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Abstrak  

Kehadiran pemulung memang bukan hal yang baru, tetapi ada perubahan mendasar 
dalam pola kehidupan mereka. Pemulung dengan gerobaknya sebagai alat produksi saat ini. 
Mereka inilah yang disebut dengan pemulung. Pada siang hari mereka bekerja mencari 
sampah dari satu tempat ketempat sampah lainnya. Pada malam hari mereka pulang ketempat 
tinggal masing-masing untuk beristirahat. Pada umumnya mereka ini terjun di bidang sektor 
informal mengingat mereka juga mempunyai bobot pendidikan dan ketrampilan yang rendah 
dan tidak memadai. 

Kisah-kisah para pemulung menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari keseharian mereka. Untuk makan sehari-hari terkadang mereka pun 
harus berhutang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa hidup mereka bergelut dengan 
lingkaran kemiskinan yang dihadapi dalam kehidupannya, juga eksistensinya dipekerjaannya 
seringkali dihadapkan pada berbagai pelecehan. 

Selama masalah kemiskinan, terutama penyebabnya, selalu didominasi oleh dua 
pendekatan teoritis, yaitu budaya kemiskinan dan kemiskinan struktural. Kedua pendekatan 
ini sangat mempengaruhi cara pandang pemerintah diberbagai elemen masyarakat dalam 
upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Bahkan pemerintah menganggap pemulung 
sebagai pengganggu ketentraman masyarakat, dan mereka dianggap sebagai kelompok illegal 
atau tidak mempunyai ketentuan hukum, tegasnya itu dianggap “liar“, maka dari itu 
bagaimana proses etos kerja komunitas pemulung dalam mempertahankan hidup di bantaran 
Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta ? Setrategi apa yang mereka bangun dan kembangkan 
oleh seorang pemulung untuk tetap bertahan hidup ? 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yang 
mengungkap fakta dilapangan di Kelurahan Muja Muju komunitas pemulung di bantaran 
Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta. Sementara sifat penelitian adalah deskriptif-kualitatif, 
yakni berupaya menghimpun data, mengolah data dan menganalisa data secara kualitatif 
dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang apa yang menjadi 
penelitian. 

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa para pemulung sebagai golongan miskin 
subjek aktif, yang kreatif, memikirkan masa depan atau masa yang akan datang dan 
mempunyai etos kerja yang tinggi. Ciri-ciri subjek aktif tersebut ditunjukkan melalui praktek 
keseharian, pemanfaatan jaringan dan gaya hidup pemulung. 

 

Kata Kunci : Kemiskinan, Komunitas Pemulung dan Sungai Gajah Wong. 
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Motto  

 

“ Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan “ 

( QS. An-Nahl : 97 )1

( Henry Ford )

 

 

“ Berpikir itu adalah pekerjaan yang paling berat dari antara segala 

macam pekerjaan. Itulah sebabnya sedikit sekali orang yang 

melakukannya. Maka dari itu jangan pernah malas umtuk berpikir “ 

2

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung,: CV. Pustaka Agung Harapan, 

2006), hlm. 378.  
2 Dwi Sunar Prasetyono, Membangkitkan Dan Meneguhkan Prinsip Hidup Anda, (Jogjakarta: Think, 

2007), hlm.71. 
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Ungkapan rasa hormat dan baktiku  

atas segala pengorbanan, dukungan, nasehat bijak yang selalu kau berikan serta salah satu balasan dari 
setiap tetes keringat maupun air mata demi mewujudkan cita-cita putrimu. Do’a dan pengorbanan yang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan 

skripsi yang berjudul “Etos Kerja Komunitas Pemulung Dalam 

Mempertahankan Hidup Di Bantaran Sungai Gajah Wong Kota 

Yogyakarta”, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

di atas, yaitu sebagai berikut: 

1. Etos Kerja 

Etos kerja berasal dari bahasa Yunani (Ethos) yang berarti 

adat, kebiasaan, perasaan dan watak.1 Ethos yakni karakter, cara 

hidup, kebiasaan, motivasi atau tujuan moral seseorang.2

Toto Tasmara memberi pengertian etos kerja adalah suatu 

yang diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai 

bekerja.

 

3 Mubyarto memaknai etos kerja dengan sikap kerja, ciri-ciri 

tentang kerja atau sifat-sifat mengenai cara kerja yang dimiliki oleh 

seseorang, kelompok atau suatu bangsa.4

                                                             
1 Musa Asy’Arie, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Yogyakarta: LesFi, 

1997), hlm.34. 
2 Tim Penyusun Posda, Kamus Filsafat, (Bandung: PT Remaja Posda Karya, 1995), hlm. 

105. 
3 Afif Rifa’i, Etos Kerja Pengrajin Perak Kota Gede, Jurnal Penelitian Agama, No. 18 

Tahun VII Januari-April 1998, hlm. 2. 
4 Mubyarto, Etos Kerja dan Kohesi Sosial, (Yogyakarta: P3PK UGM, 1992), hlm. 14. 

 Sedangkan Dawam Raharjo 

mengartikan etos kerja sebagai suatu pola sikap yang mendasar dan 
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mendarah daging yang mempengaruhi tingkah laku manusia secara 

konsisten.5

Adapun ciri-ciri orang yang mempunyai etos kerja menurut 

Toto Tasmara diantaranya adalah menghargai waktu, hidup hemat dan 

efisien.

 

6 Sedang menurut Nasetimo tanda-tanda adanya etos kerja 

yang tinggi diantaranya; kerja dihayati sebagai suatu proses yang 

membutuhkan ketekunan sekaligus sarana yang penting dalam 

mewujudkan cita-cita.7

2. Komunitas Pemulung 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian istilah dalam judul di atas, 

maka maksud dari judul “Etos Kerja Komunitas Pemulung Dalam 

Mempertahankan Hidup di Bantara Sungai Gajah Wong Kota 

Yogyakarta” ini mencakup: persepsi terhadap kerja, sikap kerja, 

efisiensi kerja, dan ketekunan dalam bekerja. 

Komunitas berasal dari bahasa Latin, communitas yang berarti 

"kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti 

"sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak".8

Sedangkan pemulung adalah sebuah profesi atau pekerjaan 

mengumpulkan barang-barang bekas di TPA (Tempat Pembuangan 

  

                                                             
5 Dawam Raharjo, Islam dan Tranformasi Ekonomi, Cet. 1, (Yogyakarta: Lembaga Study 

Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 25. 
6 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Pribadi Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 

2002), hlm. 29.   
7 Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 612. 
8 http://www.kemsos.go.id//modules.php?name=News&file=article&sid=404, (diakses 

pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2012, Jam 11.00 WIB). 

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404,%20(diakses�
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Akhir) dan biasanya mereka juga berkeliling dari satu rumah ke 

rumah lainnya untuk mencari barang bekas.  

 Menurut penulis, komunitas pemulung adalah kelompok 

sosial dari berbagai organisme yang berprofesi sama sebagai 

pengumpul barang-barang bekas, baik yang ada di TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) maupun di luar TPA untuk mendapatkan 

penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 

3. Mempertahankan Hidup 

Dalam pandangan sosiologi mempertahankan hidup 

merupakan prosedur yang mempunyai alternatif-alternatif pada 

berbagai tahapan atau langkah. Maka konsep ini berkaitan dengan 

bagaimana seseorang menghadapi keadaan sulit dengan tantangannya 

dan bagaimana alternatif serta langkah-langkah dalam pemecahannya 

untuk keluar dari tantangan yang dihadapi tersebut agar dapat 

bertahan hidup.9

Dalam kamus sosiologi dan kependudukan mengartikan 

bahwa survival value atau nilai ketahanan adalah kualitas suatu unsur 

yang memberikan kekuatan pada seseorang untuk dapat bertahan. 

