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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi isu 

global. Kemiskinan adalah kondisi dimana serba terbatas dan terjadi 

bukan atas kehendak orang yang bersangkutan (Supriatna, 1997). 

Kemiskinan berkaitan dengan tingkat pendidikan, ekonomi, dan 

kesehatan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan 

perekonomian yang dimiliki juga rendah begitupun sebaliknya. 

Perekonomian yang rendah mengakibatkan kurang tercukupi kebutuhan 

hidup seseorang seperti kesulitan dalam membiayai kesehatan. 

Kemiskinan juga mengakibatkan susahnya dalam pencarian pekerjaan 

karena tingkat pendidikan yang rendah dan keahlian yang rendah. 

Kemiskinan paling banyak terjadi di negara berkembang seperti 

indonesia. 

Indonesia merupakan negara berkembang dan negara yang 

memiliki jumlah penduduk terbesar nomer 4 di dunia  dengan Jumlah 

penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang (BPS 

Indonesia, 2019). Persentase penduduk miskin Indonesia Maret 2019 

sebesar 9,41 % (BPS Indonesia, 2019).  
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Gambar 1.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin Indonesia 

Tahun 2012-2019 

Sumber: BPS Indonesia, 2019. 

 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk 

miskin di Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun mengalami 

penururnan, namun pada maret 2015 mengalami kenaikan, 

salah satu penyebabnya adalah saat tahun tersebut nilai 

sembako / barang pokok dan harga bahan minyak bakar 

mengalami kenaikan harga (BPS, 2019).  

 

Gambar 1. 2 Jumlah  (juta orang) dan Persentase Penduduk 

Miskin Menurut Pulau 
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Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2019 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pulau 

Jawa memiliki Kepadatan penduduk paling padat dan persentase jumlah 

penduduk miskin paling banyak, hal tersebut dikarenakan Pulau Jawa 

sebagai pusat perekonomian, pusat pemerintahan indonesia. Seluruh 

pulau di Indonesia persentase tingkat kemiskinan didominasi oleh 

penduduk pedesaan selain itu pembangunan di pulau jawa juga sangat 

pesat dibandingkan dengan pulau lain di indonesia.  

 

Gambar 1.3 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 

di pulau Jawa Bulan Maret Tahun 2019. 

Sumber: BPS, 2019 

 

Gambar 1.4  Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Per Kota 
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tahun 2019 

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019 

Gambar  1.3 menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan 

provinsi dengan tingkat jumlah penduduk miskin tertinggi ke dua 

setelah Provinsi Jawa Timur di Pulau Jawa, sedangkan di Provinsi Jawa 

Tengah kota yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi berada di 

Kota Semarang dan Kota Surakarta berada di peringkat dua berdasarkan 

gambar 1.4 grafik Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah per Kota 

Tahun 2019 diatas. Salah satu penyebab tingginya jumlah penduduk 

miskin kota tersebut dikarenakan banyaknya mobilitas penduduk desa 

ke kota, mereka melakukan mobilitas ke kota dengan tujuan ingin 

memperbaiki taraf hidupnya namun bekal keahliannya rendah dan 

modalnya sangat sedikit dan dengan lapangan pekerjaan yang tidak 

memenuhi persyaratan dari keahlian yang mereka miliki menyebabkan 

mereka hanya bekerja sebisanya, sehingga terjadilah ketimpangan 

perekonomian penduduk miskin dengan penduduk kaya di kota. Kaum 

miskin kota biasanya membentuk suatu kawasan tempat tinggal yang 

biasa disebut kawasan permukiman kumuh.  

 

Gambar 1.5 Grafik Luasan Kawasan Kumuh di Jawa Tengah 

berdasarkan Kota Tahun 2018 
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Sumber: DPKP Direktorat Jendral Cipta Karya  KPUPR, 2018 

 

Gambar 1.5 Grafik Luasan Kawasan Kumuh di Jawa Tengah 

berdasarkan Kota Tahun 2018 menunjukkan bahwa Kota Semarang 

berada di peringkat pertama sebanding dengan jumlah jumlah penduduk 

miskin di Kota Semarang, dan peringkat ke dua yaitu kota Surakarta. 

