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ABSTRAKSI 
 

 
Pada dewasa ini banyak ditemui bahwa masalah kebersihan 

lingkungan terkait dengan pembuangan sisa/bekas barang, makanan, 
pembungkus ataupun  sisa industri lainnya yang seringkali diistilahkan 
dengan “sampah”. Dan ini merupakan salah satu masalah mengikuti 
perkembangan suatu daerah yang meningkat kondisinya menjadi wilayah 
perkotaan/kota besar. 

Menjadi kota yang bersih, nyaman, hijau, tertib dan teratur 
merupakan cita-cita dan merupakan suatu program dankebijakan 
Pemerintah Kabupaten dan Kota diseluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Slogan-slogan tentang kebersihan serta  
keindahannya bermunculan dimana-mana misalnya kota Jombang 
dengan Beriman, kota Ponorogo dengan Simponi, kota Mojokerja dengan 
Berseri dan Kota Tulungagung dengan Bersinar-nya. 

Walaupun Kabupaten Tulungagung sudah empat kali memperoleh 
penghargaan Adipura terkait dengan bidang kebersihan kota, 
permasalahan yang dihadapi untuk mempertankan prestasi tersebut tidak 
semakin mengecil tetapi justru malah semakin membesar dan berat. 

Peran pemulung ditengah masyarakat sangat membantu menangani  
masalah sampah, disamping juga turut membantu menciptakan lapangan 
kerja baru juga dapat memberikan pendapatan yang relative cukup tanpa 
harus memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. 

Keberadaan pemulung disamping merupakan bagian (sub-bagian) 
dari upaya penanganan masalah sampah juga sebagai mitra kerja 
Pasukan Biru dalam proses pengambilan sampah-sampah diwilayah 
perkotaan. 
 
Kata Kunci: Peran Pemulung, Tatanan Hidup Bermasyarakat 
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PENDAHULUAN 

Pada prinsipnya pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu sendiri 

mengadung makna yang luas, tidak hanya kesejahteraan materiil, 

pemenuhan generasi kini, tapi juga mencakup kesejahteraan non fisik 

kualitas hidup dengan lingkungan hidup yang layak dihidupi dan jaminan 

bahwa kesejahteraan terpelihara kesinambungannya bagi masa generasi 

yang akan dating. 

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah disebutkan 

bahwa Pembangunan jangka panjang perlu diciptakan lingkungan 

pemukiman yang bersih dan sehat. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan 

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa: 

“ Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan 
berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara 
bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk 
meningkatkan mutu hidup”.  
(Pasal 1) dan pengelolaan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk 
menunjang Pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan 
kesejahteraan manusia (Pasal 3) disamping itu setiap orang 
mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 5), 
dan “ Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan 
serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup “ (Pasal 6). Agar 
setiap orang dapat berperan serta maka Pemerintah berkewajiban 
menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan 
tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 
penyuluhan, bimbingan pendidikan dan penelitian tentang lingkungan 
hidup (Pasal 9) 1). 
 

Guna mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, maka 

munculah gagasan untuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Untuk 
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itu perlu diupaya secara berkelanjutan mengenai peningkatan pelayanan 

dan pengelolaan kebersihan lingkungan pemukiman khususnya didaerah 

Perkotaan. 

Saat ini banyak kita lihat serta ketahui bahwa masalah kebersihan 

lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan sisa / bekas barang, 

makanan, pembungkus ataupun sisa industri serta lainnya yang kita sebut 

dengan sampah, sedang melanda banyak kota. Bagi kota-kota besar 

masalah ini perlu mendapat perhatian lebih serius. 

Bahkan untuk menunjang upaya pengelolaan lingkungan hidup, 

Pemerintah Pusat membuat kebijaksanaan antara lain melalui pemberian 

penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten beserta masyarakatnya 

yang berhasil mengelola kebersihan kotanya, yaitu suatu Penghargaan 

ADIPURA.  