Dalam ilmu sosiologi sendiri, istilah ketahanan biasa diartikan sebagai 

kemampuan untuk mempertahankan hidup.

 

10

                                                             
9 Rahman Dewi, Strategi Kelangsungan Hidup Guru Wiyata Bhakti Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, Thesis diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas 
Gadjah Mada, 2011),  hlm. 30. 

10 Santoso, L. H, Kamus Besar Bahas Indonesia, (Surabaya: CV. Pustaka Agung, 1992), 
hlm. 57. 
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Jadi menurut penulis, mempertahankan hidup adalah 

bagaimana seseorang itu mampu mengahadapi kesulitan-kesulitan 

yang melanda dirinya dengan cara mencari jalan alternatif unuk 

keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut agar tetap mampu bertahan 

hidup. 

Dari beberapa pengertian judul secara komulatif dapat 

disimpulkan yaitu sumber daya yang dimiliki komunitas pemulung 

dalam mempertahankan hidup adalah dengan memiliki etos kerja 

tinggi dan semangat kerja yang menjadi ciri khas serta keyakinan 

seseorang atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau 

kemauan guna mewujudkan sesuatu keinginan atau cita-cita. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Di kota besar biasanya banyak ditemukan kawasan kumuh. Biasanya 

kawasan tersebut dijadikan pemukiman atau tempat tinggal oleh kaum miskin 

kota, baik oleh gelandangan, pengamen, pemulung, copet, dan tukang becak.   

Secara umum, kawasan kumuh (Slum Area) diartikan sebagai suatu 

kawasan pemukiman, namun bukan kawasan pemukiman permanen yang 

dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi 

standar, melainkan tidak layak dihuni oleh penduduk miskin yang padat. 

Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukan sebagai daerah pemukiman, 

namun oleh penduduk miskin yang penghasilan rendah dan tidak tetap 
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dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, dipinggiran rel kereta api, 

tanah-tanah kosong disekitar pabrik dan di bawah jembatan.  

Di kota Yogyakarta menurut pengamatan penulis, terdapat beberapa 

titik kawasan yang masuk dalam kategori kawasan pemukiman kumuh, salah 

satunya adalah kawasan bantaran Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta. Pada 

awalnya, kawasan tersebut merupakan kawasan kumuh yang pada akhirnya 

menjadi tempat tinggal para pemulung, pengamen, tukang becak, copet dan 

berbagai macam profesi lainnya. Namun dalam perkembangannya, kampung 

tersebut lebih didominasi oleh komunitas pemulung. 

Status tanah dikawasan bantaran Sungai Gajah Wong ini tidak bertuan, 

sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat atau pendatang yang belum 

memiliki hunian untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat tinggal 

dengan bangunan seadanya.11

Pada tahun 1984 Pemerintah Kota Yogyakarta berencana merelokasi 

daerah tersebut setelah terjadi banjir. Pemerintah beralasan bahwa daerah 

tersebut tidak layak huni, tetapi masyarakat menolak.

 

12

Kampung pemulung di bantaran Sungai Gajah Wong adalah sebuah 

gambaran kondisi kaum miskin kota. Mayoritas rumah warganya terbuat dari 

 Tidak bisa dipungkiri 

bahwa di kota manapun kawasan dan lingkungan permukiman kumuh 

dianggap sabagai wilayah kota yang tidak produktif, kotor dan mengganggu 

keindahan kota. Sehingga kebanyakan pemerintah kota memilih untuk 

menggusur atau merelokasi penghuni daerah tersebut. 

                                                             
11 Adi Tri Pramono, www.jogjatrip.com, di akses pada tanggal 23 Mei 2013. 
12Ibid., 
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kardus dan triplek, tidak jarang jika terjadi luapan air sungai dikawasan 

tersebut, rumah-rumah sederhana itu hanyut terbawa arus sungai. Belum lagi 

para penghuni kawasan kumuh biasanya mudah terserang berbagai macam 

penyakit. 

Meskipun kini jumlah pemulung di kampung pemulung bantaran 

Sungai Gajah Wong tidak sebanyak dulu, namun masih cukup banyak yang 

bertahan hidup dengan profesi tersebut, karena sebagai kota budaya dan kota 

pelajar, kota Yogyakarta merupakan salah satu tujuan bagi para pendatang dari 

berbagai daerah baik untuk mencari ilmu maupun mencari nafkah. Hal 

tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk diberbagai wilayah yang juga 

berdampak pada meningkatnya angka volume sampah yang dikonsumsi oleh 

masyarakat. 

Kondisi seperti inilah yang justru menjadi peluang bagi para pemulung 

untuk mengais rizki. Volume sampah yang semakin meningkat baik dari 

timbunan sampah maupun sejenisnya, serta kurangnya proses pengolahan 

sampah yang memenuhi syarat kesehatan, merupakan masalah yang harus 

ditanggulangi secara benar dan terpadu sehingga memerlukan kerjasama dari 

berbagai pihak. 

Namun demikian memiliki profesi sebagai seorang pemulung tentu 

bukanlah sebuah cita-cita yang diidam-idamkan oleh setiap manusia, namun 

tidak sedikit orang yang memilih untuk menjadi pemulung sebagai sebuah 

keterpaksaan untuk mencari rizki ditengah persaingan kehidupan kota yang 

sangat ketat, seperti kota Yogyakarta. 
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Menariknya adalah selain profesi pemulung bertujuan untuk mengais 

rizki, namun pemulung juga berperan dalam mengurangi sampah-sampah, 

sekaligus berperan menjaga kelestarian bumi dengan prinsip “daur ulang”. 

Meskipun belum ada sebuah penelitian sejauh mana peran pemulung dalam 

mengurangi sampah. Namun, setiap hari sampah-sampah, baik organik 

maupun non organik berhasil dikumpulkan oleh para pemulung. 

Pekerjaan pemulung dilakukan setiap hari, mulai pukul 05.00 WIB 

atau pukul 06.00 WIB pagi hingga sore hari. Biasanya para pemulung 

mengumpulkan sampah dengan cara berkeliling dari satu rumah ke rumah 

lainnya, dari satu gang ke gang lainnya dengan berjalan kaki. Etos kerja yang 

demikian tidak menjadikan para pemulung itu sejahtera. Ketidaksejahteraan 

pemulung bisa dilihat dengan kasat mata, mulai dari sandang, pangan dan 

papan mereka.  

Komunitas pemulung ini menjadi menarik, karena di satu sisi 

pemulung mempunyai peran dalam membersihkan lingkungan sekitar, namun 

tak jarang komunitas pemulung tersebut dianggap sebagai komunitas yang 

mengganggu kenyamanan tata kota, maka tidak heran kalau banyak 

penggusuran-penggusuran yang korbannya adalah para pemulung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah, 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana etos kerja komunitas pemulung di bantaran Sungai 

Gajah Wong Kota Yogyakarta ? 

2. Bagaimana setrategi yang dibangun dan kembangkan oleh 

komunitas pemulung untuk tetap bertahan hidup ? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini 

mempunyai beberapa tujuan yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan tentang etos kerja  komunitas 

pemulung dalam mempertahankan  hidup. 

b. Memperoleh penjelasan tentang cara kerja pemulung dan 

pemaknaan mereka terhadap pekerjaannya. 

c. Memperoleh penjelasan tentang cara-cara yang digunakan 

pemulung dalam mempertahankan pekerjaannya, serta prinsip-

prinsip yang dipegang untuk selalu mendapatkan penghasilan. 

