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ABSTRACT 

HUMAN WAGON 

( Sosiological Study  of Strategy MeetingThe Needsof Families Living Goodsin 

PasirGintung Market Bandar Lampung) 

By 

AuliaRahmaNurintan 

This study aims to determine, assess and analyze the social and economic life of 

family and family subsistence strategies human wagon in Bandar Lampung .This 

type of research is descriptive qualitative approach.Determination of informants 

conducted by purposeive sampling.Data collection techniques used were 

interviews, observation, and documentation. 

After research showed family socio-economic life of goods human wagon have 

low levels of education (primary and junior)), Having some personal assets are 

not a luxury, and active in community activities.And there are three strategies of 

subsistence in applied human wagon Bandar Lampung which is a strategy of 

active, passive strategy, network strategy. 

Keywords: Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

 

MANUSIA GEROBAK 

 (Kajian Sosiologis Tentang Strategi Bertahan Hidup Manusia Gerobak di 

Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung 

 

 

Oleh 

 

Aulia Rahma Nurintan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ,mengkaji dan menganalisis Strategi 

bertahan hidup Manusia Gerobak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek 

dalam penelitian ini adalah manusia gerobak yang benar benar tinggal digerobak 

yang tidak memiliki tempat tinggal selain tinggal digerobak. Penentuan informan 

dilakukan sesuai dengan jenis penelitian bahwa penelitian kualitatif tidak 

menggunakan pendekatan populasi dan sampel tetapi yang digunakan adalah 

pendekatan secara intensif ke informan yang akan dijadikan sebagai sumber data 

dalam penelitianan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi dan juga daftar pustaka. 

 

Setelah dilakukan penelitian diperoleh kehidupan sosial ekonomi Manusia 

Gerobak yaitu memiliki tingkat pendidikan rendah (SD-SMP) dan bahkan tidak 

berpendidikan sama sekali,dan tidak memiliki asset berharga, yang manusia 

gerobak punya di Kota Bandar Lampung hanyalah gerobak nya saja, dan 

berhubungan baik sesama manusia gerobak dan juga lingkungan sekitar. Terdapat 

3 strategi pemenuhan kebutuhan hidup yang di terapkan  keluarga manusia 

gerobak yaitu strategi aktif, strategi pasif, strategi jaringan. 

 

Kata Kunci: Strategi, Bertahan Hidup, Manusia Gerobak 

 

 

 

 

 



 

MANUSIA GEROBAK 

(Kajian Sosiologis Tentang Strategi Bertahan Hidup Manusia Gerobak di 

Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung ) 

 

 

 

 

Oleh 

Aulia Rahma Nurintan 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

SARJANA SOSIOLOGI 

pada 

Jurusan Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

 







 



 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 18 April 

1995. Penulis merupakan anak pertama dari tiga 

bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Yulizar Mahmudsyah 

M.M  dan Ibu Roshastini Hasyim S.Sos M.M. 

 

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis : 

1. Taman Kanak Kanak Aisyah 1 Pringsewu 

2. Sekolah Dasar Negeri 1 Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu 

Kabupaten  Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2007. 

3. SMP Liboscho ( La Tansa Islamic Boarding School) Bogor Jawa Barat 

yang diselesaikan pada tahun 2010. 

4. SMA Negeri 1 Pringsewu kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu 

yang diselesaikan pada tahun 2013. 

 

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN 

(Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada tahun 2014 penulis 

tercatat sebagai anggota Badan Eksekutiv Mahasiswa sebagai garda muda. 

Penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial 

Politik Unila sebagai Departemen keperempuanan pada tahun 2015 dan 

 
 

 

 
 



kemudian pada tahun 2016 penulis penjabatan sebagai sekretaritan. Dan penulis 

pernah menjabat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Periode 

2016/2017. Pada semester akhir tahun 2017 penulis telah menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Manusia Gerobak ( Kajian Sosiologis tentang Strategi bertahan 

hidup Manusia Gerobak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MOTTO 

 

Mulailah dengan mencintai dirimu sendiri baru kamu boleh mencintai 
orang lain (AR Nurintan) 
 

Selalu ada harapan untuk mereka yang didalam hatinya ada Allah 
(Noun) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pembangunan nasional idealnya dilaksanakan untuk pembangunan 

masyarakat Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil 

dan merata, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

serta stabilitas nasional yang mantap. Pembangunan nasional diarahkan untuk 

mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa  

aman, rasa tentram, dan rasa keadilan.  

 

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah 

“upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka 

mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional diselenggarakan 

berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional”.  

 

 

Pembangunan nasional seharusnya seimbang dalam segala aspek dan harus 

benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan apa yang 

dicita-citakan bangsa Indonesia setelah merdeka. Idealnya pembangunan 

nasional tidak terlepas dari pembangunan di bidang ekonomi yang mandiri 

dan andal dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat, tersedianya 
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lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan dan meratanya kemakmuran 

rakyat, serta stabilitas nasional yang mantap. 

 

Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam pengembangan sumber 

daya manusia. Peran serta pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya dalam 

meningkatkan kualitas hidup yang layak bagi penduduk sebagai sumber daya 

baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek 

kesejahteraan ekonomi (pendapatan) dimana aspek-aspek tersebut merupakan 

hak seluruh warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menjelaskan bahwa: “tiap-tiap warga 

Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. 

 

Berdasarkan hal tersebut bahwa jelas sekali tanggung jawab pemerintah 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila hal tersebut 

dapat terealisasi dengan baik seharusnya tidak ada lagi kaum terlantar dan 

kaum miskin di Indonesia yang hidup dalam kesusahan. Seperti yang yang 

tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa “fakir 

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. 

 

Faktanya di Indonesia cita-cita tersebut tidak terlaksana dengan baik, hal ini 

dapat dilihat dari realitas yang ada bahwa masih ada masyarakat Indonesia 

yang hidup dibawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik pada 

Maret 2016,  jumlah penduduk miskin (penduduk dengan  pengeluaran  per kapita 

per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 

persen). Potret kemiskinan di Indonesia sangatlah kontras jika kita bandingkan 

dengan kehidupan masyarakat yang memadai. 
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Sejak zaman penjajahan salah satu penyakit rakyat di Indonesia adalah 

kemiskinan yang membuat banyak rakyat menderita dalam kehidupannya. 

Begitu sulitnya anak bangsa ini untuk menyama ratakan dengan negara-

negara tetangga yang jauh lebih maju, karena untuk mendapatkan pendidikan 

yang memadai saja sebagian anak Indonesia masih kesulitan untuk 

mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, jangankan pendidikan, untuk 

tempat tinggal saja penduduk Indonesia tak jarang tinggal di kolong 

jembatan, membuat rumah dari kardus bahkan di dalam gerobak berukuran 

2x1 meter . 

 

Menurut Prakasa dan Puji Lestari (2004), berdasarkan penelitian yang 

berjudul Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Nelayan Pantai Depok Di Desa 

Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta. Dalam 

penelitian tersebut telah dilakukan penelitian dan diperoleh hasil bahwa 

Indonesia merupakan negara dengan peringkat terburuk di kawasan Asia 

Tenggara dalam aspek penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut bahwa 

selama kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah penduduk di Indonesia 

bertambah 2,7 juta orang.  