Alasan penelitian ini berada di Kota Surakarta bukan di Kota Semarang 

karena lokasi penelitian yang dekat dengan tempat tinggal peneliti, 

selain itu Kota Surakarta meskipun bukan Ibu Kota Provinsi tetapi 

memiliki jumlah penduduk miskin dan daerah kumuh yang paling 

tinggi setelah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). 

 

Tabel 1.1 Luas Kawasan Kumuh di Kota Surakarta Peringkat 

5 Besar 

Kawasan Luas (Ha) Kecamatan 

Kawasan Semanggi 76,03 
Kecamatan Pasar 

Kliwon 

Kawasan Puncangsawit 17,62 Kecamatan Jebres 

Kawasan Danukusuman 26,02 
Kecamatan 

Serengan 

Kawasan Purwodiningrat 15,59 Kecamatan Jebres 

Kawasan Bantaran Kali 

Anyar 
36,65 

Kecamatan 

Banjarsari 

Sumber: DPKP Direktorat Jendral Cipta Karya  KPUPR, 2018  

Kota Surakarta merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa 

Tengah yang terdiri atas 5 kecamatan. Kota Surakarta memiliki 

Kawasan permukiman kumuh yang tersebar di berbagai daerah, dilihat 
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dari tabel 1.1 bahwa kawasan permukiman kumuh  yang paling luas 

terdapat di Kawasan Semanggi yang memiliki luas 76,03 Ha yang 

meliputi lima kelurahan: Kelurahan Sewu, Gandekan, Kedunglumbu, 

Sangkrah, dan Kelurahan Semanggi 

(http://kotaku.pu.go.id/view/7192/kawasan-kumuh-semanggi-dalam-

sebuah-rencana-penataan). Kawasan Semanggi tersebut paling luas 

termasuk dalam Kecamatan Pasar Kliwon sedangkan Kecamatan Pasar 

Kliwon Sendiri termasuk dalam wilayah pusat kota di Kota Surakarta.   

Kaum miskin kota biasanya bertempat tinggal di Kawasan kumuh 

tersebut, mereka tidak mampu mendapapatkan tempat tinggal yang 

layak dan pekerjaan yang baik karena perekonomian mereka rendah 

sangat berbeda dengan penduduk kota umumnya. Kaum miskin tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka biasanya bekerja sebagai 

pemulung, pengemis, pedagang asongan, dll. Penelitian ini meneliti 

kaum miskin yang bekerja sebagai pemulung. Pekerjaan pemulung 

merupakan pekerjaan sektor nonformal yang tidak membutuhkan 

keahlian khusus dan tidak membutuhkan modal yang banyak. 

Pemulung melakukan mobilitas sebagai salah satu cara untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berkeliling mencari sampah, 

pemulung mencari sampah berkeliling/berpindah dari satu tempat ke 

tempat lain, biasanya pemulung mencari sampah di TPS (Tempat 

Pembuangan Sementara) dimana terdapat kumpulan sampah yang 

dihasilkan masyarakat dan juga mencari di tong sampah disekitar rumah 

warga dan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Berdasarkan latar 

belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti pekerjaan pemulung di 

Kecamatan Pasar Kliwon, alasan pemilihan lokasi dikarenakan dekat 

dengan domisili peneliti dan kecamatan yang memiliki kawasan kumuh 

paling luas di Surakarta. Penulis memberi judul penelitian dengan judul 

“MOBILITAS  PEMULUNG KECAMATAN PASAR KLIWON  

KOTA SURAKARTA”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa 

permasalahan yang terdapat di daerah penelitian antara lain: 

1. Bagaimanakah karakteristik sosial dan ekonomi pemulung di 

Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta? 

2. Bagaimanakah mobilitas  pemulung yang ada di Kecamatan 

Pasar Kliwon Kota Surakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui karakteristik sosial dan ekonomi pemulung di 

Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. 