Kabupaten Tulungagung yang merupakan daerah industri, pangan 

dan budaya, dalam tarap perkembangannya seperti halnya daerah lain di 

Indonesia, Tulungagung tidak bisa terlepas dari permasalahan sampah, 

yang mengganggu kebersihan dan keindahan kota. 

Walaupun saat ini Kabupaten Tulungagung mampu mencapai tingkat 

kebersihan kota dengan meraih empat kali penghargaan Adipura, 

permasalahan yang dihadapi untuk mempertahankan prestasi ini tidak 

mengecil bila hendak dikatakan bahkan semakin besar dan berat. Sebagai 

bagian dari program peningkatan mutu lingkungan kota Kabupaten 

Tulungagung terus mengupayakan pola pengelolaan kebersihan kota 

yang berangkat dari keterlibatan masyarakat yang sangat tinggi. 



                                        Slamet Hariyanto,  Peranan   Pemulung Dalam Tatanan Hidup Bermasyarakat  
                                                                                                                    di kabupaten  Tulungagung 

157

Usaha-usaha untuk menangani sampah yang telah dilaksanakan 

oleh pemerintah dan masyarakat ialah dengan jalan composting, 

pembakaran dan penimbunan. Disamping itu telah ada aktivitas sebagian 

dari anggota masyarakat  yang berusaha memisahkan dan memungut 

beberapa bahan sampah yang masih dapat digunakan lagi seperti: kaca, 

kertas, plastik, kaleng dan lain-lain, mereka lazim dikenal dengan sebutan 

Pemulung, ada juga yang menyebutnya dengan istilah “Perangkas” 

(Pengumpul Barang Bekas). 

Proses pemisahan dan pemakaian ulang dari sebagian sampah yang 

masih dapat dimanfaatkan oleh Pemulung mempunyai sumbangan untuk 

menghemat sumber daya, mengurangi beban pemerintah dan masyarakat 

dalam penanganan sampah terutama pada tahap akhir karena bahan-

bahan tersebut relative tahan terurai, juga bagi pemulung sendiri kegiatan 

tersebut merupakan kegiatan ekonomi untuk kehidupan keluarganya. 

Para pemulung ditengah-tengah masyarakat disatu sisi dipandang 

dapat memberikan dampak yang positif karena disamping ikut membantu 

penanganan sampah, juga sedikit banyak telah turut membantu 

mengatasi masalah ketenagakerjaan. Bahkan sempat memberikan 

pendapatan yang relatif cukup tanpa harus memiliki keterampilan atau 

keahlian tertentu. Namun pada sisi lain Pemulung menghadirkan pula hal 

yang negatif  yang perlu pembinaan dini secara konsepsional dan 

programatik. Misalnya, tatanan kehidupan dan penghidupan yang hampir 

sama dengan gelandangan, merupakan salah satu sisi kehidupan di 
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daerah perkotaan yang menggugah rasa iba, tidak manusiawi dan dapat 

menimbulkan kerawanan sosial. 

Keberadaan Pemulung pada hakekatnya merupakan bigan (Sub 

Sistem) dari pemusnahan sampah kota secara total. Peran Pemulung 

sebagai mitra pasukan kuning didalam proses pengambilan sampah-

sampah kota cukup penting. Peran tersebut dimulai dari asal pertama kali 

sampah dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas pelayanan umum, sampai tempat 

pembuangan sementara (TPS) bahkan sampai tempat pembuangan akhir 

(TPA). 

PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan yang cukup mendasar, yaitu: “Sejauh 

manakah keberadaan dan peran pemulung dalam ikut membantu 

penanganan sampah sehingga dapat menunjang penghematan lahan 

TPA untuk Kabupaten Tulungagung ?”. 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh 

manakah keberadaan dan peran pemulung dalam ikut membantu 

penanganan sampah sehingga dapat menunjang penghematan lahan 

TPA untuk Kabupaten Tulungagung. 