 

Berdasarkan kajian dan data yang disebutkan di atas, jelas sekali bahwa 

kondisi yang terjadi di Indonesia begitu mencengangkan, padahal Indonesia 

adalah negara dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kemiskinan 

merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, 

kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, 
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gender, dan lokasi lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapakan 

oleh Kartasasmita (1997), bahwa “faktor-faktor penyebab kemiskinan 

diantaranya; rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, 

terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolisasian”.  

 

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh 

setiap daerah tidak terkecuali bagi daerah/kota yang ada di Provinsi 

Lampung. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah semata-sama guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri 

dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan 

masyarakatnya, yang pada akhirnya dapat terentaskannya masalah 

kemiskinan. Akan tetapi pada kenyataannya di Bandar Lampung, persentase 

penduduk miskin bukannya berkurang akan tetapi malah semakin meningkat, 

hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.  Data statistik penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan di  

              Provinsi Lampung Tahun 2014 s.d. 2015. 

No Tahun Wilayah Jumlah Penduduk miskin 

1. 2014 

Provinsi 1.143.9300 

Perkotaan 223.270 

Pedesaan 919.730 

2. 2015 

Provinsi 1.163.4900  

Perkotaan 224.210 

Pedesaan 930.220 

Sumber: Badan statistik Provinsi Lampung, 2015. 

 

Berdasarkan tabel tersebut jelas terlihat pertambahan jumlah penduduk 

miskin terjadi ditiap wilayah, bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk 

miskin di perkotaan mencapai 223.270 dan naik pada tahun 2015 menjadi 

224.210. Menjadi sesuatu yang menarik bahwa tingginya angka kemiskinan 
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yang ada di kota Bandar Lampung mengakibatkan munculnya suatu 

fenomena yang menarik untuk dikaji dan dibahas lebih dalam lagi, yaitu 

kehadiran pemulung.  Pemulung bukan hal yang aneh di telinga kita dan ada 

berbagai jenis pemulung yang biasanya menggelandang di setiap tempat 

khususnya daerah perkotaan, salah satu jenis pemulung yang saat ini menjadi 

sebuah fenomena tersendiri adalah pemulung dengan menggunakan gerobak 

berukuran 2m x 1m sebagai alat produktivitas dan juga sebagai tempat tinggal 

bersama anak dan istrinya dan anggota keluarga lainnya, Para pemulung 

tersebut memiliki julukan tersendiri, yaitu “Manusia Gerobak”. Menurut 

Ghofur (2009) menjelaskan bahwa manusia gerobak adalah “pemulung yang  

menggelandang dengan gerobaknya”. Manusia Gerobak mulai meramaikan 

sudut sudut kota Bandar Lampung dengan gerobaknya. Manusia Gerobak 

menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan teman hidup mereka dalam 

keseharian.  

 

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di daerah Bandar Lampung 

tepatnya didaerah Pasar Gintung, penulis menemukan bahwa makin hari 

makin banyak dijumpai pemulung dengan segala atribut memulungnya, dari 

pagi sampai malam mereka berjalan menyusuri jalan untuk sekedar mengorek 

tempat sampah layaknya seperti kaum yang setiap saat berpindah tempat 

karena tidak ada tempat tinggal. Pada malam hari mereka ber istirahat di 

pinggiran toko atau dibawah kolong jembatan untuk ber istirahat di dalam 

gerobaknya yang berukuran 2m x 1m, kemudian penulis melakukan 

wawancara dengan salah satu manusia gerobak yang berhasil ditemui atas 

nama bapak Sulaiman umur 41 tahun dan didapatkan informasi bahwa 
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sebagian dari mereka sebenarnya adalah penduduk yang berasal dari pedesaan 

yang merantau di kota dengan tanpa dibekali kemampuan dan keterampilan 

yang memadai untuk mencari nafkah. Dalam segala jenis pergerakan 

dipastikan selalu ada dampak didalamnya salah satu dampak dari urbanisasi 

adalah manusia gerobak, pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi, 

kepergian penduduk dari desa kekota untuk mengadu nasib tidaklah menjadi 

masalah apabila masyarakat mempunyai keterampilan tertentu yang 

dibutuhkan di kota. Namun pada kenyataannya banyak diantara mereka 

datang kota tidak memiliki keterampilan oleh sebab itu banyak dari mereka 

jarang mendapatkan pekerjaan yang layak. Salah satu contohnya yaitu 

Manusia gerobak mereka hanya bisa memulung dari pendapatan yang 

minim dari memulung mereka hanya cukup untuk makan tetapi tidak bisa 

mendapatkan kebutuhan yang lainya seperti sandang dan papan. 

Mereka terpaksa memulung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

dan mereka harus tinggal digerobak yang dijadikan sarana memulungnya 

karena mereka tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki kemampuan 

untuk menyewa tempat tinggal walaupun yang sangat sederhana.  

 

Fenomena Manusia Gerobak merupakan salah satu contoh kemiskinan yang 

terjadi pada saat ini dan sulit untuk dibayangkan bagaimana dengan gerobak 

mereka bisa bertahan hidup, menggantungkan nasib pada pemerintah 

merupakan hal yang mustahil dan mengharapkan bantuan dari kaum 

menengah juga mustahil mengingat kehidupan perkotaan yang cenderung 

bersifat individualis tinggi. Salah satu cara untuk mereka melangsungkan 

kehidupan hanyalah dengan berusaha dengan kemampuan sendiri. 
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Berdasarkan paparan pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut tentang bagaimana strategi bertahan hidup manusia gerobak yang 

ada di pasar Gintung Bandar Lampung dalam sebuah penelitian.  

 

B. RumusanMasalah 
 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

 

1. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi manusia gerobak dipasar Pasir 

Gintung Bandar Lampung? 

2. Bagaimana strategi bertahan hidup manusia gerobak dipasar Pasir Gintung 

Bandar Lampung ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui dan mengkaji kehidupan sosial ekonomi manusia gerobak 

di Bandar Lampung. 

b. Mengetahui dan mengkaji strategi bertahan hidup manusi gerobak di 

Bandar Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan secara Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengembangkan konsep-

konsep ilmu sosial yang relevansinya dengan mata kuliah sosiologi 

perkotaan yang mengkaji bagaiamana kondisi sosiologis strategi 



8 
 

 

bertahan hidup masyarakat miskin atau manusia gerobak yang ada di 

Bandar Lampung. 

 

b. Kegunaan secara Praktis 

1) Penelitian ini merupakan suplemen bagi para mahasiswa untuk 

melatih daya nalar mahasiswa dalam memahami masalah-masalah 

social yang ada dalam kehidupan serta dapat memecahkannya 

secara logis, praktis dan sistematis. 

 

2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran dan 

pengembangan ilmu sosial dan politik tentang bagaimana strategi 

bertahan hidup yang dilakukan manusia gerobak yang ada di 

Bandar Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.Tinjaun Tentang Kemiskinan 

 

Kemiskinan adalah suatu ketidak mampuan secara ekonomi untuk 

memenuhi standar kebutuhan hidup di suatu wilayah. Kondisi 

ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, maupun papan.  Menurut Kuncoro 

dalam Rustanto (2014) mengatakan bahwa”kemiskinan didefinisikan 

sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup 

minimum”. Pada prinsipnya ukuran standar kebutuhan hidup masyarakat 

tidak hanya terpenuhinya pangan saja, seharusnya dibarengi dengan 

tercukupinya kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. Tempat tinggal 

yang layak juga termasuk dalam ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu 

wilayah 

 

1. Bentuk Bentuk Kemiskinan 

Bentuk-bentuk kemiskinan yang dapat kita temui disekitar kita khususnya 

di kota-kota besar diantaranya adalah kemiskinan natural, kemiskinan 

cultural dan kemiskinan structural, kemiskinan tersebut terjadi karena 

beberapa faktor, menurut Kartasasmita (2014) mengungkapkan faktor-

faktor yang menyebabkan kemiskinan, meliputi: 
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a. Kemiskinan natural 

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang 

miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak 

memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber 

daya manusia maupun sumber daya pembangunan, atau kalaupun mereka 

ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan 

pendapatan yang rendah. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut 

Kartasasmita (1997) disebut sebagai “Persisten Poverty” yaitu kemiskinan 

yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya 

merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang 

terisolir.  