2. Mengetahui mobilitas  pemulung yang ada di Kecamatan Pasar 

Kliwon Kota Surakarta. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini disusun berguna untuk: 

1. Melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di 

Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Menyumbangkan sedikit ilmu bagi pembaca penelitian ini. 

3. Mengetahui mobilitas pemulung di Kecamatan Pasar Kliwon 

Kota Surakarta. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1  Telaah Pustaka 

a. Karakteristik Sosial Ekonomi 

Menurut Sayogja dan Pujiwati (1994) bahwa “Status 

sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari status sosial 

ekonomi keluarga yang diukur melalui tingkat pendidikan 
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keluarga, perbaikan lapangan pekerjaan dan penghasilan 

rumah tangga”. 

Karakteristik Sosial adalah gambaran atau kondisi 

sosial suatu masyarakat. Untuk menentukan dan mengukur 

variabel status sosial seseorang dalam masyarakat, antara 

lain: 

1. Pendidikan 

Pendidikan Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2003 yang dimaksud 

pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memenuhi kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan akal, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pendidikan merupakan faktor penentu dalam 

merubah sikap, pikiran, dan pandangan masyarakat di 

dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi di 

dalam masyarakat atau lingkungannya. Perubahan 

tersebut bisa terjadi karena masuknya nilai-nilai baru 

ke dalam masyarakat.  

2. Tingkat Kesehatan Keluarga 

Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Undang-

Undang Psikotropika (1997) dijelaskan bahwa 

“Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan dan 

jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang 

hidup produktif secara sosial dan ekonomi”. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud kesehatan adalah keadaan sejahtera atau 

kesejahteraaan jasmani, rohani dan sosial sehingga 
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memungkinkan seseorang hidup secara produktif baik 

secara sosial maupun ekonomi. Maka dari itu, supaya 

dalam keluarga selalu dalam keadaan sehat maka 

harus memenuhi syarat-syarat kesehatan seperti yang 

tertuang dalam definisi di atas.  

Karakteristik ekonomi adalah gambaran kondisi 

ekonomi suatu masyarakat, karateristik ekonomi tersebut 

dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:  

1. Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari kehidupan manusia, sebab pekerjaan dapat 

menghasilkan barang dan jasa. Menurut Suwono 

(1983) pekerjaan adalah “suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh satu satuan ekonomi untuk 

menghasilkan barang dan jasa”. Dengan demikian 

pekerjaan merupakan sekumpulan kedudukan yang 

memiliki persamaan kewajiban atau tugas pokok. 

2. Pendapatan 

Pendapatan menurut Sumardi (1982) pendapatan 

adalah Uang yang diterima dan diberikan kepada 

subyek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasinya 

yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari 

pekerjaan, pendapatan dari profesi yang dilakukan 

sendiri atau usaha perorangan, dan pendapatan dari 

kekayaan serta dari sektor subsistens. Masalah 

pendapatan atau penghasilan baik itu cukup, rendah 

ataupun tinggi adalah ukuran yang relatif. Hal ini 

tergantung kebutuhan masing-masing masyarakat 

dalam mengkonsumsikan penghasilannya. 

3. Kondisi Rumah 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya 
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memerlukan rumah sebagai tempat tinggalnya. 

Rumah bagi manusia mempunyai arti yang sangat 

penting, karena itulah bersama-sama dengan sandang 

dan pangan sering disebut sebagai kebutuhan pokok 

manusia. Budihardjo (1984) berpendapat bahwa: 

Perumahan dan prasarana lingkungan merupakan 

kebutuhan dasar setiap keluarga dalam masyarakat 

Indonesia, yang dicita-citakan dan merupakan faktor 

yang sangat penting dalam peningkatan stabilitas 

sosial, dinamika dan produktifitas masyarakat.  

4. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga sangat berpengaruh 

terhadap status ekonomi suatu keluarga, dimana 

dengan beban tanggungan keluarga yang banyak 

mengakibatkan tingkat kebutuhanpun menjadi 

meningkat pula, begitu juga sebaliknya. 

 

b. Kemiskinan  

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok 

orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak 

dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupannya dan keluarganya (Bappenas, 2004). 