2. Kegunaan  Penelitian 

Hasil terhadap penelitian etos kerja komunitas pemulung 

dalam mempertahankan hidup diharapkan mempunyai signifikansi 

dan manfaat secara teoritis maupun praktis: 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang 

fenomena pemulung dengan berbagai aspek yang 

melatarbelakangi dan makna yang terkandung dalam 
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setiap aspek yang berkaitan dengan aktivitas yang 

dilakukan pemulung. Dengan pemahaman ini 

diharapkan dapat menanggulangi berbagai 

permasalahan yang ada di dalam masyarakat, seperti 

pemulung, sehingga pembangunan masyarakat madani 

dapat direalisasikan. 

b. Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan 

dapat memberikan alternatif solusi kepada institusi-

institusi yang menyeleggarakan aktivitas pemberdayaan 

masyarakat, seperti Departemen Sosial, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), serta siapapun yang 

peduli terhadap sesama manusia. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Sudah melebihi setengah abad Indonesia merdeka, namun sebagian 

besar rakyatnya masih hidup dalam realitas kemiskinan yang akut. Sebagian 

besar mereka yang hidup dalam kemiskinan itu adalah mereka yang tinggal di 

pedesaan atau mereka yang berasal dari desa yang kemudian melakukan 

urbanisasi keperkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 

rezim Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi terjadi konsistensi 

kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan.13

                                                             
13 Rozaki Abdur, Mendemokratisasi  Negara, Pasar, dan Masyarakat  Sipil,  Cet. 1, 

(Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2012), hlm. 3. 
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Fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia memunculkan respon 

yang beragam, ada yang apatis, pesimis ironis dan ada pula yang optimis. 

Terlebih masih banyak kekayaan alam yang terkandung di Indonesia seperti; 

masih banyaknya hutan, laut yang luas dan hasil bumi yang lainnya. Namun 

semua itu seakan hilang begitu saja ketika kita melihat masyarakat marginal 

tumbuh dan berkembang di kota besar. Menurut Bagong Suyanto mengatakan 

bahwa penduduk miskin di perkotaan, umumnya dihuni oleh kaum migran 

seperti: pedagang kaki lima, penghuni pemukiman kumuh dan pedagang 

asongan yang umumnya tidak terpelajar bahkan tidak pernah “sekolah“. 

Golongan ini termasuk para pengusaha tanpa modal seperti yang diungkapkan 

oleh Musa Asy’ari tentang rakyat yang dikaitkan dengan ekonomi yaitu: 

mereka yang mempunyai penghasilan rendah, dan tidak pernah menyentuh 

perbankkan atau lembaga keuangan formal, bila mereka membutuhkan modal 

bekerja mereka terpaksa berhubungan dengan rentenir atau bank plecit. Sebab 

penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk 

kebutuhan lainnya mereka harus mencari pinjaman kesana-kesini walaupun 

dengan resiko harus mengembalikannya dalam jumlah lebih besar dari jumah 

yang ia pinjam.14

Penduduk miskin di Yogyakarta semakin hari bukan semakin 

berkurang melainkan semakin bertambah, realita semacam ini dapat dilihat 

dari banyaknya para pedagang kaki lima, lingkungan kumuh yang berada di 

sekitar bantaran kali, anak jalanan yang setiap hari dapat dijumpai di 

 

                                                             
14 Hidayat Muslim, Pendampingan Anak Asuh Oleh Kordiska Di Bantaran Kali Gajah 

Wong (Populis), (Yogyakarta: Studen Center Lt. III. No. 3.59, 2007), hlm. 97. 
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perempatan-perempatan lampu merah. Fenomena dalam beberapa bulan 

terakhir ini di Yogyakarta ini banyak didirikan gedung–gedung bertingkat 

seperti: mall, hotel, gedung-gedung instansi pemerintahan dan yang lainnya. 

Dalam proses pembangunannya sering terjadi penggusuran terutama disekitar 

proyek pembangunan. Masyarakat sekitar yang semula mempunyai rumah 

menjadi tidak punya rumah, bagi yang punya pekerjaan menjadi tidak punya 

pekerjaan, begitu juga dengan tempat bermain dan belajarnya anak–anak 

menjadi sempit sebagai akibat dari pembangunan gedung tersebut.15

Kemiskinan berkaitan sangat erat dengan kualitas sumber daya 

manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas, 

demikian pula sebaliknya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

mengandung upaya menghapuskan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu 

kemiskinan. Secara ekonomi dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. 

Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan 

sumber daya yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan 

ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini 

mencakup konsep ekonomi yang luas, tidak hanya pengertian finansial, tetapi 

juga perlu mempertimbangan semua jenis kekayaan (Wealth) yang dapat 

 

                                                             
15 Ibid., hlm. 98. 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat.16

Ekonomi merupakan suatu hal yang mendasar bagi setiap manusia 

dalam mencapai kehidupan yang sempurna. Oleh karena itu, bagi setiap 

manusia harus berusaha untuk mencapai kehidupan yang sempurna tersebut, 

maka tidak ada kata lain bagi manusia untuk bekerja.

 Sama halnya kehidupan yang ada 

di bantaran Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta khususnya kampung 

pemulung, penduduk yang tinggal di sana penghasilan ekonominya masih di 

bawah standar. 

17

Tesis karya Agrim Churnia yang berjudul Kehidupan Sosial Ekonomi 

Pemulung (Study Kasus Pemulung Di Tempat Pembuangan Sampah Akhir 

Desa Kaliabu Kec. Mejayan Kab. Madiun). Tesis ini menggambarkan 

kegiatan para pemulung dalam menjalankan aktivitasnya, serta faktor-faktor 

yang mengakibatkan mereka menjadi pemulung dan upaya sosial ekonomi 

yang dilakukan oleh pemulung untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam 

tesis ini dijelaskan bahwa para pemulung juga harus pandai memilih waktu 

yang tepat untuk memulung agar memperoleh hasil yang maksimal, memilih 

dan menyortir barang yang tepat untuk dipulung, serta menjual barang 

pulungannya. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi pemulung 

adalah karena ajakan teman, saudara, faktor heredity (keturunan) dan faktor 

kebetulan. Sedangkan upaya mereka dalam meningkatkan taraf hidup adalah 

 

                                                             
16 Baca makalah Nasrudin Harahap yang disampaikan pada perkuliahan Kapita Selekta 

Peksos, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, tahun 2012. 

17 Baca skripsi yang ditulis oleh Marina Binti HJ. Mat tentang Sistem Kepercayaan 
Masyarakat Asli Kabupaten Gua Musang Klantan  Malaysia. 



13 
 

dengan menambah jumlah jam kerja serta mennyimpan hasil dari pemulung 

dalam bentuk barang-barang yang dapat diuangkan setiap saat bilamana 

diperlukan, serta melakukan kegiatan sortir terhadap hasil memulung sebelum 

dijual kepada koodinator sehingga harga jualnya menjadi lebih tinggi. 

