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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Lingkungan tidak dapat terlepas dari masyarakat beserta masalahnya, 

hal ini di karenakan antara lingkungan dan masyarakat terdapat adanya suatu 

pola timbal balik yaitu lingkungan memiliki pengaruh terhadap manusia, di 

saat itu pula perilaku manusia mempengaruhi perubahan-perubahan 

lingkungan. Masyarakat sebagai satu kesatuan sosial yang terdiri dari 

individu-individu sebagai subyek penggerak, mengolah dan memanfaatkan 

alam. Manusia mempengaruhi alam, oleh sebab itu muncul permasalahan-

permasalahan terkait lingkungan akibat ulah manusia tidak menjaga alam.  

Salah satu permasalahan lingkungan tersebut adalah sampah. 

Alien (dalam Muhammad, 2013), mengatakan tugas keberadaan 

manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, untuk hidup di bumi adalah 

sebagai kholifah. Kholifah mengandung arti sebagai pemelihara, tegasnya 

manusia telah di tunjuk dan di beri mandat sebagai pemegang amanat Allah 

SWT untuk menjaga, memelihara, dan memperdayakan alam semesta. Hal 

tersebut berbanding lurus dengan kenyataan bahwa kelangsungan hidup tidak 

bisa lepas dari dukungan alam. Bentuk interaksi harmonis yang terjadi antara 

alam dengan penghuninya merupakan sebuah bentuk interaksi yang saling 

mempengaruhi dimana hubungan timbal balik ini guna menjaga sebuah 

eksistensi serta keseimbangan alam. Sebagai makhluk sosial, manusia tak 

dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat. 
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Mufid (dalam Muhammad, 2013), berpendapat bahwa perubahan 

lingkungan tentu berbanding lurus dengan perkembangan kehidupan manusia 

yang mana perubahan lingkungan dewasa ini lebih mengarah pada munculnya 

permasalahan lingkungan. Seperti Global Warming, hutan gundul, punahnya 

hutan bakau, kekeringan, serta pencemaran. Salah satu permasalahan 

lingkungan yang sangat pelik penanganannya ialah permasalahan sampah. 

Sedikit banyaknya sampah ini sangat di pengaruhi oleh tingkat jumlah 

penduduk, pola konsumsi, gaya hidup, serta tingkat ekonomi masyarakat. 

Bahkan sampah yang sudah menjadi masalah sendiri itupun turut 

menimbulkan permasalahan baru, seperti munculnya perubahan sosial, dan 

lingkungan, seperti pencemaran air, tanah dan udara, serta munculnya TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir).  

Ameriani (2006), menjelaskan bahwa bentuk hubungan kerja dan sosial 

yang terjadi di antara pemulung, lapak, dan masyarakat serta pemerintah 

menarik untuk di kaji karena hubungan ini menjamin keberlangsungan 

berusaha dimana satu sama lain saling membutuhkan. Ramadhani (2013), 

menjelaskan bahwa hak kaum pemulung di kaitkan dengan undang-undang 

no 39/ 1999 tentang HAM dan pengaturan daerah, serta dalam undang-

undang no 8/ 2007 tentang ketertiban umum. HAM dan Hak Atas Ekonomi 

bagi kaum pemulung, di jelaskan pada pasal 35 Perta DKI. No 8 /2007 yang 

di hubungkan dengan hak untuk mencari nafkah, yakni yang berisi tentang 

bentuk larangan untuk mengumpulkan dan menampung barang bekas yang 

secara gramitikal dapat di samakan dengan kegiatan pemulung. Kegiatan 
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pemulung dalam mencari nafkah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang menjadi haknya sebagai WNI. Hak tersebut di lindungi oleh UUD 

1945 dan undang-undang HAM. Twikromo (1999), menjelaskan bahwa 

pemulung  tidak bodoh atau malas, aktivitas kesehariannya penuh arti atau 

bermakna. Beberapa di antara pemulung tidak menggelandang di lingkungan, 

mereka juga mengobservasi kondisi dan keberadaan tempat-tempat strategis 

untuk tidur atau beristirahat. Twikromo (1999), mengatakan bahwa pemulung 

harus melakukan beberapa aktivitas sekaligus sebagai strategi untuk bertahan 

hidup. 

Pandangan Frankl dalam (Fridayanti, 2013), mengungkapkan bahwa 

makna hidup adalah alasan seseorang untuk tetap bertahan dalam kondisi 

ekstrim ekstra serta menyelamatkan dirinya dari kekejaman brutal Nazi.      