 

b. Kemiskinan kultural  

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok 

masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya 

dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. 

Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi 

dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah 

tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah 

menurut ukuran yang dipakai secara umum. Miskin karena faktor budaya 

seperti malas, tidak disiplin, boros, dan lain sebagainya.  

 

c. Kemiskinan struktural 

Kemiskinan struktural  adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-

faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, 
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distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan 

ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat 

tertentu.Munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena adanya 

upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan 

bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya 

tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang 

tidak sama menyebabkan keikutsertaan Masyarakat menjadi tidak merata 

pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut 

Kartasasmita (1997) hal ini disebut “accidental poverty”, yaitu kemiskinan 

karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan 

menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 

 

Kemiskinan disebabkan berbagai faktor atau asal mula kemiskinan itu 

terjadi karena keadaan-keadaan yang tidak sesuai baik karena sumber daya 

yang tidak memadai, gaya hidup masyarakatnya maupun kebijakan-

kebijakan ekonomi yang belum memadai, manusia gerobak sendiri lahir 

dari kemiskinan itu sendiri karena sangat tidak terpenuhinya kebutuhan 

akhirnya mereka hanya pasrah dan menjadi manusia gerobak dan 

bergelandang dijalanan demi bisa betahan hidup. 
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B. Tinjauan Tentang Manusia Gerobak 

 

1. Pemulung dan Manusia Gerobak  

Menurut Zaratih (2015), pemulung adalah seseorang yang memliki 

pekerjaan sebagai pencari barang yang sudah tidak layak pakai. Pemulung 

orang yang memungut barang barang bekas untuk proses daur ulang 

Dalam disiplin antropologi, kajian tentang pemulung biasanya 

dikategorikan ke dalam studi mengenai orang jalanan dalam ranah 

antropologi perkotaan. Ada satu hal yang menarik dari banyaknya 

pemulung, yaitu gerobaknya. Gerobak yang meraka dorong ini berfungsi 

ganda, selain sebagai tempat untuk mewadahi hasil buruannya juga 

sebagai tempat tidur keluarganya. Dan pada malam hari gerobak dengan 

ukuran 2x1 meter ini merupakan rumah mereka. Namun demikian tidak 

semua pemulung jalanan bergerobak dan tidak semua pemulung 

bergerobak tidak menetap. Pemulung bergerobak yang menetap inilah 

yang disebut manusia gerobak  

 

Menurut Ghofur (2009), manusia gerobak adalah pemulung yang 

menggelandang dengan gerobaknya. Disebut manusia gerobak Karena itu 

adalah ciri khas mereka. Gerobak ukuran 2x1 meter tersebut tidak hanyak 

tempat barang-barang bekas, tetapi memiliki multifungsi sebagai tempat 

tingal. Merebaknya manusia gerobak yang sebagian besar adalah 

pemulung disebabkan beberapa hal. Pertama, karena makin meningkatnya 

barang-barang bekas seiring makin naiknya tingkat konsumsi warga 

ibukota, kedua pekerjaan ini tidak membutuhkan modal, ketiga resiko dari 
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pekerjaan memulung itu kecil, dan keempat sebagai pilihan bekerja tidak 

dibawah tekanan atau singkatnya menjadi manusia bebas.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

dalam menjalani pekerjaanya pemulung dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu, pemulung yang menetap dan pemulung yang tidak menetap. 

Pemulung yang menetap adalah pemulung yang bermukim digubuk, depan 

toko, rumah semi permanen. Sedangkan manusia gerobak adalah termasuk 

dalam kategori pemulung yang tidak menetap, dimana menusia gerobak 

merupakan orang yang selalu berpindah pindah tempat dengan membawa 

gerobaknya, dan dipergunakan untuk mengangkut barang-barang hasil 

memulung dan sekaligus dipergunakan pula untuk tempat beristirahat 

dimalam hari. Biasanya manusia gerobak membawa seluruh anggota 

keluarganya dengan gerobaknya. Mereka masuk dalam kategori 

tunawisma, mereka memiliki kesulitan utuk memenuhi kebutuhan air 

bersih, penerangan dan akses pada pelayanan sosial 

 

        2. kehidupan Sosial Ekonomi Manusia Gerobak 

Menurut Yulisanti (2000) status sosial ekonomi adalah kedudukan dalam 

suatu rangkaian strata yang tersusun secara hierarkis yang merupakan 

kesatuan tertimbang dalam hal-hal yang menjadi nilai dalam masyarakat 

yang biasanya dikenal sebagai privelese berupa kekayaan serta 

pendapatan, prestise. Sedangkan menurut Calestin (2015) Kehidupan 

soaial ekonomi adalah tingkat atau posisi sebuah keluarga di tengah 

kelompoknya dilengkapi dengan berbagai faktor diantaranya tingkat 
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pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kepemilikan barang, dan 

lingkungan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kehidupan sosial ekonomi 

adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelompok atau masyarakat 

berkaitan dengan faktor diantaranya tingkat pendidikan, pendapatan, jenis 

pekerjaan, kepemilikan barang, serta lingkungan. Faktor-faktor dari uraian 

di atas adalah sebagai berikut : 

 

1. Tingkat Pendidikan  

Menurut UU RI No 29 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional bab  

1 pasal 1 jenjang pendidikn adalah tahap pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik, tujuan yang akan dicapai 

dan kemampuan yang dikembangkan. Menurut Andrew dalam 

Mangkunegara (2003), pendidikan adalah suatu proses jangka panjang 

yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir dan berjenjang 

terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

 

a. Pendidikan Dasar  

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 tahun 

pertama masa sekolah anak anak. 

Berdasarkan pasal 17 UU RI No tahun 2003 menerangkan bahwa 

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah  

(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah 

ibtidaiyah (mi) 

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah 
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b. Pendidikan Menengah 

 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan jenjang pendidikan 

lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah diperuntukan 

untuk lulusan pendidikan dasar untuk memeperlas luas ilmu agar 

menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan pola pikir yang di 

atasblebih tinggi daripada pendidikan dasar. Pendidikan menengah 

terbagi atas 2 bentuk yaitu pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan  

 

c. Pendidikan Tinggi  

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan di atas pendidikan 

menengah. Pendidikan tinggi meliputi diploma,sarjana,magister 

doctoral maupun spesialis. Perguruan tinggi adalah salah satu 

penyelenggara pendidikan tinggi 

Pada karakteristik ini akan diketahui pendidikan apa yang dienyam 

oleh manusia gerobak, melalui wawancara prariset yang peneliti 

lakukan bahwasannya rata rata manusia gerobak hanya mengenyam 

pendidikan sekolah dasar dan itupun tidak sampai lulus, jelas terlihat 

bahwa pendidikan yang kurang memadai merupakan salah satu 

faktor timbulnya kemiskinan  
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1. Jenis Pekerjaan  

 

Menurut Asad (2002) hakikatnya orang bekerja, tidak saja untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup, tetapi juga bertujuan untuk 

mencapai taraf hidup yang lebih baik. Bekerja juga merupakan 

eksistesi diri sebagai makhluk sosial. karena itu jenis jenis pekerjaan 

banyak sesuai dengan keahlian seseorang. Kesimpulannya jenis 

pekerjaan adalah segala sesuatu yang dikerjakan manusia untuk 

melangsungkan kebutuhan hidup. Jenis perkejaan yang dimaksud 

adalah  

a. Pekerjaan tetap 

b. Pekerjaan sampingan  

 

Jenis pekerjaan yang dilakukan manusia gerobak merupakan 

pekerjaan tetap sebagai pemulung untuk melangsungkan 

kehidupannya. 