Skripsi karya Nining Sumarsih yang berjudul Setrategi Survive Buruh 

Bangunan (Study Kasus Buruh Bangunan di Masyarakat Pegunungan 

Prambanan Dusun Mlakan Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten 

Sleman Yogyakarta). Skripsi ini menitikberatkan pada kemampuan para buruh 

untuk bertahan hidup di tengah sumber daya alam yang terbatas dan berbagai 

tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Dalam skripsi ini juga diungkapkan 

bahwa menjadi buruh dikawasan ini merupakan profesi turun temurun akibat 

keterbatasan pendidikan serta ketrampilan. 

Skripsi karya Anggie Finsa Mella yang berjudul Setrategi Survive 

Para Buruh Gendong di Pasar Bringharjo Yogyakarta. Skripsi ini 

menitikberatkan kepada setrategi survive pada buruh gendong dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Kesimpulan dari skripsi tersebut: pertama, 

pekerjaan buruh gendong akan tetap ada karena adanya faktor ekonomi, faktor 

pendidikan dan faktor budaya. Para buruh sangat membutuhkan pekerjaan ini 

untuk mendapatkan upah dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh 

pedagang dan pembeli di pasar Bringharjo. Kedua, dengan penghasilan yang 

kecil para buruh gendong mempunyai setrategi untuk tetap survive yaitu 

solidaritas dengan sesama buruh gendong, mengikuti paguyuban dan kegiatan 

paguyuban, saling tolong-menolong, hutang piutang dan mencari pekerjaan 
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tambahan agar mempunyai pendapatan lebih untuk memenuhi kehidupan 

hidup mereka. 

Karya-karya yang diuraikan di atas merupakan berapa karya yang 

mengangkat tema terkait strategi bertahan hidup para buruh serta pemulung. 

Mengingat tema yang menyoal pemulung telah banyak dihasilkan, maka 

dalam penelitian ini bermaksud adalah, pencapaian dari penelitian ini yang 

tertuju pada Etos Kerja  Komunitas Pemulung Dalam Mempertahankan Hidup 

di Bantaran Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta.  

 

F. Kerangka Teori 

Teori yang digunakan untuk menganalisis Etos Kerja komunitas 

pemulung di kampung pemulung tepatnya berada di Bantaran Sungai Gajah 

Wong Kota Yogyakarta adalah dengan menggunakan teori-teori tentang, teori 

setrategi bertahan hidup, etos kerja dan teori jaringan sosial.  

1.  Setrategi Bertahan Hidup 

Setrategi bertahan hidup atau yang dikenal sebagai coping 

setrategies dapat dipahami sebagai cara untuk mengatasi kesulitan 

dalam hidup. Setrategi bertahan hidup dirumuskan oleh Snel dan 

Traring sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara sadar oleh 

individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi.18

                                                             
18 Erik Snel dan Richard Straring, Proverty, Migran dan Coping Setrategies: an 

introduction, dikut ip oleh Resmi Setia, Gali Tutup Lubang Itu Biasa; Strategi Buruh 
Menanggulanngi Persolan dari Waktu Ke Waktu, ( Bandung: Yayasan Akatiga, 2005), hlm. 6. 

 

Dengan setrategi ini seorang individu berusaha untuk menambah 
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penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber lain ataupun 

mengurangi pengeluaran lewat pengurangan kuantitas barang atau 

jasa. 

Definisi dari setrategi bertahan hidup adalah kemampuan 

seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi 

berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Dalam 

konteks keluarga miskin, setrategi penanganan masalah ini pada 

dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam 

mengelola segenap aset yang dimilikinya.19

Cara-cara individu menyusun setrategi dipengaruhi oleh 

posisi individu atau kelompok dalam struktur masyarakat, sistem 

kepercayaan dan jaringan sosial yang dipilih, termasuk keahlian 

dalam memobilisasi sumber daya yang ada, tingkat keterampilan, 

kepemilikan aset, jenis pekerjaan, status gender dan motivasi 

pribadi.

 

20

a.  Cara kerja secara mandiri, berdua atau berkelompok. 

 

Sedangkan setrategi bertahan hidup pemulung dalam 

memperoleh penghasilan diperoleh melalui pilihan serangkaian 

yang ada. Pilihan yang digunakan berupa: 

                                                             
19 Suharto, Edi, Coping Setrategies dan Keberfungsian Sosial: Mengembangkan 

Pendekatan Pekerja Sosial Dalam Mengkaji dan Menangani Kemiskinan. Di sampaikan pada 
seminar: Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Merancang-Kembangkan Program Pembangunan 
Kesejahteraan Sosial yang Bernuansa Pekerjaan Sosial, Institut Pertanian Bogor: 17 Desember 
2002. 

20 Erik Snel dan Richard Straring, Proverty, Migran dan Coping Setrategies: an 
introduction, dikut ip oleh Resmi Setia, Gali Tutup Lubang Itu Biasa; Strategi Buruh 
Menanggulanngi Persolan dari Waktu Ke Waktu, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2005), hlm. 6. 
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b.  Jenis pekerjaan. 

c.  Jam kerja. 

d.  Media/alat yang digunakan. 

e.  Lokasi kerja. 

f.  Faktor usia dan jenis kelamin. 

Ada dua jenis pemulung, yaitu: pemulung lepas yang 

bekerja sebagai wirausaha, mapun pemulung yang bergantung  

kepada para pengepul sehingga mereka hanya boleh menjual 

kepada para pengepul (juragan) sampah-sampah bekas yang 

mempunyai akses lebih dekat dari perusahaan daur ulang sampah, 

dengan kata lain pemulung merupakan mata rantai terendah dalam 

jaringan pendaur ulang sampah. Pemasukan tunggal yaitu dari hasil 

memulung saja sering tidak memadai untuk menyokong kebutuhan 

hidupnya, sehingga para pemulung cenderung memiliki pemasukan 

dari berbagai sumber yang lain. Salah satu upayanya adalah dengan 

menjalin kerjasama yang baik dengan sesama pemulung agar dapat 

berinovasi serta memilah-milah barang yang telah dikumpulkan. 

Ada beberapa jenis sampah yang marketable seperti, besi, 

botol kaca, kertas dan plastik. Dari setiap jenis sampah tersebut 

masih ada klasifikasi lebih spesifik yang menentukan harga jual 

seperti misalnya untuk kategori sampah plastik, ada kategori 

sampah plastik keras dan lunak. Sampah plastik lunak misalnya, 

botol atau gelas minuman, sedangkan plastik keras seperti ember 
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bekas dan sejenisnya. Sampah yang termasuk kategori plastik 

lunak biasanya memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan 

sampah plastik. 

Ada beberapa motif yang mendasari pemulung 

menyetorkan hasilnya pada seseorang pengepul, jadi bukan hanya 

semata-mata bergantung pada beberapa tinggi harga yang 

ditawarkan oleh pengepul atas hasil yang didapatkan oleh 

pemulung, melainkan bisa juga terkait dengan seberapa tinggi 

tingkat kedekatan emosional yang merujuk pada familiritas 

seorang pengepul dalam berinteraksi dengan pemulung. Bahkan 

tidak jarang pada kondisi yang mendesak, beberapa pemulung 

meminta bantuan kepada pengepul dalam bentuk hutang atau 

pinjaman. 

2.  Etos Kerja 

a. Pengertian Etos Kerja 

Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan 

arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas 

sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga 

oleh kelompok bahkan masyarakat.21

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja 

adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan 

seseorang atau sesuatu kelompok. Secara terminologis kata 

  

                                                             
21  Mubyarto, Etos Kerja dan Kohesi Sosial, (Yogyakarta: P3PK UGM, 1992), hlm. 14. 
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etos mengalami perubahan makna yang meluas. Kata etos 

digunakan dalam tiga pengertian yang berbeda yaitu:  

1) Suatu aturan umum atau cara hidup. 