Kegunaan Penelitian 

Memberikan informasi atau gambaran kepada Pemerintah, 

Lembaga-lembaga sosial dan usaha-usaha kemasyarakatan yang 
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bergerak dibidang social sehingga dimungkinkan dapat membantu dan 

menangani pembinaan para pemulung. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Peran 

Suatu tujuan dapat tercapai bila terdapat kegiatan-kegiatan, yang 

mana kegiatan itu merupakan suatu usaha guna mendukung kearah suatu 

tujuan tersebut. Dalam melakukan kegiatan tak lepas dari perilaku-

perilaku yang dilaksanakan oleh pelaku kegiatan, sehingga para pelaku ini 

akan melakukan suatu peranan, yaitu peranan yang bisa membuat 

kegiatan itu berjalan sesuai dengan tujuan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah: 

“Seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan bagian 

tugas utama yang harus dilaksanakan. (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, 

hal: 667) 

Dari pengertian peran tersebut diatas jelaslah bahwa suatu yang 

dilakukan akan ada suatu bagian-bagian tertentu yang memegang 

peranan penting. Dalam hal ini peran yang dilakukan oleh Pemulung 

merupakan bagian (sub bagian) yang penting dalam ikut serta 

penanganan sampah, sehingga menunjang penghematan lahan TPA. 

Batasan Pengertian Pemulung 

Sampai saat ini batasan pengertian Pemulung masih sangat rancau. 

Pemulung masih sering dikategorikan sama dengan gelandangan. 
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Sebagai alat kerancuan pengertian tersebut Pemulung yang mengambil 

sampah berupa barang bekas dari rumah ke rumah dan TPS (Tempat 

Pembuangan Samah Sementara) / TPA (Tempat Pembuangan Sampah 

Akhir), tidak luput razia penertiban Kamtib. 

Menurut Soetadi, Pemulung dapat diartikan: “ Orang-orang pencari/ 

pengumpul barang bekas, seperti besi, kertas, plastic, kaleng, beling/kaca, 

tulang dan barang bekas sejenis lainnya, untuk didaya gunakan menjadi 

sumber mata pencaharian melalui proses yang sehat, manusiawi dan 

teratur. (Soetadi, 1989). 

Sedangkan peranan pemulung adalah “ Mengumpulkan barang-

barang buangan dari berbagai lokasi pembuangan sampah di kota untuk 

mengawali proses penyalurannya ke tempat-tempat produksi “. (Kamala 

Chandrakirana & Isono Sadoko, 1994, hal: 25). 

Ciri-ciri Pemulung 

1. Menurut jenis kegiatan: 

Menurut jenis kegiatan pemulung dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

tipe: 

a. Pemulung yang berjalan keliling memungut atau menyeleksi 

sampah barang bekas dari rumah ke rumah. 

b. Pemulung yang mencari sampah barang bekas di lokasi/tempat 

pembuangan sampah sementara (TPS). 

c. Pemulung yang mengais sampah untuk mencari barang bekas di 

lokasi pembuangan akhir (TPA). 
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2. Menurut jenis peralatan yang digunakan: 

a. Membawa keranjang gendong dibelakang punggung dengan 

membawa jepitan bamboo atau besi pengais. 

b. Membawa gerobak dorong beroda dua atau dengan sepeda dan 

boncengan keranjang. 

3. Menurut organisasi usaha: 

a. Pemulung yang bekerja terlepas dari lapak dan bergerak sendiri-

sendiri tidak bergabung dengan pemulung lain sedaerah asal. 

b. Pemulung yang diorganisir oleh lapak. 

c. Pemulung yang bekerja secara kelompok, bersama-sama dengan 

teman sedaerah asal. 

4. Menurut tempat tinggal: 

a. Pemulung yang bertempat tinggal di bedeng-bedeng didalam TPA. 

b. Pemulung yang bertempat tinggal diluar TPA terpencar tinggal 

pada rumah-rumah sewaan yang relative tidak berjauhan letaknya 

dengan pekarangan. 

c. Pemungutan barang/tempat tinggal lapak. 

d. Pemulung yang tinggal dipanti-panti, dibawah tanggungan 

pengelola panti. 