 

2. Tingkat Pendapatan  

Menurut Skousen (2010), Pendapatan adalah arus masuk atau 

penyelesaian (atau kombinasi keduanya ) dari pengiriman atau 

produksi barang,memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang 

merupakan aktivitas .Seseorang harus berusaha untuk menjalankan 

kelangsungan hidupnya. Dengan berusaha dan bekerja seseorang akan 

mendapatkan upah untung mendukung kelangsungan hidup. Manusia 

gerobak dalam hal pendapatan terlihat jelas perbedaannya dengan 
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golongan lain yang secara rutin mendapatkan penghasilan 

dikesahariannya.  

UMR bila didasarkan permenaker no 1 tahun 1999 tentang upah 

minimum dibagi menjadi 2 yaitu UMR tingkat 1 yang berada di 

Propinsi dan UMR tigkat 11 dI kota/ Kabupaten. Namun dengan 

adanya kepmenakertrans no 226 tahun 2000. UMR tingkat 1 telah 

dirubah namanya menjadi upah minimum propinsi dan UMR 

tingkat 2 di ubah menjadi upah minimum kabupaten. UMP 

propinsi Lampung adalah 1.870.000,00 

 

Berdasarkan data UMP Propinsi Lampung untuk mengukur tingkat            

pedapatan manusia gerobak maka dapat dibagi menjadi 3 pendapatan, 

yaitu: 

a.Tingkat pendapat rendah = < 1.870.000,00 

b.Tingkat pendidikan sedang= 1.870.000,00 – 3.000.000,00 

c.Tingkat pendidikan tinggi = < 3.000.000,00 

 

Tinggi rendahnya pendapatan manusia gerobak yang mayoritas adalah 

pemulung berdasarkan atas besarnya upah yang diterima manusia 

gerobak sebagai pemulung atas kerja kerasnya dalam memulung sampah  

 

           3. Kepemilikan Barang  

Ukuran status sosial ekonomi selain tingkat pendidikan,jenis pekerjaan 

dan pendapatan adalah kepemilikan barang. Semakin banyak barang 

yang dimiliki seperti tanah,rumah,mobil, maka dapat dikatakan bahwa 

orang itu mempunyai kemampuan ekonomi. Pada karakteristik ini akan 

diketahui apa saja kepemilikan yang dimiliki manusia gerobak 
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        4. Lingkungan Tempat Tinggal 

 

Lingkungan tempat tinggal adalah segala sesuatu yang mengelilingi 

individu di dalam hidupnya, baik dalam bentuk fisik seperti orang tuanya, 

rumahnya, kawan bermainnya, masyarakat sekitarnya, maupun dalam 

bentuk lingkungan psikologis, seperti perasaan yang dialaminya, dan 

sebagainya. Sedangkan tempat tinggal adalahtempat dimana yang mereka 

tinggali. Jadi lingkungan tempat tinggal adalah lingkungan dimana 

seseorang atau sekelompok orang bermukim baik linkungan fisik atau 

psikis. Lingkungan pasar adalah tempat tinggal yang paling banyak 

ditinggali para manusia gerobak sebab disanalah tempat mereka mencari 

nafkah dan juga berinteraksi bersama banyak orang guna untuk memebuhi 

kebutuhan hidup mereka 

 

C. Strategi bertahan hidup  

 

 

Strategi bertahan hidup menarik untuk diteliti sebagai suatu pemahaman 

bagaimana rumah tangga mengelola dan memanfaatkan asset sumber daya 

dan modal yang dimiliki melalui kegiatan tertentu yang dipilih. Suharto 

(2009) mendefinisikan strategi bertahan hidup sebagai kemampuan 

seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang melingkupi kehidupannya,strategi penanganan 

masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota 

keluarga dalam mengelola asset yang dimilikinya. 

 

Menurut Snel dan Staring (dalam  Setia, 2005) yang menyatakan strategi 

bertahan sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh 
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individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi. Manusia 

gerobak merupakan julukan bagi sebuah pekerjaan yaitu pemulung, 

dimana pemulung tersebut tidak memiliki tempat tinggal dan tidak pernah 

menyerah dalam kondisi apapun walaupun penuh keterbatasan, mereka 

tetap bisa bertahan hidup. Manusia gerobak melakukan aktifitasnya 

sebagai pemulung dengan segala sumber daya yang terbatas agar tetap 

bisa menjaga kelangsungan hidup keluarganya.  

Strategi lain yang dikembangkan manusia gerobak agar tetap bertahan 

hidup dengan cara mempertahankan jaringan social baik secara vertical 

maupun horizontal. 

 

Menurut (Suharto, 2009) Strategi bertahan hidup dapat digolongkan 

menjadi 3 kategori yaitu strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan 

 

1. Strategi Aktif 

Strategi aktif merupakan strategi bertahan  hidup yang dilakukan dengan 

cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Menurut Suharto (2009) 

strategi aktif merupakan strategi yang dilakukan keluarga miskin dengan 

cara mengoptimalkan segala potensi keluarga (misalnya melakukan 

aktivitasnya sendiri, memperpanjang jam kerja dan melakukan apapun 

demi menambah penghasilannya). Strategi aktif yang dilakukan manusia 

gerobak antara lain dengan mendorong para anak dan istri untuk 

bekerja sampingan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari 

dengan berjualan koran dan tisyu untuk menambah pendapatan 

manusia gerobak .  
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Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

strategi aktif adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan seseorang atau 

keluarga dengan cara memaksimalkan segala sumber daya dan potensi 

yang dimiliki keluarga mereka. 

 

2. Strategi Pasif 

Strategi pasif merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan 

cara meminimalisir pengeluaran keluarga. Senada dengan hal tersebut 

Suharto (2009) mengatakan bahwa strategi pasif adalah strategi bertahan 

hidup dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga (misalnya biaya 

untuk sandang, pangan,pendidikan,dan sebagainya)”. 

 

Manusia gerobak menerapkan strategi bertahan hidup dengan 

membiasakan diri hidup hemat, bahkan terlalu hemat hingga kadang-

kadang untuk membeli makan sehari-hari pun mereka rela berbagi antara 

satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya, bahkan 

mereka tidak membeli pakaian, mereka mengandalkan pemberian orang 

untuk pakaian mereka, dan manusia gerobak tidak menyewa atau 

mengontrak rumah karena jika mereka mengontrak atau menyewa rumah 

mereka tidak bisa makan. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Kusnadi 

(2000) strategi pasif adalah dimana individu berusaha meminimalisir 

pengeluaran, strategi ini merupakan salah satu cara masyarakat miskin 

bertahan hidup 

Pola hidup hemat ini menjadi strategi pasif untuk melengkapi strategi 

bertahan secara aktif yang dilakukan oleh manusia gerobak karena untuk 
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bertahan hidup manusia gerobak selain harus aktif dalam 

bekerja juga harus melakukan penghematan untuk 

mempertahankan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Kusnadi 

(2000) dimana strategi pasif meminimalisir pengeluara uang untuk 

keluarga miskin agar tetap bertahan hidup. 