Kemiskinan memiliki definisi yang sangat banyak dan sering 

dikaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. 

Berdasarkan sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibagi 

menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif sedangkan 

dari sudut pandang segi penyebabnya, kemiskinan dibagi 

menjadi 2 yaitu kemiskinan secara alami dan kemiskinan 

secara struktural (Nurwati, 2008). Kemiskinan biasanya bisa 

disebabkan karena terbatasnya SDM yang ada, baik lewat 

jalur pendidikan formal maupun nonformal yang akhirnya 
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menimbulkan permasalahan terhadap rendahnya pendidikan 

informal (Supriatna, 1997).  

Penduduk miskin ditandai dengan rendahnya 

produktivitas kerja ,tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi , 

pendapatan serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan 

lingkaran ketidakberdayaan atau ketidak mampuan dalam 

memenuhi kebutuhan (Yulianto Kadji, 2013). Emil Salim 

(dalam Supriatna, 1997) berpendapat bahwa penduduk 

miskin memiliki 5 karakteristik, yaitu:  

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri 

2. Tingkat pendidikan rendah,  

3. Banyaknya usia muda dan tidak mempunyai 

keterampilan atau pendidikan yang memadai. 

4. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai 

fasilitas,  

5. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset 

produksi dengan kekuatan sendiri. 

Turner (1972) berpendapat bahwa keluarga miskin 

memiliki 3 kebutuhan dasar yaitu: keamanan, identitas, dan 

kesempatan. Kebutuhan para golongan miskin dipahami 

secara buruk sekali oleh pemerintah maka dari itu perumahan 

yang disediakan oleh mereka tidak memadai. Menurut Turner 

(1972) yang lebih baik yaitu memberikan kepada golongan 

miskin itu fleksibelitas yang lebih luas untuk menbangun 

perumahan mereka sendiri, namun banyak dari mereka 

banyak yang membentuk permukiman yang kumuh (slum 

area). Salah satu penyebab adanya permukiman kumuh 

karena adanya urbanisasi yang tidak terkendali, proses 

urbanisasi baik secara fisik maupun karena adanya mobilitas 

penduduk dari luar perkotaan berakibat terhadap adanya 

krisis perumahan (Drakakis-Smith,1980 dalam (Rindarjono, 
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2016)). 

 

b. Kaum Miskin Kota 

Kemiskinan di perkotaan yaitu sebagian besar para 

pendatang dari desa yang migrasi ke kota dan tidak memiliki 

keterampilan yang baik, tingkat pendidikan yang rendah serta 

modal usaha yang rendah (Jamaludin, Adon Nashrullah, 

2015). Kemiskinan di perkotaan memiliki karakteristik yang 

berbeda dari masyarakat miskin pedesaan. Masyarakat miskin 

pedesaan masih memiliki tanah untuk bercocok tanam atau 

tempat tinggal, sedangkan masyarakat miskin di perkotaan 

tak sedikit yang tidak memiliki tanah sama sekali yang 

menyebabkan mereka menjadi tunawisma (Sobarna,A, 2003). 

Kelompok penduduk miskin perkotaan umumnya mereka 

yang berprofesi sebagai pemulung, gelandangan dan 

pengemis (gepeng), pedagang kecil, buruh, pedagang kaki 

lima, pedagang asongan, dan pengangguran. Kelompok 

miskin ini akan menimbulkan problema yang terus berlanjut 

bagi kemiskinan kultural dan struktural. 

Jumlah penduduk miskin di perkotaan Indonesia masih 

lebih sedikit dibandingkan dengan di perdesaan, beberapa 

indikator lain penting untuk diperhatikan untuk memahami 

besarnya masalah kemiskinan di perkotaan salah satunya 

tingkat pengangguran dan laju pertumban penduduk yang 

lebih tinggi perkotaan dibandingkan pedesaan (Cahyadi, 

2011). 