Fridayanti (2013), menyatakan bahwa proses memaknai hidup, dapat di 

lakukan bukan karena senang atau bahagia saja. Hal tersebut sesuai dengan 

Frankl (dalam Fridayanti, 2013),  yang mengemukakan bahwa hidup tetap 

memiliki makna (arti) dalam setiap situasi, bahkan dalam penderitaan dan 

kepedihan sekalipun. Makna adalah sesuatu yang dirasakan penting, benar, 

berharga, dan di dambakan serta memberikan nilai khusus bagi seseorang.  

Berdasarkan hasil penelitian Abidin (2007), membuktikan bahwa 

keberadaan pemulung di Daerah Benowo khususnya memunculkan suatu 

peran yang sangat  berarti bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa bekerja sebagai pemulung merupakan pilihan 

hidupnya. Bekerja sebagai pemulung juga bukan merupakan sutau pekerjaan 
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yang hina seperti perspektif negatif masyarakat pada umumnya. Hal tersebut 

membuktikan dengan fakta yang di lapangan menunjukkan bahwa pemulung 

mampu menghidupi keluarganya dan bahkan terdapat pemulung yang sukses 

dalam meniti karier yang di awali dari bekerja sebagai pemulung. Penghasilan 

yang di dapat pemulung rata-rata perbulan juga dapat di katakan memenuhi 

standart untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 

keluarganya. Burhanudin (2011), menyatakan bahwa keluarga pemulung 

merupakan anggota keluarga yang bekerja dengan cara memunguti dan 

mengumpulkan sampah serta memanfaatkan sampah-sampah tersebut untuk 

menambah penghasilan mereka.  

Jika dilihat dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan, bahwa 

kehidupan pemulung yang bekerja dengan cara memungut barang bekas dapat 

memenuhi standar untuk mencukupi kehidupan hidup sehari-hari, dengan 

penghasilan rata-rata yang minim menunjukkan pemulung mampu 

menghidupi keluarga bersama-sama. Serta dengan pekerjaan sebagai 

pemungut barang bekas, pemulung dapat bertahan hidup dengan memahami 

tantangan hidup yang dijalankannya melalui kebebasan berkehendak, 

kehendak hidup, serta memaknai hidup. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di TPA 

KelurahanKedung Randu, Kecamatan Patikraja,terdapat lima pengepul yang 

berada di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan dan 

Kelurahan Kedung Randu Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, 

dimana pengepul-pengepul tersebut memiliki anggota pemulung. 
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Data Pemulung di Kelurahan Karang Klesem, Kec. Purwokerto 

Selatan,dan di Kelurahan Kedung Randu, Kecamatan Patikraja. 

Tabel I 

Data Pemulung Di TPA Kelurahan Kedung Randu 

 

No 

 

Nama Pengepul 

 

Alamat 

 

Jumlah 

1 Y Jl.KH. Wahid Hasyim. Rt 

02/10 

30 Peumulung 

2 M Jl.KH. Wahid Hasyim Rt 

02/10 

15 Pemulung 

3 M Jl. Gunung Tugel. Rt 

03/10 

15 Pemulung 

4 H Jl. Gunung Tugel. Rt 

04/10 

30 Pemulung 

5 W 

 

Jl. Gunung Tugel  Rt 

04/10 

25  Pemulung 

 

Pemulung yang didapatkan melalui observasi dan wawancara, terdapat 

pekerja pemulung yang berusia 30 tahun sampai dengan 70 tahun, hasil dari 

pekerjaan tersebut dalam kesehariannya hanya untuk menghidupi keluarga 

yang serba kekurangan. Hasil dari mencari botol bekas, kardus bekas, serta 

kertas-kertas yang tidak di pergunakan, di jual kembali dan mendapatkan 

hasil jerih payahnya itu, ia pergunakan untuk biaya kehidupan, serperti 

memenuhi sandang dan pangannya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, didapatkannya 

keterangan mengenai kehidupan  MW, berusia 38  tahun. MWadalah seorang 

yang setiap harinya mencari barang-barang bekas, seperti : botol bekas, 

kertas-kertas bekas, dan kardus-kardus bekas. Meski secara fisik beliau sudah 

tua, namun dia masih tetap beraktivitas dengan bekerja walau menjadi 
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seorang pemulung dari pukul 07.00 -12.00 WIB. Karena menurut MW 

bekerja sebagai pemulung, mempunyai kebebasan, pemulung merupakan 

pekerjaan yang tidak diatur oleh orang lain. Penghasilan MW, dengan 

menjadi pemulung setiap minggunya mencapai Rp. 200. 000 perminggu. 