 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

strategi pasif adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara 

selektif, tidak boros dalam mengatur pengeluaran keluarga. 

 

3. Strategi Jaringan 

Strategi jaringan adalah strategi yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan jaringan sosial. Menurut Suharto (2009) strategi jaringan 

merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara menjalin 

relasi, baik formal maupun dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan 

kelembagaan (misalnya meminjam uang kepada tetangga,mengutang di 

warung atau toko, memanfaatkan program kemiskinan, meminjam uang 

kerentenir atau bank dan sebagainya). 

 

Strategi jaringan yang dilakukan manusia gerobak di Kota Bandar 

Lampung adalah dengan memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki 

dengan cara meminjam uang pada kerabat atau teman bahkan bos tempat 

mereka mengumpulkan barang bekas, hutang di warung atau 

memanfaatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa yang dimaksud 

strategi jaringan adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan 



22 
 

 

cara meminta bantuan kepada kerabat,teman sesama profesi, warung dan 

relasilainnya ketika para manusia gerobak dalam kondisi terhimpit dan 

dalam kesulitan sehingga ketiga strategi ini saling melengkapi. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Jumlah penduduk di Indonesia yang sangat banyak mengakibatkan 

banyaknya gejala gejala kemiskinan salah satunya manusia gerobak. 

Karena banyaknya jumlah penduduk maka semakin sedikit pula lapangan 

pekerjaan bagi orang orang yang minim keterampilan dan minim 

pendidikan maka apapun cara dilakukan sekalipun menjadi pemulung 

dan menjadi manusia gerobak. Minimnya lapangan pekerjaan merupakan 

salah satu yang menyebabkan kemiskinan, seperti yang dikatakan 

Kartasasmita (1997) Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang 

ditandai dengan pengangguran keterbelakangan yang kemudian 

meningkat menjadi ketimpangan. 

 

Menjadi manusia gerobak adalah suatu keterpaksaan karena dengan 

keterampilan yang minim mengakibatkan tidak adanya pilihan lain 

melainkan hanya menjadi pemulung, tingkat pendidikan yang rendah 

salah satu faktor yang mempengaruhi manusia gerobak menjadi seorang 

pemulung, karena rata-rata hampir semua manusia gerobak 

berpendidikan sangat rendah bahkan sampai tidak mengenyam 

pendidikan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan memulung merupakan 

pekerjaan pokok manusia gerobak, karena tidak ada lagi pekerjaan yang 

dapat dilakukan manusia gerobak selain memulung, dengan memulung 
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perharinya manusia gerobak mendapatkan upah 20 sampai 50 ribu rupiah 

yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, itupun terkadang 

serba kekurangan, maka sebab itu manusia gerobak tidak mementingkan 

kebutuhan sandang seperti baju, atau tempat berteduh ( rumah) karena 

untuk memenuhi kebutuhan pangan saja mereka masih serba kekurangan, 

maka sebab itu kebanyakan manusia gerobak hanya bisa bermukim di 

gerobaknya dan manusia gerobak bermukim di pasar, pasar sebagai 

tempat tinggal dan juga pasar sebagai tempat mencari nafkah manusia 

gerobak. 

 

Dengan kondisi tersebut, manusia gerobak dituntut memiliki strategi 

untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Beberapa strategi yang 

dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yaitu dengan strategi 

aktif, dengan memperpanjang jam kerja dan mendorong anggota keluara 

seperti anak dan istri untuk membantu bekerja guna menambah 

penghasilan keluarga. Strategi Pasif juga diperlukan oleh manusia 

gerobak guna menghemat pengeluaran, dengan tidak mengontrak rumah, 

tidak membeli pakaian, tidak berobat kedokter atau berobat seadanya. 

Strategi Jaringan sangat dibutuhkan oleh manusia gerobak, karena jika 

banyak kenalan sesama manusia gerobak, mereka bisa meminjam uang 

jika sedang terdesak keuangannya.  
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Skema 1. Kerangka pemikiran  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor 

(Moleong 2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

Penelitian seperti ini berupa memandang apa yang sedang terjadi dalam 

dunia tersebut dan melekatkan dengan temuan-temuan yang diperoleh di 

dalamnya. Tipe penelitian deskriptif kualitatif mempelajari masalah –

masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang 

hubungan,  kegiatan sikap,pandanganserta proses yang sedang berlangsung 

dan pengaruh dari suatu fenomenal.  Dalam tipe kualitatif ,pengumpulan 

data juga tidak terpaut dari teori,  tetapi berdasarkan fakta yang terjadi di 

lapangan. Dengan demikian penelitian kualitatif dirasa cocok untuk 

menggambarkan secara nyata tentang kehidupan sosial ekonomi dan 

strategi bertahan hidup manusia gerobak di pasar gintung Bandar 

Lampung  
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B.   Fokus Penelitian  

 

Fokus penelitian ini yaitu kehidupan sosial ekonomi manusia gerobak dan  

strategi bertahan hidup manusia gerobak di pasar gintung Bandar Lampung 

Fokus penelitian ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan 

pembahasan terhadap hasil yang telah diterapkan Moeloeng (2007) 

Berdasarkan uraian di atas ,fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kehidupan sosial ekonomi manusia gerobak yaitu : 

1. Tingkat Pendidikan 

2. Jenis Pekerjaan  

3. Tingkat Pendapatan  

4. Kepemilikan Barang  

5. Lingkungan Tempat Tinggal 

 

2. Strategi bertahan hidup manusia gerobak ,dalam hal ini terdapat 3 strategi 

yaitu: 

a. Strategi aktif 

b. Strategi pasif 

c. Strategi jaringan 

 

C.   Lokasi penelitian  

 

 

Fokus penelitian di lakukan di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung karena 

berdasarkan observasi yang dilakukan, manusia gerobak yang ada di Bandar 

Lampung kebanyakan menjadikan pasar pasir Gintung sebagai tempat 

singgah atau tempat mangkal, dikarenakan pasar Pasir Gintung memiliki wc 
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umum, mushola dan lapak lapak pedagang yang memudahkan manusia 

gerobak untuk sholat, mandi dan melakukan segala aktivitas memulungnya 

dan juga istirahat. 

 

D.   Teknik Penentuan Informan  

 

Sesuai dengan jenis penelitian bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan 

pendekatan populasi dan sampel tetapi yang digunakan adalah pendekatan 

secara intensif ke informan yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam 

penelitian ini Sugiyono (2009). Dalam penelitian ini informan merupakan 

subjek yang menjadi sumber peneliti dalam mendapatkan informasi sebagai 

data yang diperlukan dengan permasalahan dan kebutuhan peneliti. 