 

c. Pemulung  

Pemulung adalah orang yang memulung dan mencari 

nafkah dengan jalan memungut dan memanfaatkan barang-

barang bekas kemudian menjualnya kepada pengusaha yang 
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akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditi (Ali 

Lukman, 1991 dalam (Sutardji, 2009)). Secara konseptual 

pemulung adalah lapisan ekonomi dan budaya paling bawah 

dalam stratifigasi masyarakat kota (Wirosardjono 1984). Hal 

tersebut disebabkan karena pemulung tidak memiliki rumah 

yang memadai, penghasilan rendah, sering melakukan hal-hal 

yang tidak terpuji sehingga pemulung termasuk dalam 

lapangan sosial, ekonomi dan budaya yang paling bawah 

(Sutardji, 2009). 

Direktorat Jendral Cipta Karya (dalam Siwi,2009) 

menjelaskan bahwa pemulung memiliki 2 istilah yaitu: 

1. Pemulung adalah mereka yang mendapatkan barang 

bekas dengan cara mencari di TPS, TPA, atau berkeliling 

ke beberapa rumah untuk mencari barang bekas yang 

akan dijual. 

2. Rombengan / tukang rongsok adalah sebutan bagi 

mereka yang mendapatkan barang bekas dengan cara 

membeli dengan cara berkeliling naik sepeda atau 

berjalan kaki membawa keranjang (tenggok), bagor 

(karung), dan datang dari rumah ke rumah untuk 

membeli barang bekas tersebut. 

Faktor–faktor yang mendasari masyarakat menjadi 

pemulung menurut Mudiyono dalam (Siwi, 2009) antara lain: 

 Faktor internal, yaitu kondisi jasmani yang kuat, didesak 

dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, sulit 

mencari pekerjaan lain, melakukan pekerjaan dengan 

senang, jaringan kerjasama antar pemulung yang kuat.  

 Faktor eksternal, yaitu jumlah pemulung yang selalu 

bertambah, banyaknya penduduk menghasilkan sampah 

yang jumlahnya semakin banyak. 
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d. Mobilitas Penduduk 

Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua yaitu mobilitas 

vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas penduduk 

vertikal adalah perubahan status seseorang, sedangkan 

mobilitas horizontal adalah perpindahan penduduk dari satu 

tempat ke tempat lain sering disebut dengan mobilitas 

penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerak penduduk yang 

melintas batas wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam 

periode waktu tertentu (Mantra,1987). Batasan ruang dan 

waktu menurut Ida Bagoes Mantra pada Mobilitas Penduduk 

yang dilaksanakan tahun 1975 di Dukuh Piring dan Kadirojo 

di D.I. Yogyakarta dengan batasan wilayah Dukuh (Dusun). 

Tabel 1.2 Batasan Ruang Dan waktu Dalam Penelitian 

Mobilitas Penduduk Di Dukuh Piring Dan Kadirojo  

Bentuk Mobilitas 

Batas 

Wilayah Batas Waktu 

Ulang alik                

( Commuting ) Dukuh 

6 jam atau lebih dan kembali pada hari 

yang sama 

Menginap / Mondok Dukuh 

lebih dari satu hari dan kurang dari 

enam bulan 

Permanen / menetap Dukuh 

enam bulan atau lebih menetap di 

daerah tujuan 

 Sumber: Mantra,1987 

 

Alasan dilakukannya mobilitas yaitu untuk memperoleh 

sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnyanya yang 

umumnya karena alasan ekonomi. Mereka ingin memperbaiki 

taraf hidupnya. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya 

yang dimiliki pada berbagai wilayah di Indonesia mendorong 

penduduk untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas 

penduduk (horizontal) dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a. Mobilitas permanen  

Mobilitas Permanen atau migrasi adalah 
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perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah 

lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. 

Mobilitas permanen secara garis besar dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu migrasi internasional dam migrasi 

dalam negeri. 

b. Mobilitas Nonpermanen 

Mobilitas Nonpermanen adalah gerakan penduduk dari 

satu wilayah satu ke wilayah lain dengan tidak ada niat 

untuk menetap di daerah tujuan atau hanya bertempat 

tinggal sementara. Mobilitas nonpermanen disebut juga 

dengan sirkulasi. Faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya mobilitas penduduk sirkuler lebih banyak 

terjadi daripada mobilitas permanen.  