Masyarakat Pemulung 

Golongan pemulung pada umumnya tidak mempunyai tempat tinggal 

yang tetap didalam kota dimana mereka beroperasi. Oleh karena itu 

pasaran mereka untuk menjual kertas, karton, plastik adalah pabrik yang 

sanggup mengolah bahan-bahan yang berasal dari sampah itu, maka 



                                        Slamet Hariyanto,  Peranan   Pemulung Dalam Tatanan Hidup Bermasyarakat  
                                                                                                                    di kabupaten  Tulungagung 

162

adanya para pemulung itu dengan sendirinya terbatas pada daerah yang 

dapat dijangkau oleh pabrik-pabrik itu. 

Para pemulung punya harga diri dan menjaga jangan sampai 

perbuatan-perbuatan mereka melanggar huku atau mengganggu orang 

lain. Ciri yang sama  disandang oleh golongan gelandangan dan 

pengemis adalah tidak adanya kepastian setiap hari untuk menompang 

hidup. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa gelandangan tidak 

mempunyai tempat tinggal yang tetap, sedangkan mereka berusaha apa 

saja untuk mendapatkan penghasilan tanpa menghiraukan apakah 

perbuatan mereka legal atau ilegal dan menurut moral umum dapat 

dibenarkan atau tidak. Golongan pengemis mungkin mempunyai tempat 

tinggal tetap dan mungkin tidak. Mereka mungkin juga punya sumber 

penghasilan lain diluar mengemis dan mungkin juga tidak. 

Tinjauan tentang kondisi Pemulung 

1. Kondisi Pemulung ditinjau dari segi Dimensi Sosial Budaya 

Ditinjau dari dimensi sosial budaya, para pemulung digolongkan 

kedalam kelompok masyarakat yang memiliki sub kultur yang 

mencerminkan “budaya” atau kebiasaan-kebiasaan hidup dari 

golongan masyarakat miskin. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan 

masyarakat miskin bukanlah orang-orang miskin pada umumnya, akan 

tetapi orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dan sehari-

hari merupakan kelompok tersendiri didaerah perkotaan atau 

pedesaan, yang relative terpisah dari kelompok masyarakat lainnya. 
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Tata nilai dan norma yang ada didalam sub kultur ini dalam 

banyak hal berbeda dengan tata nilai dan norma yang berlaku 

dikalangan masyarakat yang lain, dan biasanya cenderung dinilai 

negatif. Pada dasarnya mereka ini ingin hidup bebas, tidak mau terlalu 

terikat oleh berbagai macam aturan dan norma, sehingga bila 

dibandingkan dengan kondisi yang ada dikalangan warga masyarakat 

lainnya timbul perbedaan yang menyolok, terutama pada segi estetika, 

etika dan idealisme hidup. 

2. Kondisi Pemulung ditinjau dari segi Sosial Ekonomi. 

Ditinjau dari segi dimensi ekonomi, sebenarnya para pemulung 

mempunyai prospek yang cukup bagus, asalkan mereka mendapatkan 

pembinaan yang tepat. Kalau saja mereka mempunyai kemampuan 

untuk mengelola pendapatannya secara baik, maka dalam waktu 

tertentu mereka akan dapat menghimpun modal cukup untuk 

membuka usaha lain yang lebih baik. Tetapi kelemahan mereka 

terletak pada manajemen. Jangankan sampai pada pemikiran 

manajemen, untuk hal-hal yang lebih sederhana saja mereka tidak 

mampu, karena pada umumnya latar belakang pendidikan mereka 

sangat rendah, bahkan diantara mereka ada yang masih buta huruf. 

3. Kondisi Pemulung ditinjau dari dimensi lingkungan 

Ditinjau dari dimensi lingkungan para pemulung dapat diharapkan 

membantu memeliharanya, karena mereka telah mengurangi volume 

sampah dari jenis yang tidak dapat atau sukar hancur secara alamiah, 

yakni jenis sampah anorganik. 
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Perlu juga ditinjau dampak dari keberadaan pemulung terhadap 

aspek lingkungan yang lain, dalam hal ini sejauh mana pengaruhnya 

terhadap sistem keamanan lingkungan. Ternyata tidak semua 

pemulung berperilaku jujur, kadang-kadang ada juga yang mau 

mengambil milik orang lain yang bukan barang bekas. Dengan 

keadaan yang demikianitu maka kehadiran para pemulung didaerah 

pemukiman sering menimbulkan rasa curiga dan khawatir pada 

sebagian penduduk. 

