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ABSTRAKSI 
 

 
MOCH. NURQOMARI, NIM. B02208019. 
PENGORGANISASIANPEMULUNG DI WILAYAAH PERKOTAAN 
(Kiprah Pak Husin sebagai Fasilitator Komunitas Pemulung di Makam 
Rangka Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya) 
 
Kata Kunci: Kiprah Pak Husin, Pengorganisasian Komunitas Pemulung 
 
Abstrak: Dalam penelitian ini, ada 2 fokus permasalahan yang dikaji yaitu (1) 
bagaimanakah kiprah pak Husin mengorganisir komunitas pemulung di makam 
Rangka kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto, (2) Bagaimanakah dampak 
yang terjadi terhadap pengorganisasian yang dilakukan kepada Komunitas 
Pemulung dimakam Rangka Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto 
Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang ditulis secara 
deskriptif. Kemudian peneliti menggunakan 4 macam teknik pengumpulan data 
yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan pencacatan data. Dalam penggalian 
data, peneliti melakukan pengamatan langsung dan ikut menjadi bagian dari 
komunitas pemulung dengan mengajukan pertanyaan juga kepada pak husin 
terkait dengan kondisi hidup sosial mereka. 

Pak Husin mengorganisir pemulung di Surabaya khususnya di Kelurahan 
Tambakrejo Kecamatan Simokerto area pemakaman Rangka.agar pemulung di 
Surabaya tidak terlantar di jalanan. Oleh karena itu Pak Husin memberi tempat di 
area pemakaman Rangka di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto. Dalam 
pengorganisasian pemberdayaan Pak Husin terhadap komunitas Pemulung agar 
berdaya dan sejahterah, pak Husin memperjuangkan komunitas Pemulung agar 
mempunyai identitas dan di akui oleh pemerintah Surabaya bahwasannya 
komunitas Pemulung menjadi warga Surabaya. Pak Husin adalah mantan preman 
yang pernah di hukum 8 kali penjara . dari situlah pak Husin bertobat dan 
mengorganisir komunitas pemulung di kelurahan Tambakrejo Kecamatan 
Simokerto. Dari perjalanan dan perjuangan Pak Husin menggorganisir komunitas 
pemulung menggunakan model pendampingan secara langsung yang mana 
fasilitator tinggal di lokasi kelompok atau komunitas pemulung itu sendiri. 
Sehingga lebih mempermudah dan membuat Pak Husin lebih total kepada 
komunitas pemulung dalam melakukan pemberdayaan. 

Apa yang dilakukan oleh pak Husin disinipun jelas mengapa beliau melakukan 
proses pengorganisasian, karena beliau tahu apa permasalahan yang terjadi pada 
potensi kehidupan pemulung, yakni pemulung di perkotaan khususnya di 
Surabaya yang hanya mencari untuk makan sehari- harinya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat, hidayah serta inayahNya penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah yang berupa skripsi. Skripsi yang ditulis 

oleh penulis berjudul “Pemulung Di Wilayaah Perkotaan(Kiprah Pak Husin 

sebagai Fasilitator Komunitas Pemulung di Makam Rangka Kelurahan 

Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya)” bisa terselesaikan dengan tepat 

waktu. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada nabi akhir zaman yakni 

Nabi Muhammad SAW karena telah membimbing umatnya dari jalan yang gelap 

menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. 

Banyak kekurangan dan kelebihan yang dapat dijumpai di skripsi penulis 

ini. Tetapi itu semua takkan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan 

dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak-

pihak yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih itu, penulis 

tujukan kepada: 

1. Dr. Prof. H. Abd. A’la, MA selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

2. Dr. H. Aswadi, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel 

Surabaya. 

3. Drs. H. Nadhir Salahuddin MA selaku ketua Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam. 

4. Drs. H. Nadhir Salahuddin MA selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. 
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5. Seluruh dosen PMI yang telah meluangkan waktunya untuk membantu 

memberikan masukan pada skripsi penulis. 

6. Kepala Pemkot-Bakesbank Surabaya beserta staf- stafnya yang telah 

memberikan izin penelitian. 

7.  Semua masyarakat pemulung di daerah makam Rangkah Kelurahan 

Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya yang selalu memberikan waktu 

luangnya bagi penulis tanpa adanya mereka, skripsi ini tidak akan 

terselesaikan dengan baik. 

Skripsi yang ditulis ini banyak kekurangan yang harus disempurnakan 

lagi. Oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan untuk mendapatkan hasil 

yang lebih sempurna lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya, 

terutama bagi penulis. 

 

Surabaya, 31 Januari 2013 

 

Penulis 
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