2) Suatu tatanan aturan perilaku. 

3) Penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat 

aturan tingkah laku. 

Dalam pengertian lain, etos dapat diartikan sebagai 

thumuhat yang berkehendak atau berkemauan yang disertai 

semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang 

positif. 

Akhlak atau etos dalam terminologi Prof. Dr. Ahmad 

Amin adalah membiasakan kehendak. Kesimpulannya, etos 

adalah sikap yang tetap dan mendasar yang melahirkan 

perbuatan-perbuatan dengan mudah dalam pola hubungan 

antara manusia dengan dirinya dan di luar dirinya. Dari 

keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kata 

etos berarti watak atau karakter seorang individu atau 

kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan yang 

disertai dengan semangat yang tinggi guna mewujudkan 

sesuatu keinginan atau cita-cita.22

Sedangkan etos kerja adalah refleksi dari sikap hidup 

yang mendasar maka etos kerja pada dasarnya juga merupakan 

 

                                                             
22 http://www.kemsos.go.id//modules.php?name=News&file=article&sid=404, diakses 

pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2012, Jam 11.00 WIB. 

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404,%20diakses�
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cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-

nilai yang berdimensi transenden. 

Menurut K. H. Toto Tasmara etos kerja adalah 

totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengekspresikan, 

memandang, meyakini dan memberikan makna ada sesuatu, 

yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal 

yang optimal (High Performance).23

b. Fungsi dan Tujuan Etos Kerja 

 Dengan demikian adanya 

etos kerja pada diri seseorang pedagang akan lahir semangat 

untuk menjalankan sebuah usaha dengan sungguh-sungguh, 

adanya keyakinan bahwa dengan berusaha secara maksimal 

hasil yang akan didapat tentunya maksimal pula. Dengan etos 

kerja tersebut jaminan keberlangsungan usaha berdagang akan 

terus berjalan mengikuti waktu.  

Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat 

penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu atau 

kelompok. Menurut A. Tabrani Rusyan, fungsi etos kerja 

adalah:  

1) Pendorong timbulnya perbuatan. 

2) Penggairah dalam aktivitas. 

                                                             
23 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Pribadi Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 

2002), hlm. 29.   
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3) Penggerak, seperti mesin bagi mobil besar kecilnya 

motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu 

perbuatan.  

Kerja merupakan perbuatan melakukan pekerjaan atau 

menurut kamus W. J. S Purwadaminta, kerja berarti 

melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan. Kerja memiliki 

arti luas dan sempit. Dalam arti luas kerja mencakup semua 

bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi 

maupun non materi, baik bersifat intelektual maupun fisik, 

mengenai keduniaan maupun akhirat. Sedangkan dalam arti 

sempit, kerja berkonotasi ekonomi yang bertujuan 

mendapatkan materi. 

 Jadi pengertian etos kerja adalah karakter seseorang 

atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan 

keras dalam bekerja disertai semangat yang tinggi untuk 

mewujudkan cita-cita. 

c. Etos kerja Islam 

Dalam kehidupan, setiap manusia dituntut untuk 

bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan 

bekerja seseorang akan menghasilkan uang, dengan uang 

tersebut seseorang dapat membelanjakan segala kebutuhan 

sehari-hari, hingga akhirnya ia dapat bertahan hidup. Akan 
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tetapi dengan bekerja saja tidak cukup, perlu adanya 

peningkatan, motivasi dan niat.  

Setiap pekerja, terutama yang beragama Islam, harus 

dapat menumbuhkan etos kerja secara Islami, karena 

pekerjaan yang ditekuni bernilai ibadah. Hasil yang diperoleh 

dari pekerjaannya juga dapat digunakan untuk kepentingan 

ibadah, termasuk di dalamnya menghidupi ekonomi keluarga. 

Oleh karena itu seleksi memililih pekerjaan menumbuhkan 

etos kerja yang Islami menjadi suatu keharusan bagi semua 

pekerjaan.  

Adapun etos kerja dalam pandangan Islam  adalah: niat 

ikhlas karena Allah semata, kerja keras dan memiliki cita-cita 

yang tinggi. Menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang 

dikutip Ali Sumanto Al-Khindi dalam bukunya Bekerja 

Sebagai Ibadah, menjelaskan pengertian etos (khuluk) adalah 

suatu sifat yang tetap pada jiwa, yang dari padanya timbul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak 

membutuhkan pemikiran. Dengan demikian etos kerja dalam 

Islam adalah akhlak dalam bekerja sesuai dengan nilai-nilai 

Islam sehingga dalam melaksanakannya tidak perlu lagi 

dipikir-pikir karena jiwanya sudah meyakini sebagai sesuatu 

yang baik dan benar. 
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Menurut Dr. Musa Asy’arie etos kerja Islam adalah 

rajutan nilai-nilai khalifah dan abid yang membentuk 

kepribadian muslim dalam bekerja. Nilai-nilai khalifah adalah 

bermuatan kreatif, produktif, inovatif, berdasarkan 

pengetahuan konseptual, sedangkan nilai-nilai abid bermuatan 

moral, taat dan patuh pada hukum agama dan masyarakat.24

Ciri-ciri orang yang memiliki semangat kerja, atau etos 

yang tinggi, dapat dilihat dari sikap dan tingkah lakunya, 

diantaranya:

 

Toto Tasmara mengatakan bahwa semangat kerja dalam Islam 

kaitannya dengan niat semata-mata bahwa bekerja merupakan 

kewajiban agama dalam rangka menggapai ridha Allah, sebab 

itulah dinamakan jihad fisabilillah.  

25

1) Kerja keras dan teliti serta menghargai  waktu. 

 Orientasi kemasa depan. Artinya semua 

kegiatan harus di rencanakan dan diperhitungkan untuk 

menciptakan masa depan yang maju, lebih sejahtera, dan lebih 

bahagia daripada keadaan sekarang, lebih-lebih keadaan di 

masa lalu. Untuk itu hendaklah manusia selalu menghitung 

dirinya untuk mempersiapkan hari esok.   

Kerja santai, tanpa rencana, malas, 

pemborosan tenaga, dan waktu adalah bertentangan 

dengan nilai Islam, Islam mengajarkan agar setiap 
                                                             

24 K.H Toto Tasmara, Mebudayakan Etos Kerja Islami, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 
hlm. 1-34.  

25  Ibid., hlm. 1-34. 
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detik dari waktu harus diisi dengan tiga hal yaitu, 

untuk  meningkatkan keimanan, beramal sholeh 

(membangun) dan membina komunikasi sosial, 

seperti firman Allah SWT, sebagai berikut: 

ا الصَّاِلَحاتِ  ا َوَعِمُلو ا الَِّذينَ َءاَمُنو ي ُخْسٍر. ِإلَّ َواْلَعْصِر. ِإنَّ اْلِإْنَسانَ َلِف

ا ِبالصَِّب ا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْو  .َوَتَواَصْو

Artinya: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu 

benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 

dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 

dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran. (Q.S.Al-Ashr:1-3). 

2) Bertanggung jawab. 