4. Dampak positif dan negative yang ditimbulkan oleh pemulung 

Kehadiran para pemulung ditengah-tengah masyarakat telah 

menimbulkan dampak positif dan negatif ditinjau dari aspek sosial, 

ekonomi, lingkungan hidup, kebersihan, ketenagakerjaan dan 

kamtibmas. 

Perwujudan peranan sumbangan yang positif antara lain dapat 

dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Ikut menciptakan lapangan kerja mandiri tanpa ketergantungan 

pada orang lain. 

b. Ikut membantu mengatasi kebersihan dan keindahan kota 

sekaligus mengurangi sampah. 

c. Barang-barang bekas yang telah terkumpul dapat menjadi bahan 

industri dalam rangka upaya meningkatkan devisa non migas. 

d. Menjadi sumber mata pencaharian dengan penghasilan yang 

cukup lumayan untuk menghidupi segala tingkat usia (anak-anak, 

remaja, dewasa, lelaki atau perempuan). 
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Disamping hal positif, keberadaan pemulung menghadirkan pula 

berbagai hal negatif yang perlu pembinaan dini secara konseptual dan 

programatik. Beberapa hal negatif dimaksud antara lain dapat 

dikemukakan: 

a. Tata kehidupan dan penghidupan pemulung yang mengembara 

kesana kemari hampir identik dengan gelandangan. 

b. Tata kehidupan dan penghidupan yang hampir sama dengan 

gelandangan merupakan salah satu sisi kehidupan di daerah 

perkotaan yang menggugah rasa iba, haru, tidak manusiawi dan 

dapat menimbulkan kerawanan sosial. 

c. Kehadiran dengan segala kondisi obyektifnya cenderung kurang 

terawat kesehatannya, kekurangan gizi dan tidak terpenuhi 

kebutuhan emosionalnya. 

d. Pelaksanaan pembinaan pemulung kalau tidak hati-hati akan 

menimbulkan dampak negative lainnya antara lain akan 

menimbulkan daya tarik untuk semakin berkembangnya urbanisasi, 

timbulnya sikap mental kemajuan, propokatif serta penyalahgunaan 

oleh yang mengaku pemulung untuk kepentingan sendiri. 

Program Pembinaan Pemulung Menuju Kemandirian Dalam Tatanan 
Hidup Bermasyarakat 
 
1. Kebijaksanaan Pembinaan Pemulung 

Beberapa kebijaksanaan yang perlu mendapat perhatian dapat 

penyusun program pembinaan pemulung menuju kemandirian dalam 

tatanan hidup bermasyarakat ialah: 

a. Pengakuan keberadaannya. 
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b. Mendapat perlindungan 

c. Melembagakan jaringan kerja 

d. Memperkecil akibat sampingan (Soetadi, 1989, hal: 101) 

2. Langkah-langkah Dalam Pembinaan Pemulung 

Dengan berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 

2 dan pasal 34, sesuai dengan instuksi Presiden bahwa dengan 

memperhatikan kebijaksanaan pembinaan pemulung dan berbagai 

permasalahan yang muncul di permukaan, maka perlu dilaksanakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pemanapan bimbingan dan penyuluhan sosial 

b. Pemecahan masalah di hulu/desa 

c. Bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan 

d. Pemberian identitas 

e. Menyediakan peralatan kerja 

f. Pembinaan khusus 

g. Pembinaan jalur 

h. Tim koordinasi penanggulangan gelandangan dan Pengemis 

Tingkat Daerah. 

i. Keterpaduan operasional lintas sektoral (Soetadi, 1989, hal. 101) 

Dengan memperhatikan tolok ukur keberhasilan serta 

pelaksanaan program pembinaan yang didukung oleh instansi terkait, 

diharapkan bahwa pemulung sebagai tenaga kerja sektor informal 

dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan 

masyarakat. 
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Pengertian Sampah 

Membahas masalah pemulung tidak akan terlepas dari masalah 

sampah, karena itu perlu juga kiranya sedikit disinggung pengertian 

sampah. Sampah adalah sisa-sisa yang timbul sebagai akibat dari pada 

aktifitas manusia dalam kehidupannya. 