 

Apabila dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi 

informasi maka peneliti tidak perlu lagi mencari informasi baru dan proses 

pengumpulan data pun dianggap selesai Bugin (2010). Dengan demikian 

penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan. Informan dalam 

penelitian ini adalah sekelompok manusia gerobak yang ada diseputaran 

kota Bandar Lampung. Dari keseluruhan manusia gerobak yang ada dipilih 

beberapa manusia gerobak yang memeliki kriteria sebagai berikut : 

1. Pemulung yang benar benar tinggal di gerobak dalam kesehariannya 

2. Manusia gerobak yang bekerja sebagai pemulung dalam kesehariannya. 

Peneliti disini memiliki dua kriteria dalam memelih informan, informan yang 

diteliti benar benar manusia gerobak yang tinggal digerobak yang tidak 

memiliki tempat tinggal di Kota Bandar Lampung. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Menurut Moelong (2006) untuk memperoleh data yang benar dan akurat 

sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian ,maka pengumpulan 

data yang digunakan dalam peneltian ini adalah :  

 

1. Wawancara mendalam (Interview)  

Wawancara langsung dan mendalam dengan menggunakan instrument 

penelitian berupa interview guide .Interview guide beriisikan daftar 

pertanyaan yang sifatnya terbuka yang digunakan untuk menjadikan 

wawancara yang dilakukan agar lebih terarah bertujuan menggali 

informasi yang akurat dari informan tentang kehidupan sosial ekonomi 

dan strategi bertahan hidup manusia gerobak di pasar Pasir Gintung 

Bandar Lampung. Kendala yang peneliti alami saat melakukan wawancara 

mendalam dengan informan terkadang informan agak sulit diajak 

berkerjasama untuk menjawab pertanyaan pertanyaan dari peneliti 

sehingga peneliti membutuhkan informan lain seperti halnya pemilik 

warung, bos rongsok dan dinas sosial  untuk dapat mengetahui lebih dalam 

lagi bagaimana kehidupan sehari hari manusia gerobak. Informan dalam 

penelitian ini sebanyak tujuh orang yang empat orang merupakan manusia 

gerobak dan satu orang  lagi pemilik warung, satu orang bos rongsokan 

dan satu orang dari dinas sosial.  
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2. Observasi 

 

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah 

sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat rechecking, atau 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya. Moelong (2007) Terdapat dua jenis tekhnik observasi yauti 

observasi partisipatif dan observasi non partisipatif dimana observasi 

partisipatif yaitu peneliti turun langsung kekehidupan informan mengikut 

pola hidupa mereka, observasi non partisipatif yaitu peneliti turun 

langsung kelapangan untuk mengamati dan mencari informasi lengkap 

tetang informan tetapi tidak masuk kedalm kehidupan informan. Dalam 

penelitian ini jenis observasi yang digunakan yaitu observasi non 

partisipatif dimana peneliti hanya sebatas mengamati dan memahami apa 

yang ada di lapangan tanpa ikut lebih dalam lagi kekehidupan keluarga 

manusia gerobak, dikarenakan kehidupan jalanan yang bisa dibilang keras 

orang tua peneliti tidak memperbolehkan peneliti untuk masuk lebih dalam 

lagi kekehidupan manusia gerobak.  

 

Metode ini sangat perlu untuk dilakukan  dan membantu peneliti untuk 

mengumpulkan informasi dari hasil wawancara. Selain wawancara 

observasi adalah data yang melengkapi penelitian. Selain mendapatkan 

secara objektif tetang apa yang disampaikan dari hasil wawancara peneliti 

melakukan pengamatan secara visual. Pada penelitian ini peneliti 

melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap kehidupan sosial 
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ekonomi manusia gerobak serta strategi bertahan hidup manusia gerobak 

di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan sebagai  penunjang dalam penelitian ini 

yaitu berupa foto yang peneliti abadikan terkait dengan apa yang 

dilakukan manusia gerobak dijlanan,  dimana dalam dokumentasi ini dapat 

melihat, mengabadikan gambar dilokasi penelitian. Dengan menggunakan 

teknik ini maka data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan 

semakin teruji kebenarannya Dokumentasi ini berupa wilayah yang akan 

diteliti dari strategi manusia gerobak dalam bertahan hidup. 

 

4. Studi Pustaka  

Menurut Nazir (1998) Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting 

dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian langkah 

selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang 

berkaitan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan 

informasi yang banyak dari kepustakaan. Sumber sumber kepustakaan 

penulis peroleh dari jurnal, buku, makalah, hasil hasil penelitian yang 

berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi dan strategi bertahan 

hidup manusia gerobak. 
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E.   Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara 

kualitatif, yang menggambarkan, menjelaskan, dan juga mentafsirkan hasil 

penenelitian dengan susuan kata dan kalimat sebagai jawaban terhadap 

permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh dapat dipahami.  

Analisis data kualitatif mencakup 4 kegiatan : (1) pengumpulan data (2) 

reduksi data (3) penyajian data (4) penarikan kesimpulan .Dan berikut adalah 

tahapan tahapan dalam mengalisis data : 

 

1. Pengumpulan data, data yang diperoleh dari wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi dirangkum dalam suatu bentuk penelitian 

sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. 

 

2. Reduksi data, dalam tahapan ini peneliti megembangkan sebuah deskripsi 

informasi secara tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, sehingga peneliti harus melakukan pemilihan data yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang mengenai 

kehidupan sosial ekonomi dan strategi bertahan hidup manusia gerobak 

dipasar Pasir Gintung Bandar Lampung.  

Guna mendapatkan informasi yang banyak. Dalam proses mereduksi 

data, peneliti melakukan pengelompokkan informasi berdasarkan focus 

penelitian, yaitu mengenai kehidupan sosial ekonomi manusia gerobak 

seperti, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, 

kepemilikan barang, dan lingkungan tempat tinggal. Pada strategi 
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bertahan hidup manusia gerobak dipasar Pasir Gintung Bandar Lampung, 

strategi aktif, strategi pasir dan strategi jarigan.  

 

         3.  Penyajian data, setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah    

penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan ,hubungan antar kategori. 

Dengan adanya data untuk memudahkan dan merencanakan kerja 

selanjutnya. Pada tahap ini penyajian penelitian  berusaha untuk 

mengarahkan suatu kesimpulan mengenai kehidupan sosial ekonomi dan 

strategi bertahan hidup manusia gerobak di Bandar Lampung. 

 

Data yang disajikan merupakan hasil penenlitian yang terjadi di lapangan 

kemudia diolah dan analisis pada pembahasan didalam penelitian agar 

mudah dipahami. Melalui penyajian data diperoleh suatu gambaran hasil 

penelitian yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Pada tahan ini 

juga mengarahkan suatu kesimpulan tentang kehidupan sosial ekonomi 

manusia gerobak dan strategi bertahan hidup manusia gerobak dipasar 

Pasir Gintung Bandar Lampung.  