 

Perbedaan antara mobilitas permanen dan non permanen 

adalah berdasarkan niatan mereka untuk bertempat tinggal 

menetap atau tidaknya di daerah tujuan. Seseorang berpindah 

dari satu daerah ke daerah lain dan bermaksut untuk kembali 

kedaerah asal maka perpindahan tersebut disebut dengan  

sirkulasi dan bukan migrasi (Steele, 1983 dalam Mantra,2000).  

 

Menurut Everett S. Lee (Mantra, 2000), volume migrasi 

di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman 

daerah-daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan di daerah 

tujuan, menurut lee, terdapat faktor-faktor yang disebut 

sebagai : 

a. Faktor positif (+) yaitu faktor yang memberikan nilai 

keuntungan bila bertempat tinggal di tempat tersebut 

b. Faktor negatif (-) yaitu faktor yang memberikan nilai 

negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga 

seseorang ingin pindah dari tempat asalnya karena 
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kebutuhannya tidak terpenuhi. 

c. Faktor netral (0) yaitu yang tidak berpengaruh terhadap 

keinginan seorang individu untuk tetap tinggal di tempat 

asal atau pindah ke tempat lain.  

Rintangan yang memepengaruhi besar kecilnya migrasi 

antara lain: ongkos pindah yang tinggi, topografi yang berbeda, 

transportasi yang terbatas dan pajak masuk ke suatu wilayah 

yang tinggi. Menurut Lee,1991 (Mantra, 2000) yang 

mempengaruhi orang dalam mengambil keputusan untuk 

bermigrasi dan proses migrasi dibagi menjadi empat, yaitu:  

 Faktor daerah asal 

 Faktor pribadi 

 Faktor yang ada di daerah tujuan 

 Penghalang antara. 

Robert Norris (1972) berpendapat bahwa faktor daerah 

asal merupakan faktor terpenting. Di daerah asal seseorang 

lahir, dan sebelum sekolah orang itu hidup di daerah tersebut 

hal tersebut menjadikan dia tahu betul kondisi yang ada di 

daerah asal dan menjadikan seseorang sangat terikat dengan 

daerah asalnya. Mereka tetap menganggap bahwa daerah asal 

merupakan home pertama, dan daerah tempat domisili 

sekarang merupakan home kedua. Dapat dikatakan bahwa 

penduduk migran adalah penduduk yang bersifat bi local 

population. Dimana mereka tinggal, pasti mengadakan 

hubungan dengan daerah asal. Hubungan migran dengan desa 

atau daerah asal di negara-negara berkembang dikenal sangat 

erat (Connel, 1976) dan menjadi salah satu ciri fenomena 

migrasi di negara-negara berkembang. Hubungan tersebut 

antara lain diwujudkan dengan pengiriman uang, pengiriman 

barang, bahkan pembangunan ide-ide ke daerah asal secara 

langsung maupun tidak langsung. Mantra (1979) melihat 
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adanya hubungan timbal balik antara jarak dengan intensitas 

hubungan. Semakin dekat dengan tempat tinggal migran, 

semakin tinggi frekuensi kunjungan ke daerah asal, dalam 

migrasi kaidah ini disebut dengan “distance decay.” Norris 

juga menjelaskan tentang wilayah kesempatan antara yang 

dijadikan sasaran pertama pencari kerja dari daerah. Setelah 

mereka mapan dan sudah ada sedikit modal mereka melompat 

ke kota yang lebih besar dimana terdapat kesempatan berusaha 

yang lebih luas, dan kalau sudah mapan lagi mereka lompat ke 

tempat lain. Terjadi lompat katak (leaping frog) sebagai 

strategi meningkatkan usaha. Kejadian ini oleh Norris disebut 

step-wise movers (Mantra,2000). 