M.T. Zen menyatakan bahwa, sampah ialah “ Sisa-sisa yang dibuang 

atau waste “ (M.T. Zen, 1984, hal: 189) Sedangkan menurut Ruslan H. 

Prawiro, dalam bukunya Ekologi, Lingkungan, Pencemaran, menyebutkan 

bahwa: 

“ Barang buangan terdiri dari benda gas, cair, padat dan buangan yang 
berupa benda padat biasanya disebut sampah. Sampah yang tampak 
mata terdiri dari dedaunan dan pembungkus, sobekan kertas karton, 
kantong plastic, sisa makanan, kaleng bekas dan macam-macam 
rongsokan lainnya”. (Ruslan H. Prawiro, 1985: hal: 24). 
 

Disamping itu pengertian sampah menurut Peraturan Daerah Tingkat 

II Tulungagung, Nomor: 2 Tahun 1992 pada Bab I Pasal 1, disebutkan 

bahwa “ Sampah ialah barang buangan atau kotoran (sampah dapur, 

sampah halaman atau kebun, barang-barang bekas yang dianggap 

sampah dan sebagainya) “. (Pemerintah Daerah Tingkat II Tulungagung, 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, Nomor 2 Tahun 1992). 

Dari uraian diatas dapatlah ditarik suatu gambaran bahwa sampah 

pada hakekatnya adalah segala jenis barang kotoran yang bersifat 

merusak keindahan yang berasal dari aktifitas manusia. 

Sampah dengan segala macam jenisnya seperti telah diuraikan 

diatas, dirasakan sebagai suatu masalah yang cukup meresahkan 
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masyarakat terutama dilingkungan masyarakat kota yang mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

Pada tahap ini sampah dengan pemusnahan, yang mana perjalanan 

sampah dari sumber sampah yang singgah sementara di TPS (Tempat 

Pembuangan Sementara), ataupun Depo Transfer kemudian diangkut ke 

suatu tempat pemusnahan yang dinamakan TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir). 

Adapun criteria untuk lokasi TPA diantaranya sebagai berikut: 

1. Cukup jauh dari pemukiman dan sungai. 

2. Terletak diluar rencana perluasan kota (± 10 km) 

3. Muka air tanah cukup dalam, jenis tanah cukup kedap air. 

4. Daerah yang tidak produktif, tanah penutup tersedia. 

Makna Tulungagung sebagai Kota “ BERSINAR “ 

Dalam rangka membenahi kota Tulungagung yang telah terbebas 

dari bencana banjir, pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah 

menyerukan kepada masyarakat Tulungagung untuk mewujudkan kota 

Tulungagung sebagai kota “ BERSINAR “. 

Kota bersinar tersebut sebenarnya merupakan akronim dari kata: 

Bersih Sehat Indah dan Menarik. Hal ini berarti bahwa kota Tulungagung 

harus dijadikan kota yang bersih.  Memang budaya kebersihan sangat 

bergantung kepada sikap mental yang suka dan cinta akan kebersihan. 

Dalam rangka mewujudkan kondisi yang menarik ini upaya  yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain sebagai berikut: 
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1. Menertibkan pedangan ditrotoar (PK lima) agar tidak mengganggu 

orang yang jalan kaki dengan menempatkan di kios-kios yang 

disediakan. 

2. Menertibkan lalu lintas dengan menentukan tempat khusus parker 

kendaraan, tempat penyeberangan, halte untuk naik dan turun 

penumpag kendaraan umum, dll. 

3. Menertibkan  bangunan liar. 

4. Menertibkan operasional gelandangan dan pengemis (gepeng) serta 

WTS liar yang berada ditempat-tempat umum dsb. ( Departemen 

Penerangan Kabupaten Tulungagung, 1989, hal: 28). 