Semua masalah diperbuat dan dipikirkan, 

harus dihadapi dengan tanggung jawab, baik 

kebahagiaan maupun kegagalan, tidak berwatak 

mencari perlindungan ke atas, dan melemparkan 

kesalahan di bawah.P25F

26
P Allah SWT berfirman: 

ا َجاءَ َوْعدُ  ا َفِإَذ ِإنْ َأْحَسْنُتمْ َأْحَسْنُتمْ ِلَأْنُفِسُكمْ َوِإنْ َأَسْأُتمْ َفَلَه

ا َدَخُلوهُ َأوَّلَ َمرَّةٍ  ا اْلَمْسِجدَ َكَم ا ُوُجوَهُكمْ َوِلَيْدُخُلو اْلآِخَرةِ ِلَيُسوُءو

ا َتْتِبيًرا ا َعَلْو ا َم   .َوِلُيَتبُِّرو

                                                             
26 Ibid,. 



24 
 

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu 

berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu 

berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu 

sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi 

(kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-

orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu 

dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana 

musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama 

dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa 

saja yang mereka kuasai.(Q.S. Al-Isra’:7). 

3) Hemat dan sederhana.  

Seseorang yang memiliki etos kerja yang 

tinggi, laksana seorang pelari marathon lintas alam 

yang harus berlari jauh maka akan tampak dari cara 

hidupnya yang sangat efesien dalam mengelola 

setiap hasil yang diperolehnya. Dia menjauhkan 

sikap boros, karena boros adalah sikapnya setan.  

4) Adanya iklim kompetisi atau bersaing secara jujur 

dan sehat. 

Setiap orang atau kelompok pasti ingin maju 

dan berkembang namun kemajuan itu harus dicapai 

secara wajar tanpa merugikan orang lain. 
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ا َيْأتِ ِبُكمُ اللَّهُ  ا َتُكوُنو ا اْلَخْيَراتِ َأْينَ َم ا َفاْسَتِبُقو َوِلُكلٍّ ِوْجَهةٌ ُهوَ ُمَولِّيَه

ى ُكلِّ َشْيءٍ  ا ِإنَّ اللَّهَ َعَل َجِميًع

 .َقِديٌر

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya 

(sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka 

berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) 

kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah 

akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari 

kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 148) . 

5) Jaringan Sosial 

Setiap komunitas terdiri atas elemen 

pembentuknya yang saling berhubungan satu sama 

lain dan membentuk satu kesatuan utuh yang terikat 

melalui suatu jaringan sosial.P26F

27
P Jaringan sosial pada 

suatu masyarakat menunjukan berbagai tipe 

hubungan sosial yang terikat atas dasar identitas 

kekerabatan, ras, etnik, pertemanan, ketetanggaan, 

ataupun atas dasar kepentingan tertentu. 

Salah satu ciri khas teori jaringan adalah 

pemusatan perhatian pada setruktur mikro hingga 

                                                             
27  Mudiarta, Ketut Gede, Jaringan Sosial (Network) Dalam Pengembangan Sistem dan 

Usaha Agribisnis: Perspektif dan Dinamika Study Kapital Sosial, Jurnal Forum Agro Ekonomi, 
Vol. 27 (Juli, 2009), hlm. 3. 
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makro.28

Menurut Wellman (1993) bahwa perspektif 

jaringan yang ditulis oleh banyak ahli dalam jurnal 

Social Network telah memperlihatkan pemikiran 

yang berstandar pada sekumpulan prinsip yang 

berkaitan dengan pendekatan sebagai berikut:

 Artinya bahwa teori jaringan, aktor dapat 

saja terjadi pada individu, kelompok maupun 

masyarakat (Barker, 1990). Konteks ini menunjukan 

bahwa hubungan dapat saja terjadi di tingkat 

setruktur sosial skala luas maupun tingkat yang 

lebih mikroskopik. Granoveter (1985) melukiskan 

hubungan di tingkat mikro itu seperti tindakan yang 

“melekat“ dalam hubungan pribadi konkret dan 

dalam setruktur (jaringan) itu. Hubungan ini 

berlandaskan bahwa setiap aktor (individu atau 

kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap 

sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, 

informasi dan sebagainya). Akibatnya adalah bahwa 

sistem yang terstruktur cenderung tersetratifikasi, 

sehingga komponen tertentu akan tergantung pada 

komponen yang lain.  

29

                                                             
28 Ibid., 
29 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologo Modern,  (Jakarta: Kencana, 

2004), hlm. 384. 
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Pertama, ikatan antara aktor biasanya adalah 

simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. 

Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda 

dan mereka berbuat demikian dengan intensitas 

yang makin besar atau makin kecil. Kedua, ikatan 

anatara individu harus dianalisa dalam konteks 

setruktur jaringan lebih luas. Ketiga, tersetrukturnya 

ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan 

non acak. Di satu pihak, jaringan adalah transitif 

dengan pemisalah bahwa bila ada ikatan antara A 

dan B dan C, ada kemungkinan ada ikatan tersendiri 

dengan A dan C. Akibatnya adalah bahwa lebih 

besar kemungkinan adanya jaringan yang meliputi 

A, B  dan C. Dilain pihak, ada keterbatasan tentang 

berapa banyak hubungan yang dapat muncul dan 

seberapa kuatnya hubungan itu dapat terjadi, 

sehingga ada kemungkinan terbentuknya kelompok-

kelompok jaringan dengan batas tertentu, yang 

saling terpisah satu sama lain. Keempat, adanya 

kelompok jaringan menyebabkan terciptanya 

hubungan silang antara kelompok jaringan maupun 

antara individu. Kelima, ada ikatan asimetris antara 

unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan 
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akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan 

terdistribusikan secara tidak merata. Keenam, 

terakhir, distribusi yang ditimpang dari sumber daya 

yang terbatas menimbulkan baik itu kerjasama 

maupun kompetisi. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka 

melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.30 Maka di sini perlu penulis 

tentukan bagaimana cara kerja penelitian dalam skripsi ini. Adapun metode 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, 

yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa 

suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara 

umum.31

1. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian 

 

a. Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian adalah benda atau orang dimana 

tempat data untuk variable melekat dan yang 

dipermasalahkan.32

                                                             
30 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 141.  
31 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 3. 
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), hlm. 115.  

 Dalam hal ini adalah informan yang akan 

dimintai informasinya mengenai objek yang diteliti. Adapun 

subjek penelitian itu antara lain : 
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1) Komunitas Pemulung di bantaran Sungai Gajah 

Wong Kota Yogyakarta, dimana komunitas ini 

adalah yang menjadi titik fokus judul penelitian. 

Nama-nama pemulung itu diantaranya adalah Mak 

Kemi, Mbah Gino, Mbak Parmi dan Bapak Bagong. 

2) Ketua RT, Ketua RT disini adalah Bapak Bembeng 

yang mengetahui semua data-data komunitas 

pemulung. Sebelum menjadi Ketua RT di bantaran 

Sungai Gajah Wong ini Bapak Bembeng pun 

sempat menjadi pemulung dan gelandangan selama 

10 tahun. 

b. Objek Penelitian 

Sedangkan objek penelitian adalah apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. Adapun objek dari penelitian 

ini adalah pertama, etos kerja komunitas pemulung yang difokuskan 

pada pandangan pemulung tentang kerja dan prilaku pemulung dalam 

kerja. Kedua, Strategi yang dibangun dan kembangkan oleh 

komunitas pemulung dalam mempertahankan hidup adalah dengan 

cara membangun dan mengembangkan hubungan sosial, 

memanfaatkan hubungan bukan kekerabatan, hubungan kekerabatan 

dan meningkatkan etos kerja.  

Kaitannya dengan etos kerja komunitas pemulung di 

sini terdiri dari beberapa poin diantaranya adalah pandangan 
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pemulung tentang kerja dan perilaku pemulung dalam kerja. 