Raverstein (1985) dalam tujuh teori migrasinya (The 

Laws of Migration) mengatakan bahwa motif ekonomi 

merupakan dorongan utama orang melakukan migrasi. Adanya 

faktor pendorong dari daerah asal, seperti terbatasnya pasar 

tenaga kerja dan faktor penarik dari daerah tujuan, seperti 

adanya kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik 

berakibat pada keputusan untuk melakukan migrasi (Putrawan, 

I. W., & Sari, P. (2015)). 

Lee (1966), Todaro (1979), dan Titus (1982)  dalam 

Mantra, 1989 berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk 

berpindah adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang 

karena adanya ketimpangan ekonomi antardaerah. Mobilitas 

perkotaan memiliki 2 harapan, yaitu: memperoleh pekerjaan 

dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada di 

desa. Pergerakan penduduk cenderung ke kota yang memiliki 

kekuatan besar. Arah pergerakan tersebut ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu: faktor jarak, biaya, informasi yang 

diperoleh. 
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1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Yang Berjudul “Kontribusi Pemulung Yang 

Melakukan Mobilitas Non Permanen Terhadap Pendapatan 

Keluarga Kecamatan Banyumanik Kota Semarang” oleh Nina 

Wulansari (2009) tujuannya untuk Mengetahui daerah asal 

pemulung, jenis mobilitas non permanen, sumbangan 

pendapatan terhadap keluarga, dan alasan menjadi pemulung di 

Kecamatan Banyumanik. Metode yang digunakan metode 

pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, 

angket. Menggunakan metode proporsional random sampling. 

I Wayan Putrawan dan Nindya Purnama Sari (2015) 

melakukan penelitian di Daerah Bali dengan Judul “Mobilitas 

Non Permanen Menjadi Pilihan Sebagian Pekerja Dalam 

Menghadapi Himpitan Ekonomi Di Wilayah Denpasar, Badung, 

Gianyar Dan Tabanan Provinsi Bali 2014” dengan tujuan untuk 

mengetahui karakteristik penduduk yang melakukan mobilitas 

non permanen di wilayah Sarbagita dan untuk mengetahui 

kecenderungan karakteristik penduduk Sarbagita untuk 

melakukan kegiatan ekonomi dengan pola mobilitas non 

permanen di wilayah Sarbagita. Penelitian tersebut 

menggunakan metode wawancara dengan responden, metode 

pengambilan sampel Probability Proportional to Size.  

Heldi Pebrian dan Anita Ratnasari R melakukan penelitian 

di darah Semarang dengan judul “Pola Pergerakan Pekerja 

Komuter Sayung – Semarang”. Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah untuk mengetahui pola pergerakan pekerja komuter di 

Kecamatan Sayung yang semakin tinggi Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.  
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Tabel 1.3  Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Nina Wulan Sari 

(2009) 

Skripsi  

Kontribusi Pemulung 

Yang Melakukan 

Mobilitas Non Permanen 

Terhadap Pendapatan 

Keluarga Kecamatan 

Banyumanik Kota 

Semarang 

Untuk mengetahui 

daerah asal, jenis 

mobilitas non 

permanen yang 

dilakukan,sumbangan 

pendapatan dan 

alasan melakukan 

mobilitas non 

permanen pemulung 

di Kecamatan 

Banyumanik 

Metode yang digunakan 

adalah observasi. 

1. Pemulung berasal dari 

Semarang, Kebumen , 

Kendal, Jepara,Grobogan, 

dan Cilacap, Wonosobo. 

2. Pemulung selama di 

Banyumanik sebagian 

besar bertempat tinggal di 

tempat bos pemulung. 

3. Kontribusi pendapatan 

pemulung terhadap 

pendapatan keluarga 

sebesar 72,43%. 

4. Alasan mereka 

melakukan mobilitas 

non permanen karena 

letak daerah tujuan 

strategis, mudah 

dijangkau dan dekat 

dengan pemerintahan. 