Walaupun kabupaten Tulungagung saat ini mampu mencapai tingkat 

kebersihan kota dengan meraih empat kali penghargaan Adipura, 

permasalahan yang dihadapi untuk mempertahankan prestasi ini tidak 

mengecil tetapi cukup berat. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu upaya mengumpulkan, mencatat  

kemudian menganalisa data atau fakta mengenai suatu masalah. Untuk 

memudahkan penelitian diperlukan adanya suatu metode yang tepat dan 

benar, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan 

penelitian. 

Fokus Penelitian 

Yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah 

keberadaan dan partisipasi pemulung dalam penanganan sampah, 

peningkatan taraf hidup dan diterimanya sebagai again yang penting 
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dalam masyarakat, dan hubungan interaktif antara pemulung, pengusaha, 

pengumpul barang bekas dan pemerintah dalam hubungannya dengan 

penghematan lahan TPA. 

Subyek Penelitian  

Subyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau 

lebih yang dipilih sebagai narasumber. Sehubungan dengan keberadaan 

dan peran pemulung dalam penanganan sampah maka yang dipilih 

sebagai narasumber adalah para pemulung, pengusaha pengumpul 

barang bekas, petugas/Pejabat Instansi/Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga dan Cipta Karya dan para warga masyarakat dalam kaitannya 

dengan pengakuan keberadaan pemulung dalam masyarakat. 

PEMBAHASAN 

1. Tinjauan Kondisi Pemulung ( Identitas Responden ) 

Berdasarkan hasil  wawancara secara acak dapat diketahui bahwa 

mayoritas usia pemulung antara 42 tahun – 52 tahun, dan mayoritas 

mereka berjenis kelamin laki-laki. Mereka pada umumnya berpendidikan 

tamat Sekolah Dasar. Pemulung di Kota Tulungagung ternyata bukan 

berasal dari Tulungagung saja tetapi juga ada yang berasal dari luar kota.  

2. Usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam 
mengatasi sampah. 

 
Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung dalam mengatasi sampah antara lain : 

a. Usaha-usaha preventif 

Usaha-usaha tersebut antara lain : 

- Lomba kebersihan lingkungan 
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- Seruan kebersihan 

- Penerangan / penyuluhan Kebersihan 

- Pembentukan Kelompok / Paguyuban Kebersihan 

b. Usaha-usaha Represive 

Organisasi pelaksana yang menangani upaya penanggulangan 

permasalahan sampah di Kabupaten Tulungagung adalah Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten 

Tulungagung, yang secara operasional dilakukan oleh Seksi 

Kebersihan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat di bidang kebersihan maka diperlukan adanya Unit 

Pelaksana kebersihan yang memadai dan berbobot sehingga segala 

tugas-tugas di bidang kebersihan dapat diselesaikan dengan berdaya 

guna dan berhasil guna secara maksimal. 

Sedangkan wilayah yang dilayani oleh Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Cipta Karya Wilayah Kabupaten Tulungagung, untuk 

sementara meliputi 29 Kelurahan / Desa yang termasuk dalam 3 

wilayah Kecamatan. 

Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung telah menyediakan lokasi seluas 3.5 Ha. Yang dipakai 

saat ini berlokasi di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo dipakai sejak 

tahun 1992. 

3. Peran serta pemulung dalam penanganan sampah 

Peran pemulung merupakan sub bagian dari pemusnahan sampah 

kota secara total yang cukup penting, aktivitas pemulung dimulai dari asal 
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pertama kali sampai dihasilkan, yakni sampah produksi rumah tangga dan 

yang dihasilkan fasilitas-fasilitas pelayanan umum, TPS / Depo bahkan 

sampai di TPA. 

Bila pembuangan sampah yang berasal dari rumah tangga sudah 

mulai dipisah-pisahkan oleh Pemulung sampah rumah tangga tentunya 

para pemulung akan lebih mudah dalam pengambilan dan pemisahannya. 