Perilaku pemulung dalam kerja melihat bagaimana sikap kerja, 

ketekunan kerja, efisiensi kerja dan pemanfaatan hasil kerja. 

Sedangkan setrategi yang dibangun dan kembangkan oleh 

komunitas pemulung untuk tetap bertahan hidup adalah dengan 

cara melihat bertahan hidup pemulung, etos kerja pemulung, 

hubungan dengan rekan sesama pemulung dan hubungan 

dengan sesama pemilik lapak atau pengepul. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) 

bulan yakni pada bulan Maret sampai Mei tahun 2013. Penelitian 

ini memilih pemukiman bantaran Sungai Gajah Wong Kota 

Yogyakarta yang berada RT 50 RW 05 Balirejo, Muja Muju 

Umbul Harjo Kota Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi di atas 

karena mayoritas penduduknya adalah pemulung yang menempati 

hunian liar di belakang perumahan dosen APMD.33

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

 

a. Metode Interview (Wawancara) 

Interview (Wawancara), yaitu merupakan kegiatan yang 

berlangsung dengan cara bertanya berdasarkan pedoman dan 

                                                             
33 Hasil wawancara dengan Bapak Waluyo Ketua RT 84 Baciro Kec. Gondokusuman 

Kota Yogyakarta pada tanggal 26 September 2012, pukul 17.00 WIB. 
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dialog secara mendalam kepada beberapa informan.34 Adapun 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin. Pada interview semacam ini 

pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada informan sudah 

dipersiapkan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi cara 

penyampaian pertanyaan tersebut dilangsungkan secara bebas, 

sehingga tercipta suasana wawancara yang tidak terlalu formal, 

harmonis dan terlalu kaku.35

Tekhnik wawancara ini penulis lakukan dari bulan 

Februari sampai dengan Maret 2013. Adapun kendala yang 

 Metode wawancara ini adalah 

untuk memperoleh data tentang bagaimana etos kerja 

komunitas pemulung dalam mempertahankan hidup di bantaran 

Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta dan bagaimana setrategi 

yang dibangun dan kembangkan oleh komunitas pemulung 

untuk tetap bertahan hidup. 

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada 

pihak setempat seperti Ketua RT dan komunitas pemulung 

bantaran Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta. Pada 

wawancara ini penulis menggunakan tekhnik wawancara 

terencana. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui 

gambaran umum komunitas pemulung bantaran Sungai Gajah 

Wong Kota Yogyakarta. 

                                                             
34 Dudung  Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), hlm. 103.  
35 Ibid,… hlm. 57. 
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dihadapi oleh penulis sendiri yaitu ada salah satu komunitas 

pemulung yang suka untuk mengajak makan keluar dan lokasi 

tempat penelitian terkenal dengan tempat yang kriminal dimana 

pemudanya banyak yang suka minum-minuman keras dan 

bertato. Hal ini pula yang membuat penulis jadi segan dan takut 

untuk berkunjung ke komunitas pemulung itu. Tetapi penulis 

dibantu oleh Mak Kemi selaku pemulung yang dapat memberi 

informasi dalam melakukan wawancara. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.36

                                                             
36 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.  

 

Kegunanaanya adalah untuk mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap masalah yang 

dianggap perlu secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. 

Adapun observasi ini dilakukan dengan metode observasi  non 

partisipatoris (non partisipan), yaitu hanya mengamati secara 

langsung kegiatan pemulung tersebut. Bukan itu saja pekerjaan 

sebagai pemulung ini sangat beresiko, jijik, kotor dan rentan 

dengan penyakit. Selanjutnya peneliti mencatat menganalisis 

dan membuat kesimpulan tentang bagaimana etos kerja 

komunitas pemulung dan bagaimana setrategi yang digunakan 

oleh komunitas pemulung dalam mempertahankan hidupnya. 
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Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang relevan 

dengan topik penelitian. 

Tekhnik observasi ini penulis lakukan pada bulan 

Februari yaitu pada tanggal 12 Februari 2013. Adapun kendala 

yang dihadapi penulis tidak signifikan, karena jarak lokasi 

cukup dekat, yaitu menempuh waktu sekitar 20 menit. Selain 

itu pihak warga setempat juga menyambut baik kedatangan 

penulis ketika melakukan observasi awal. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah yang menggunakan data yang 

sudah tersedia yang berupa data verbal maupun non verbal. 

Misalnya data yang terdapat pada surat-surat, catatan harian, 

jurnal, laporan-laporan dan sebagainya untuk kelengkapan data 

penelitian.37

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data 

untuk melengkapi penelitian yaitu dengan membaca, mencatat 

data. Dalam hal ini penulis mencatat data mengenai profil 

wilayah bantaran Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta, 

gambaran pemulung dan kondisi sosial masyarakat. Selain itu 

 Metode dokumentasi ini digunakan untuk 

mendukung data lain yang telah dikumpulkan melaui observasi 

dan wawancara. 

                                                             
37 Kontjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat,  (Jakarta: Gramedia, 1989), 

hlm. 129.  
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penulis melakukan pengambilan gambar atau dokumentasi 

yang berkaitan dengan penelitian. 

 

d. Keabsahan Data   

Untuk memperoleh kebenaran penelitian, maka data 

yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam 

kegiatan penelitian harus dimantapkan kebenarannya. Oleh 

karena itu peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-

cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang 

diperolehnya. Tekhnik triangulasi data merupakan cara yang 

paling tepat digunakan bagi peningkatan validitas dalam 

penelitian kualitatif. Triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut.38 Bila peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data, yaitu dengan berbagai tekhnik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.39

                                                             
38 Lexy . J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005), hlm. 30.  
39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & 

D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 330.  

 Dalam penelitin 

ini penulis memeriksa data-data atau informasi yang diperoleh 

dari ketua RT kemudian dicocokkan dengan yang terjadi di 

lapangan. 
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4. Metode Analisis Data  

Setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya peneliti 

melakukan analisis terhadap data yang didapat. Proses analisis data 

yaitu menguraikan atau memisah-misahkan, atau dengan kata lain 

berarti “mengurai data“ atau “menjelaskan data“, sehingga 

berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian-

pengertian serta kesimpulan-kesimpulan.40

H. Sistematika Pembahasan 

 Menurut Bogdan, 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan semuanya 

diinformasikan kepada orang lain. 

Proses menganalisa data ini penulis mulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan 

(observasi) dan dokumen. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, 

maka langkah selanjutnya adalah penulis mengadakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data dari 

lapangan yang dibuat laporan tersebut dirangkum dan dipilih 

bagian penting dan sesuai dengan masalah penelitian kemudian 

menyusunnya dalam satuan-satuan untuk kemudian disimpulkan. 

 

                                                             
40 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian,… hlm. 65.  
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Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penulis akan membagi 

ke dalam empat bab yang berbentuk uraian dan tentu saling berkaitan antara 

satu bab dengan bab lainnya, yaitu: 

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan meliputi; penegasan judul, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.  

Pada bab kedua, yaitu menjelaskan tentang profil wilayah lokasi yang 

akan mengungkap kondisi sosial masyarakat dan gambaran pemulung. 

Pada bab ketiga merupakan bab inti dalam penelitian ini, yaitu 

menjelaskan bagaimana etos kerja komunitas pemulung bantaran Sungai 

Gajah Wong Kota Yogyakarta dan bagaimana setrategi yang dibangun dan 

kembangkan oleh komunitas pemulung dalam mempertahankan hidup. 