 

        4.  Kesimpulan merupakan Analisis dari hasil penelitin yang dideskripsikan 

secara sederhana terkait denfgan kehidupan sosial ekonomi dan strategi 

bertahan hidup manusia gerobak 

 

\ 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

Pada bab ini yang difokuskan pada gambaran umum lokasi penelitian akan 

dijelaskan bagaimana sejarah singkat pasar Pasir Gintung, Keadaan pasar Pasir 

Gintung dan sarana prasarana apasaja yang ada dipasar Pasir Gintung dan juga 

menjelaskan tentang gambaran umum kelurahan pasar Pasir Gintung dimana pasar 

Pasir Gintung merupakan tempat persinggahan terakhir manusia gerobak setiap 

selepas mencari barang bekas disekitaran kota Bandar lampung   

 

A.   Sejarah Singkat Pasar Pasir Gintung 

Pasar pasir gintung merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah banyak 

dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat kota Bandar Lampung 

maupun masyarakat Lampung diluar kota Bandar Lampung. Menurut dinas 

sosial pengelolaan pasar pasir gintung (2016) Sebelumnya lokasi pasar Pasir 

Gintung adalah kantor dinas sosial, yang kemudian diganti menjadi asrama 

tentara kemudian diganti lagi menjadi pasar tempel yang didirikan pada tahun 

1972, dan pada tahun 1978 pasar tempel ini diganti lagi menjadi pasar loak 

besi. Dengan banyaknya pertimbangan pada waktu itu pasar loak besi dinilai 

tidak memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan digantilah pasar loak 

besi tersebut menjadi pasar inpres yang didirikan pada tahun 1988 dengan 

bangunan kokoh dua lantai.  
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Pada tahun 1989, barulah didirikannya pasar tradisional yang diberi nama 

pasar Pasir Gintung, dengan luas tanah 1.700 meter persegi dan luas 

bangunan 1.520 meter persegi. Pasar tradisional Pasir Gintung memiliki 353 

unit tempat berdagang. Pasar Pasir Gintung merupakan tanggung jawab 

pemerintah kota Bandar Lampung yaitu dinas pasar kota Bandar Lampung. 

Pasar Pasir Gintung dibuka untuk umum setiap harinya, dan memulai 

transaksi jual beli mulai pukul 12.00 dini hari sampai dengan 18.00 sore hari, 

yang setiap harinya dikunjungi sekitar 800 sampai 1500 orang dan bisa lebih 

banyak lagi disaat menjelang hari raya tiba. 

 

B.   Keadaan Pasar Pasir Gintung   

 

Pasar Pasir Gintung merupakan salah satu dari 12 unit pasar yang ada 

ditengah kota Bandar Lampung, menurut dinas pengelolaan pasar Pasir 

Gintung (2016). Pasar Pasir Gintung berada di Jalan Pisang Kelurahan Pasar 

Pasir Gintung Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Pasar Pasir 

Gintung merupakan pasar tradisional yang banyak menjual berbagai sayuran 

segar dan berkualitas yang bagus, oleh karena itu banyak pedagang dari 

berbagai pasar di wilayah Bandar Lampung rela datang ke pasar Pasir 

Gintung pada waktu dini hari.  

 

Pasar Pasir Gintung pada awalnya adalah pasar tradisional yang menyediakan 

berbagai bentuk sembako, pertanian, alat rumah tangga dan lain sebagainya. 

Akan tetapi lama kelamaan pasar tersebut dijadikan sebagai pasar induk kota 

untuk menggantikan pasar induk sebelumnya, yaitu pasar Tamin. Hal ini 
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disebabkan karena letak wilayah yang strategis berada ditengah tengah kota 

Bandar Lampung dan juga memudahkan para pemasok sayuran dari berbagai 

daerah. Setelah menjadi kebiasaan, para pemasok produk sayuran tersebut 

akhirnya hampir setiap hari menjual sayuran segar dipasar Pasir gintung, 

terlebih jalur transportasi menuju pasar Pasir Gintung yang cukup mudah, 

karena banyak kendaraan angkutan umum yang lewat pasar Pasir Gintung 

sehingga para pengunjung mudah sekali menuju akses pasar Pasir Gintung. 

 

C.   Sarana dan Prasarana 

 

 

Pasar Pasir Gintung banyak memiliki fasilitas penunjang demi kelancaran dan 

kelangsungan aktivitas sehari hari dipasar Pasir Gintung. Adapun sarana 

prasarana yang dimiliki pasar Pasir Gintung antara lain : 

 

a. Tempat Ibadah  

Dalam melancarakan kelangsungan jual beli dipasar Pasir Gintung 

bahwasannya perlu adanya tempat beribadah untuk penjual dan juga 

pembeli dipasar Pasi Gintung, yaitu disediakannya mushola disekitar pasar 

Pasir Gintung. Fasilitas yang disediakan didalam mushola juga lengkap 

seperti sarung, mukena, sajadah. Akan tetapi tempat wudhu di mushola 

pasar Pasir Gintung kurang baik, dikarenakan menyatu dengan kamar 

mandi jadi dapat dikatakan kurang efisien dalam penggunaannya sebagai 

tempat wudhu 
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b. Tempat Penjualan 

Tempat berjualan dipasar Pasir Gintung berbentuk hamparan ada yang  

berada didalam dan juga diluar lokasi pasar. Keadaan tempat penjualan 

kurang begitu bersih karena tempanya becek dan banyak sampah 

berserakan  

c. Ruang Kepala Kantor 

Ruang kepala kantor pasar Pasir Gintung adalah kantor dinas pengelolaan 

pasar Pasir Gintung, yaitu tempat para para pegawai yang brtugas dibagian 

pengelolaan pasar Pasir Gintung 

 

d. Fasilitas Sanitasi  

Fasilitas sanitasi terdiri dari sarana air bersih dan juga toilet. Air bersih 

yang tersedia tidak dapat memenuhi para pekerja dan juga pengunjung, 

toilet dipasar Pasir Gintung kurang efisien juga untuk digunakan karena 

berjumah 7 buah toilet dan tidak ada pemisah antara perempuan dan laki 

laki jadi terlihat kurang enak dipandang  

 

e. Keamanan 

Dalam soal keamanan, pasar Pasir Gintung merupakan pasar dengan 

keamanan yang cukup baik, dikarenkan dinas pengelolaan pasar Pasir 

Gintung bekerja sama dengan satuan Polisi Pamong Praja untuk 

menertibkan dan mengamankan para pedagang yang melakukan segala 

aktivitas dipasar Pasir Gintung. Polisi Pamong Praja juga mengantisipasi 

bila ada keributan atau kejahatan yang terjadi disekitar pasar Pasir Gintung  
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f. Pengelolaan sampah  

Pasar yang bersih pastinya akan membuat para pembeli dan juga pedagang 

merasa nyaman. Untuk fasilitas kebersihan, maka terdapatlah pengolaan 

sampah dipasar Pasir Gintung. Namun pelaksanaannya kurang baik karena 

tak jarang pedagang maupun pembeli yang berada dipasar Pasir Gintung 

tidak memilah milih sampah organik maupun sampah non organik, 

padahal dinas pengelolan pasar Pasir Gintung sudah menyediakan tempat 

sampah oraganik maupun tempah sampah non organik.  