Barang bekas hasil pulungan para pemulung terdiri dari beberapa 

macam jenis sampah dengan komposisi yang berbeda. 

Barang bekas yang telah dikumpulkan oleh para pemulung, 

disetorkan kepada para pengusaha Pengumpul barang bekas, yang 

perannya cukup penting dalam penanganan sampah khusunya barang 

bekas. 

4. Pembinaan Pemulung di Kota Tulungagung 

Keberadaan Pemulung di tengah-tengah Masyarakat disamping 

memberikan dampak positif juga membawa dampak negatif yang perlu 

pembinaan secara dini. Kehadiran pemulung ditengah-tengah masyarakat 

Kota Tulungagung memang boleh dikatakan tidak mengganggu ketertiban 

dan ketentraman umum seperti halnya dikota besar, namun demikian 

bukan berarti membiarkan begitu saja, tetapi harus ada perhatian dan 

pembinaan. 

Pembinaan ini antara lain dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini 

Instansi terkait. Organisasi sosial dan masyarakat dapat menerima 

keberadaan pemulung sebagai bagian dari masyarakat. 
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Sebagai contoh Pembinaan Pemulung di Kabupaten Tulungagung 

adalah dilakukan penampungan “Bharak Bhakti” Kelurahan Kutoanyar, 

Kecamatan Tulungagung. Bharak bhakti adalah merupakan 

penampungan gelandangan / Tuna Wisma, yang sebagian besar dari 

mereka berprofesi / bekerja sebagai pemulung. 

Penampungan pemulung yang berada di Penampungan Bharak 

Bhakti anatara lain : 

a.  Pembinaan Kemasyarakatan yang meliputi : 

1. Kegiatan PKK / Dasa Wisma 

2. Karang taruna 

3. Kegiatan Hansip 

b.  Pembinaan kesejahteraan yang antaranya : 

1. Adanya Koperasi Simpan Pinjam dengan bunga kecil sehingga tidak 

memberatkan anggotanya. 

2. Mengusahakan sarana belajar “Kejar Paket A” yang berasal dari 

Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga dari berbagai Instansi terkait, 

seperti Dinas Sosial dan Kesehatan. 

3. Bantuan Unit MCK dari Proyek Perintis yang dilaksanakan oleh Cipta 

Karya Tulungagung. 

4. Penyediaan air bersih dari PDAM Tulungagung. 

Upaya-upaya diatas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

kesadaran, tanggung jawab serta kemampuan setiap warga negara untuk 

ikut serta dalam Pembangunan. 
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KESIMPULAN 

Keberadaan Pemulung ditengah-tengah masyarakat khususnya 

masyarakat Kota Tulungagung, telah memberikan dampak positif yakni 

disamping membantu dalam penanganan sampah juga sedikit banyak 

membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan, bahkan memberikan 

pendapatan yang relatif cukup tanpa harus memiliki ketrampilan dan 

keahlian tertentu. 

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan secara umum bisa 

dikatakan tidak begitu mengganggu keamanan dan ketertiban umum 

seperti halnya yang sering terjadi di kota besar, namun  demikian haruslah 

tetap diperhatikan dan pembinaan secara dini. 

Pemulung sebagai bagian dari warga masyarakat mempunyai peran 

yang cukup penting dalam ikut serta penanganan masalah sampah 

sekaligus berperan mewujudkan kebersihan dan keindahan kota. 

Meskipun hanya sebagian kecil yang dapat dikumpulkan oleh Pemulung 

karena mereka hanya memungut sampah yang an organik, namun peran 

Pemulung sangat penting dalam penghematan lahan TPA. 

Walaupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh Para Pemulung di 

Kabupaten Tulungagung boleh dikatakan tidak begitu mengganggu 

keamanan dan ketertiban umum, namun demikian bukan berarti dibiarkan 

begitu saja tetapi haruslah ada perhatian dan pembinaan. Pembinaan 

yang dilakukan oleh Pemerintah, Organisasi masyarakat/ Organisasi 

Sosial serta masyarakat menerima keberadan pemulung sebagai bagian 

yang juga penting dalam masyarakat. 
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