Pada bab keempat, yaitu penutup sebagai akhir dari penelitian yang 

berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kaitannya dengan etos kerja komunitas pemulung dalam 

mempertahankan hidup di bantaran Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta 

yang telah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan di antaranya: 

1. Etos kerja adalah pandangan terhadap kerja yang merupakan 

aktualisasi dari sebuah perasaan seseorang baik positif maupun 

negatif yang di dasarkan pada suatu keyakinan atau kemandirian 

seseorang sehingga apa yang tengah diperbuat oleh seseorang 

berangkat dari sebuah perasaannya yang digunakan dalam 

memutuskan perbuatannya. 

2. Etos kerja pada diri seorang pemulung akan lahir semangat untuk 

menjalankan sebuah usaha dengan sungguh-sungguh. Adanya 

keyakinan bahwa  dengan berusaha secara maksimal, hasil yang 

didapat tentunya maksimal pula, karena nilai-nilai dari etos kerja 

adalah bermuatan kreatif, produktif dan inovatif. Dengan etos kerja 

yang seperti itu jaminan keberlangsungan hidup pemulung akan 

terus berjalan mengikuti waktu. 

3. Menjalani hidup sebagai pemulung bukanlah hal yang mudah. 

Pekerjaan memulung membutuhkan kekuatan fisik, terutama bagi 

anak-anak yang dilibatkan. Di samping itu, mereka harus 

mengenakan pakaian kumal, tak memiliki jaminan kesehatan, tidur 

di emper atau gerobak, makan sebungkus nasi berdua di dekat 
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container sampah, dan hidup tanpa teguran orang-orang di 

sekeliling mereka. 

4.  Satu-satunya hal yang membuat pemulung merasa yakin bahwa 

mereka mampu melangsungkan kehidupan di kota adalah kapasitas 

diri mereka. Selain itu, hubungan dengan pemilik warung dibangun 

berdasarkan prinsip simbiosis mutualisme, atau hubungan yang 

saling menguntungkan, yang akan mengokohkan kepercayaan 

diantara keduanya, hubungan lain juga dibangun dengan sesama 

pemulung dalam bentuk praktik tolong-menolong yang berpamrih 

untuk mendapatkan balas budi di kemudian hari.  

5. Sementara dalam menciptakan lingkungan yang bersih, para 

pemulung telah berpartisipasi secara nyata dalam melakukan 

aktivitas yang dapat menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan 

sehat, hal ini terkait dengan kegiatan mereka dalam hal 

pemungutan sampah baik yang berserakan di jalan-jalan maupun 

yang menumpuk di TPA, karena sampah-sampah yang mereka 

ambil adalah barang-barang yang bersifat anorganik atau tidak 

dapat diuraikan oleh bakteri pengurai sehingga jika dibiarkan 

secara terus-menerus akan menjadi media yang baik bagi 

perkembangan bibit penyakit. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam 
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konteks etos kerja komunitas pemulung dalam mempertahankan hidup di 

bantaran Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta diantaranya adalah: 

Pertama, para pemulung hendaknya bersikap jujur dalam bekerja atau 

dalam memunguti sampah dan barang-barang yang memang sudah dibuang, 

dan tidak mengambil barang yang bukan menjadi haknya sehingga hal ini 

akan menciptakan persepsi yang baik pada warga. 

Kedua, warga diharapkan agar dalam melihat seorang pemulung tidak 

hanya di dasarkan pada penampilannya tetapi juga melihat manfaat yang ada 

seorang pemulung tersebut. 

Ketiga, pemerintah hendaknya selalu meninjau dan terjun langsung 

untuk melihat kondisi para pemulung sehingga dapat memberikan bantuan 

yang tepat bagi warganya, seperti bantuan berupa penyuluhan-penyuluhan, 

memberikan modal, memberikan pembinaan keterampilan dan melakukan 

pendampingan. 

Keempat, bagi kaum akademik; mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti dan 

para birokrat, anggaplah hasil dari penelitian ini merupakan tambahan wacana 

metodologis tentang studi pemulung. Penelitian tentang pemulung memang 

sangat menarik untuk ditindaklanjuti, karena bagaimanapun saat ini sangat 

sulit untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Upaya-upaya untuk 

mengembangkan usaha pemulung perlu terlebih dahulu dikaji agar penelitian 

ini menjadi sistematis dan terarah. Banyak aspek yang perlu digali dan 

kembnagkan untuk terciptanya sistem yang produktif. 
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C. Penutup 

Alhamdulillahi Robil’alamin, Maha Besar Allah yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi dapat 

terselesaikan. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan-kekurangan dan kejanggalan-kejanggalan di sana sini. Oleh 

karena itu saran dan kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan 

sebagai upaya memperoleh sempurna. 

  Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu baik secara moril maupun material, sejak awal hingga ahkir 

penulisan skripsi ini semoga kebaikannya mendapat rahmat yang melimpah 

dari Allah SWT dan dicatat sebagai amalan sholeh. 
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DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Apa makna kerja bagi bapak/ibu ? 

2. Hal apa yang dapat membuat bapak/ibu dapat bertahan hidup ? 

3. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa dalam Islam kerja itu merupakan 

sebuah ibadah ? 

4. Apakah bapak/ibu dalam bekerja diniati sebagai ibadah ? 

5.  Bagaimana cara bapak/ibu mensyukuri hasil kerja yang didapat setiap 

harinya ? 

6. Apakah bapak/ibu pernah  mengeluh atau berputus asa dengan pekerjaan 

sebagai pemulung ? 

7. Apakah bapak/ibu ikhlas mengerjakan pekerjaan sebagai pemulung ? 

8. Pada jam berapa bapak/ibu berangkat memulung ? 

9.  Ada berapa jam dalam sehari memulung ? 

10. Selain  berprofesi sebagai pemulung, pekerjaan apa saja yang bapak/ibu 

kerjakan  untuk memenuhi kebutuhan hidup ? 

11. Apakah bapak/ibu pernah dilecehkan oleh orang lain dengan pekerjaan 

bapak/ibu sebagai pemulung ? 

12. Bagaimana sikap bapak/ibu menanggapi pelecehan tersebut ? 

13. Apakah bapak/ibu mempunyai banyak teman di luar yan pekerjaannya 

sama sebagai pemulung ? 

14. Dari penghasilan yang didapat dari memulung apakah sudah mampu 

memenuhi kebutuhan yang prirotas, seperti menyekolahkan anak ? 
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15. Dari penghasilan yang didapat apakah bapak/ibu dapat 

menyisihkannya/ditabung untuk hari tua kelak ? 

16.  Apakah bapak/ibu pernah berputus asa ketika pendapatan yang dihasilkan 

tidak sesuai dengan keinginannya atau kehendak dari bapak/ibu ?  

17. Apakah bapak/ibu setiap harinya selalu pergi memulung ? 

18. Apakah bapak/ibu tidak mau mencoba pekerjaan yang lain selain menjadi 

pemulung ?  

 



 

 

 

 

Foto ketika penulis ikut memulung bersama Mak Kemi  

 

 

  Selain ember-ember plastik, kardus-kardus juga ikut dipulungi oleh pemulung 



 

   Kedudukan dan situasi kampung pemulung  

 

 

 

  Lorong masuk ke rumah warga komunitas bantaran sungai Gajah Wong  
       

       

Pengajian rutin ibu komunitas pemulung dan kegiatan Gotong Royong bapak-bapak 
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