 

D.  Kelurahan Pasar Pasir Gintung   

 

 

Pasir Gintung merupakan kelurahan yang berada di kecamatan Tanjung 

Karang Pusat kota Bandar Lampung provinsi Lampung, merupakan kelurahan 

yang memilik pasar yang cukup terkenal, dikarenakan kelurahan Pasir 

Gintung merupakan tempat strategis yang berada ditengah kota Bandar 

Lampung. Selain pedagang dan juga pembeli didaerah Pasir Gintung yang 

cukup banyak kita lihat sehari hari, tak jarang juga didaerah pasar Pasir 

Gintung kita melihat sekumpulan pemulung yang mengunakan gerobak 

mengais barang barang bekas disekitaran pasar Pasir Gintung, tempat yang 

strategis dan juga banyaknya sampah yang ada disekitaran pasar, merupakan 

faktor utama para pemulung yang menggunkan gerobaknya atau disebut juga 

sebagai manusia gerobak sering kali kita lihat berkumpul diaera Pasir 

Gintung  
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E.    Pasar Pasir Gintung Sebagai Tempat Persinggahan Manusia Gerobak 

Bagi manusia gerobak lokasi pasar merupakan kebutuhan penting sebagai 

bagian dari tempat tinggal, meski lokasi tersebut besifat semetara, dengan 

kata lain, mereka dapat pindah kapan saja. Walaupun manusia gerobak dapat 

pindah kapan saja, manusia gerobak pun akan kembali ke lokasi yang dipilih 

sebagai tempat tinggal, selama lokasi tersebut dianggap tepat. Fasilitas yang 

memadai dipasar Pasir Gintung memiliki daya tarik tersendiri untuk manusia 

gerobak yang berada di Bandar Lampung.  Wilayah pasar Pasir Gintung 

terdiri dari pertokoan dan lapak lapak kayu sebagai tempat berdagang. Pasar 

Pasir Gintung dipilih karena dianggap aman dari aparat baik siang hari 

maupun malam hari. Pasir Pasir Gintung merupakan lokasi tinggal yang 

cukup nyaman, manusia gerobak bisa menggunakan lapak lapak pedagang 

sebagai tempat tidur.  Fasilitas yang memadai seperti masjid dan kamar 

mandi atau toilet menjadi daya tarik tersendiri pasar Pasir Gintung untuk 

menjadi tempat persinggahan manusia gerobak. Berikut adalah keadaan 

Pasar Pasir Gintung tempat Persinggahan Manusia Gerobak 
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:Gambar 1. Masjid di Pasar Pasir Gintung 

 
(Foto diambil oleh Aulia Rahma Nurintan pada tanggal 18 Januri 2017) 

 

Gambar 2. Lapak pedagang di Pasar Pasir Gintung tempat para Manusia 

Gerobak beristirahat  

 

 (Foto diambil pada tanggal 18 Januari 2017 Oleh Aulia Rahma Nurintan 
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VI. Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

1. Kehidupan Sosial Ekonomi Manusia Gerobak 

a. Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan hampir semua manusia gerobak 

memiliki pendidikan yang rendah, hanya mengenyam pendidikan 

sekolah dasar dan bahkan ada informan yang sama sekali sekali tidak 

mengenyam pendidikan, bisa dilihat bahwasannya pendidikan sangat 

berpengaruh dan menentukan pekerjaan karena keahlian yang terbatas 

maka terbatas pula ruang kerja yang didapat.  

 

b. Jenis Pekerjaan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan semua manusia gerobak 

hanya memiliki satu pekerjaan pokok yaitu memulung dan tidak sama 

sekali memiliki pekerjaan lainnya.  

 

c. Pendapatan 

Berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh manusia gerobak, 

pendapatan mereka pun tergolong sangat minim kisaran 20 ribu 
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sampai dengan 50 ribu perhari dipotong uang makan dan dipotong 

uang rokok bagi manusia gerobak yang merokok, pendapatan yang 

sangat minim menyulitkan manusia gerobak untuk seekedar menyewa 

rumah dikarenakan untuk makan sehari hari saja manusia gerobak 

tahan tidak makan jika tidak dapat barang bekas.  

 

d. Kepemilikan barang 

Berdasarkan kepunyaaan barang pada manusia gerobak, 2 manusia 

gerobak yang memiliki rumah warisan orang tua dan ada satu manusia 

gerobak yang memiliki kerbau yang informan sendiri mengatakan 

bahwa hewan kerbau sebagai tabungan tidak bisa diternak karena 

hanya memiliki satu kerbau 

 

e. Hubungan antar sesama di lingkungan tempat tinggal 

Hubungan Sosial antar sesama manusia gerobak bisa dibilang sangat 

akrab sudah seperti saudara karena mereka mnegalami nasib yang 

sama jadi jia tolong menolong antar sesama manusia gerobak terlihat 

sekali, seperti makan 1 bungkus untuk bersama, dan meminjamkan 

uang jika ada yang membutuhkan. Hubungan mereka dengan 

lingkungan sekitar terbilang normal normal saja tidak ada kendala. 

 

f. Dinas Sosial dan Manusia Gerobak 

manusia gerobak dan dinas sosial memang tidak bisa dipisahkan 

walaupun terkadang hubungan mereka kurang baik manusia gerobak 
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dan dinas sosial pun punya alasan terbaik dari apa yang mereka 

lakukan manusia gerobak pun tidak ingin dipisahkan dari keluarga 

mereka karena panti sosial pun berbeda beda wadah penampungannya 

dan manusia gerobak pun merasa kurang bebas jika tingal dip anti 

sosial dan tidak mendapatkan uang, dinas sosial pun sudah berupaya 

untuk melakukan yang terbaik tetapi para manusia gerobak juga 

bersikukuh dengan apa yang mereka lakukan  

 

2. Strategi Bertahan Hidup Manusia Gerobak 

 

Agar bisa bertahan hidup manusia gerobak memiliki strategi, strategi 

yang dilakukan manusia gerobak yaitu: 

1.  strategi aktif 

Strategi aktif yang dilakukan manusia gerobak dengan cara 

memperpanjang jam kerja, dan ada satu informan yang strategi 

aktifnya yaitu dengan dibantu sang istri dengan berjualan koran dan 

tisyu 

2. strategi pasif 

Strategi pasif sendiri yaitu menerapkan pola hidup yang hemat, 

pendapatan yang cendrung rendah memaksa para manusia gerobak 

untuk hidup sedemikian hemat, contohnya saja manusia gerobak 

memenuhi kebutuhan pangan jika sudah mendapatkan barang bekas 

dikarenakan manusia gerobak tidak memiliki uang jika belum 

mengumpulkan barang ke bos mereka, jadi untuk kebutuhan pangan 

manusia gerobak terbilang sangat irit, begitupula dengan kebutuhan 
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berpakaian, manusia gerobak mengandalkan pemberian orang lain 

begitu pula dengan berobat manusia gerobak tidak memperdulikan 

kesehatannya, jika sakit manusia gerobak hanya beristirahat dan 

terkdang mengandalkan obat warung, guna memperkecil pengeluaran 

manusia gerobak tidak menyewa rumah, mereka hanya mengandalkan 

gerobak sebagai tempat tinggal mereka. 

 

3. Strategi aringan 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia gerobak, manusia gerobak 

menerapkan strategi jaringan, dimana manusia gerobak membutuhkan 

bantuan seseorang yaitu teman sesama manusia gerobak dan juga 

pemilik warung untuk meminjam uang disaat kondisi mendesak 

membutuhakan uang. 

 

B. Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dirumuskan, maka penulis 

akan memberikan masukan berupa saran, yaitu: 

1. Kepada manusia gerobak, penulis menyarankan agar mencari 

pekerjaan yang lebih baik dan juga mencari pekerjaan sampingan 

untuk menopang hidup keluarga dengan aman dan nyaman, agar 

tercukupi kebutuhan  ekonominya 

2. Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung agar lebih diperhatikan 

lagi kehidupan rakyat jalanan seperti halnya manusia gerobak, agar 

orang orang seperti manusia gerobak alangkah baiknya didata dan 

dibuatkan panti sosial yang layak untuk para manusia jalanan 
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seperti halnya manusia gerobak, agar mereka tidak hidup 

menggelandang, dan juga sisi positive untuk kota Bandar Lampung 

agar terlihat rapih dan bersih  
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