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Masalah Penelitian: 
Kemampuan Kota dalam menyediakan failitas kehidupan yang

1ayak bagi para warganya semaki n bertambah berat manakal a 
.tingkat urbanisasi terus bertambah. Dalam bidang pekerjaan,
maka sektor informal pal i ng tepat menyerap para urban i san 
yang rata-rata berpendidikan rendah dan tak memiliki ketram
pilan memadai. Salah satu sektor informal yang cukup mendapat
perhatian pemerintah akhir-akhir ini adalah pemulung. Peker
jaan ini sering dianggap ~lIkotor" dan kurang diminati oleh 
para pencari kerj a di . sektor-sektor i nforma1. Namun demi k ian 
j uml ahnya ki an meni ngkat saj a akhi r-.akhi r i ni. Sebagai suatu 
j en is peker j aan yang ter; kat/tergant ung pada ke 1 ompok 1 a in, 
yakni pengguna barang-barang bekas tersebut (pabrik-pabrik),
tampaknya ada kesan lemahnya posisi mereka dalam tawar mena
war harga. Jaringan pekerjaan mereka inilah yang menarik 
perhatian untuk dilakukan penelitian. Adapun masalah yang
hendak dikaji lIleliputi:
1. Bagaimanakah pola kegiatan/pekerjaan mereka, terutama 

matarantai yang terjadi? . 
2. 	,Seberapa besar (secara kual i tat if) penghasi 1an mereka 

tersebut mampu mencukupi kebutuhan hi dup sehari -hart dan 
bahkan perencanaan masa d~pan? 

3. 	 Apakah mereka mampu n'lenyi si hkan sebagi an penghasi 1annya
untuk ditabung (saving) dan membuat skala prioritas bagi
pengeluaran-pengeluaran setiap bulannya? 

Tujuan Penelitian: 
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapat

kan gambaran lItengena; ci r; -ci ri pemul ung di kota Surabaya 
yang j uml ahnya di katakan semaki n men; ngkat ; n;. Se1ai n i tu 
juga dimaksudkan untuk leb;hmencermati pola-pola jar;ngan
pekerjaanyang _ereka.hadapi. 
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Metoda "Penelitian: 
Penelitian ini dilakukan di daerah Sukolilo (di tempat

Pembuangan Sampah Akhi r Kota Surabaya)- dengan j uml ahsampel
sebanyak 50 orang yang dipilih secara tak acak (avai7ibility 
samp 1 j ng). Data di kumpul kan dengan cara wawancara 1angsung
dengan kuesi oner semi terbuka serta penggal ian data mel al ui 
beberapa informan. Data dianalisis secara deskriptif 
kualitatif tanpa an~lisis statistik. ' 

Kesimpulan:
1. 	Sebagian besar responden berusia muda dan produktif, serta 

be~pendidikan sangat rendah dan kurang memiliki ketrampil~ 
an khusus. /

2. 	Sebagian besar responden mengalami mobilitas pekerjaan dan 
sekaligus juga ekonomi, yakni mengalami peningkatan penda
patan.

3. 	 Penghasilan mereka pada umumnya berkisar antara Rp. 55.000 
hingga Rp. 84.999. Namun demikian ada pula responden yang 
berp~nghasilan di atas Rp. 1~O.OOO. Sebagian besar di 
antara responden mengaku dapat menyisihkan sebagian penda
patannya untuk ditabung terutama dalamkoperasi yang telah 
di bentuk dengan bantuan pemer; ntah daerah beberapa tahun 
yang lalu. Uang tabungannya diharapkan dapat dipergunakan
kelak di kemudian hari bila ada kebutuhan yang mendesak. 

4. 	 Sebagi an besar· para pemul ung yang menjadi responden i ni 
mengatakan bahwa pekerjaannya ini memberikan manfaat yang
cukup lumayan bagi kebutuhan ekonomi keluarga. Dibanding
kan ' pekerj aan di sektor i nforma1 1 a i nnya (terutama bagi
mereka yang" pernah memasukinya) memulung barang-barang
bekas dari tempat sampah jauh lebih besar pendapatannya.

5. 	 Hubungan sosial di antara para pemulung dapat terjalin
dengan bai k, terutaina bi 1 a masi ng-masi ng membutuhkan 
bantuan dal am keadaan kesusahan/kesul i tan. Bantuan yang
di beri kan terutama dal am bentuk uang yang di anggap memi
l1ki keluwesan penggunaannya.

6. 	 Sekal;pun harga jual barang dari pemulung ditentukan oleh 
pengepul/juragan, pada umumnya mereka tidak pernah ber
tengkar mempersoalkanharga tersebut. Para pemulung memil
ik; daya pengikat secara mor~l terhadap juragan/pengepul, 
01 eh karena bi 1 a menga 1 ami kesu1 i tan keuangan kebanyakan
d; antara mereka mem; nj am kepada j uragan/pengepu1 dengan
bentuk pengembalian yang dipotong setiap kali setor. 
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