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan, terdapat penjelaskan 

dari K, menurut K pekerjaan yang dijalaninya selama dua puluh tahun yaitu 

dengan cara memulung tersebut sudah cukup  memenuhi kehidupan dirinya, 

keluarganya seperti dapat memenuhi kebutuhan sandang pangannya, dan 

bermanfaat bagi orang lain, yaitu secara tidak langsung membantu 

permasalahan sampah, berperan sebagai penyelamat lingkungan. Dari 

informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pemulung bagi  K 

menjadikan dirinya penuh arti, berharga, dan bermakna dalam aktivitas 

sehari-hari. K bekerja dari pukul 07.00- 12.00 WB, dan 13.00- 15.30 WIB 

dega pegasilan 200. 000 perminggu. 

Hasil wawancara yang lain didapatkan dari seorang bernama NS 

berusia 35 tahun. NS menekuni pekerjaan sebagai pemulung sudah 20 tahun 

lamanya. Sehari-hari NS  mulai bekerja mencari barang-barang bekas seperti : 

kardus, kaleng, botol plastik, dari pukul 09.30-12.00 dan bekerja lagi pukul 

14.30-16.00 WIB dengan penghasilan yang di dapat perminggu sekitar 

Rp.150 000. Alasan NS menjadi pemulung karena pekerjaan pemulung 

tersebut merupakan pekerjaan yang tidak terikat oleh waktu.NS merasa 

pekerjaannya tersebut bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar.  
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Hasil wawancara juga didapatkan dari seorang bernama AG berusia 30 

tahun. AG bekerja sebagai pemulung, sudah 8tahun lamanya. AG 

memutuskan menjadi pemulung karena menganggap pekerjaan tersebut 

sebagai pekerjaan yang halal dan ingin dapat memenuhi kebutuhan hidup 

dirinya dan keluarganya, serta dapat memenuhi kebutuhan pendidikan untuk 

anak-anaknya. Selain itu, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang di 

sukainya. AG mulai bekerja dari pukul 07.00 – 12.00 dan 14.00 – 16.00 WIB, 

dengan penghasilan peminggu mencapai Rp.170.000 setiap minggunya. 

Hasil wawancara yang lain didapatkan dari seorang bernama RL 

berusia 37 tahun. Sudah sepuluh tahun menjadi pemulung. RL bekerja dari 

pukul 08.00-12.00 WIB dengan penghasilan yang di dapat, antara Rp 

150.000-Rp 280.000 / minggu. Alasan RL bekerja menjadi seorang 

pemulung, karena RL menginginkan kebebasan, tidak ingin diatur oleh atasan 

dalam bekerja, sehingga RL selalu merasa semangat dalam menjalaninya, 

walaupun RL menyadari penghasilannya kadang tak pasti, tetapi RL tetap 

dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Berdasarkan hasil wawancara dari ke lima informan, mengatakan 

bahwa pekerjaan pemulung merupakan pekerjaan yang penghasilannya tidak 

pasti, akan tetapi mereka tetap memilih pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan 

yang diminati karena kebebasan, dan dengan hal tersebut pemulung tetap 

dapat memenui kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Dimana lewat 

hasil yang didapat tidaklah pasti, akan tetapi pemulung-pemulung tersebut 

masih bisa memenuhi kebutuhan dalam kesehariannya. 
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Dengan aspek-aspek yang di bahas, yaitu ciri-ciri dari kebermaknaan 

hidup yang meliputi : 

1. Kebebasan yang berkehendak : Seseorang yang memiliki kebebasan 

untuk menentukan sikap yang membuat seseorang mampu mengambil 

jarak bagi dirinya di sertai tanggung jawab. 

2. Kehendak Hidup Bermakna   : Motivasi seseorang untuk bekerja, 

berkarya, serta melakukan hal-hal penting sehingga manusia menjadi 

seseorang yang berharga dan mempunyai arti dalam hidupnya. 

3. Makna Hidup  :  Makna yang memberikan pedoman dan arah terhadap 

kegiatan yang di lakukan sehingga makna hidup akan menantang dan 

mengundang seseorang untuk memenuhinya. 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan masalah yaitu 

„Bagaimana kebermaknaan hidup pada pemulung di TPA Kelurahan Kedung 

Randu Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas?‟   

C. Tujuan Penelitian. 

Untuk mengkaji bagaimana Kebermaknaan Hidup  pada Pemulung di 

TPA Kelurahan Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas?  
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis di harapkan dapat mengembangkan ilmu psikologi 

terutama yang berkaitan dengan psikologi perkembangan di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemulung dapat lebih memahami makna hidupnya sebagai 

pemulung. 

b. Bagi masyarakat lain, agar mendapatkan pemahaman motivasi 

pemulung dalam menjalani hidupnya untuk mencapai kebermaknaan 

hidup. 
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