1
9
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

I Wayan 

Putrawan dan 

Nindya Purnama 

Sari (2015) 

Jurnal 

Mobilitas Non Permanen 

Menjadi Pilihan Sebagian 

Pekerja Dalam 

Menghadapi Himpitan 

Ekonomi Di Wilayah 

Denpasar, 

Badung, Gianyar Dan 

Tabanan Provinsi Bali 

2014 

Untuk mengetahui 

karakteristik penduduk 

dan kecenderungan dalam 

melakukan kegiatan 

ekonomi dengan pola 

mobilitas non permanen 

di Wilayah Sabargita. 

Metode yang 

digunakan yaitu 

wawancara  

1. Hanya 1,89 persen 

transportasi umum sebagai 

moda transportasi sehari-

hari. Karyawan laki-laki 

dengan usia yang lebih 

muda dan pendidikan yang 

lebih tinggi yang bekerja di 

sekitar Wilayah Sabargita. 

2. Kebutuhan ekonomi orang 

menikah tidak memberikan 

kontribusi yang signifikan, 

dimungkinkan oleh jarak 

yang relatif dekat antar 

kabupaten/kota di 

Sarbagita. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Heldi Pebrian 

dan Anita 

Ratnasari R  

2013 

(Jurnal) 

Pola Pergerakan Pekerja 

Komuter Sayung - 

Semarang 

Untuk mengetahui pola 

pergerakan pekerja 

komuter di Kecamatan 

Sayung. 

Metode yang 

digunakan yaitu 

pendekatan penelitian 

kuantitatif. 

1. Pekerja Komuter 

didominasi oleh kelompok 

usia 20-50 th jenis kelamin 

laki-laki, bekerja sebagai 

karyawan swasta gaji 

perbulan 1-2 juta. 

Kendaraan yang digunakan 

paling banyak kendaraan 

pribadi dengan sepeda 

motor. 

2. Pola pergerakan yang 

terbentuk yaitu pola 

pergerakan internal – 

eksternal dengan 

proporsi paling tinggi 

menuju ke daerah 

genuk. 

Sumber: Penulis, 2019

2
1
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Penulis,2019 

 

Berdasarkan bagan diatas menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan 

di Indonesia saat ini masih tinggi walaupun tiap tahunnya menurun. 

Persentase tingka pendudu kemiskinan di indonesia sebesar 9,41% pada 

bulan Maret 2019 (BPS Indonesia (2019)). Kemiskinan di perkotaan 

yaitu Kota Surakarta pada maret 2019 juga masih banyak sebesar 

6,69%. Adanya tingkat kemiskinan di perkotaan mengakibatkan adanya 

penduduk miskin yang perekonomiannya dibawah rata-rata dan 

mayoritas membentuk sebuah kawasan yang tidak layak / memperburuk 

kota yang biasanya disebut slum area. Kota Surakarta memiliki slum 

area terbesar yaitu slum area di Kawasan Semanggi yang luasnya 76,03 

ha pada tahun 2018 yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Pasa 

Kemiskinan  

Kaum Miskin 

Kota 

Pemulung 

Mobilitas 

Pemulung 



23 
 

 
 

Kliwon dan Kecamatan Jebres, sedangkan pusat kota Kota Surakarta 

berada di Kecamatan Pasar Kliwon. Slum area tersebut biasanya tempat 

tinggak para kaum miskin seperti contohnya dalam penelitian ini 

meneliti pemulung. Pemulung tersebut melakukan mobilitas dengan 

bekerja dengan mencari sampah atau barang bekas yang memiliki nilai 

jual dengan cara berkeliling ke daerah-daerah yang ramai dan memiliki 

sampah banyak yang dikumpulkan dan kemudian akan di jual kepada 

pengempul barang bekas.  
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1.7 Batasan Operasional 

Kaum miskin kota adalah kelompok yang tinggal di daerah kumuh 

disekitar kawasan kota yang rata-rata berkembang pesat dan mewah. 

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang 

dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi 

kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan 

dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan 

pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh 

penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

secara layak. (Ritonga (2003:1)) 

Mobilitas adalah gerakan berpindah-pindah atau kesiapsiagaan untuk 

bergerak. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan 

memungut serta memanfaatkan barang bekas (seperti puntung rokok) 

dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali 

menjadi barang komoditas. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


