
Dari Sampah, Aku Hidup 
 
Full Script Dokumenter 
 
Scene #1 
Sequence I 
� (Gambar mulai dari Pintu Masuk LPA) 

V/o: 
Sesungguhnya islam mengajarkan pemeluknya agar 

mengelola sampah karena mayoritas sampah bisa dikel ola. 
Rasulullah bersabda, “Jika makanan salah satu kalia n jatuh 
maka hendaklah diambil dan disingkirkan kotoran yan g melekat 
padanya, kemudian hendaknya di makan dan jangan di biarkan 
untuk setan” 

Sequence II 
� (Menampilkan keadaan LPA mulai dari pintu masuk hin gga 

kondisi lapangan dengan banyak pemulung diantara tu mpukan 
sampah hingga bertemu dengan narasumber, Pak Warsit o dan Ibu 
Darmi, tampak kami berbincang dan sesekali menggamb arkan 
lingkungan LPA) 

V/o: 
 Perjalanan membawa kami ke Tempat Pembuangan Akhir  
(TPA) Benowo. Disanalah kami bertemu dengan Pak War sito. 
Bersama istrinya, Ibu Darmi.. setiap hari berada di antara 
tumpukan sampah. Tapi nyatanya, dari sanalah mereka  hidup. 
Bersama pemulung lain yang juga punya impian sama, yakni 
bisa bertahan di tengah himpitan ekonomi di kota Su rabaya. 
 Nah, dari situ, kami ingin mengikuti perjalanan pa k 
warsito dan ibu Darmi. Mereka pun tidak keberatan d an 
mengijinkan kami mengikuti mereka melakukan aktivit as dari 
pagi hingga sore hari. 

 
Scene #2 
Sequence I, II 
� (Menampilkan lingkungan rumah pak warsito dan bu da rmi) 
� (menampilkan pak warsito sedang melinting rokok, la lu 

menimba air untuk mandi) 
v/o: 

 Disinilah Pak Warsito dan Ibu Darmi tinggal, rumah  
sederhana dari kayu yang bahannya pun mereka dapat dari kayu 
bekas di TPA. Setiap pagi, sebelum berangkat bekerj a, ibu 
mencuci piring. Sembari menunggu, biasanya bapak me mbuat 
lintingan rokok untuk ia hisap. Katanya sih biar le bih irit. 
Aku membantu ibu mencuci piring. Karena ibu baru ti nggal 
disini, ibu harus nimba dulu 

Prest: 
 “temen-temen.. saya lagi bantuin ibu cuci piring n ih.. 
kalau ambil air ya memang musti nimba dulu!!” 
(presenter menimba air) 



� (menampilkan presenter dan Ibu darmi menyiapkan bek al 
makanan 

Prest: 
 “nah, Ibu lagi nyiapin bekal buat dibawa nanti di TPA 
buat makan siang bapak dan ibu..!!” 
v/o: 
setelah siap, ibu dan  bapak segera bers 

Sequence III 
� (menampilkan full shot rumah, melihat pak warsito, bu darmi 

dan presenter keluar dari rumah) 
Prest: 

“ kita mau berangkat ke tempat kerja nih,,ikutin ki ta 
terus ya..” 

(fade out) 
Sequence IV 
� (menampilkan Ibu Darmi dan presenter berangkat menu ju TPA, 

menyeberang jalan dan naik angkot) 
v/o: 

Biasanya, Ibu dan Bapak berangkat bersama, tapi kar ena 
sepedanya lagi rusak, bapak berangkat sendiri semen tara ibu 
harus naik angkot. Sambil menunggu angkutan, ibu ba nyak 
cerita tentang kehidupannya, anak-anaknya bahkan ib u sempat 
menangis.. hm… saya jadi ikut sedih mendengarnya.. kata ibu, 
anaknya sudah tak mau lagi mengurusi hidupnya, bahk an 
mungkin mereka tidak tau kalau ibu sedang kesusahan . Saya 
pun sedikit menghibur ibu, hingga tak terasa angkut an yang 
ditunggu sudah datang. 

Prest: 
“biasanya ibu dan bapak berangkat bareng, tapi kare na 

sepedanya rusak, jadi kita musti naik angkot deh.. hehe..” 
 

� (gambar selama perjalanan, dari stop angkot, naik 
angkot,membayar waktu turun dan tiba di TPA) 

v/o: 
Selama perjalanan, ibu hanya diam.. mungkin memikir kan 

apa yang diceritakannya tadi. Saya pun hanya meliha t-lihat 
sekitar.. wah.. jauh juga ternyata.. hingga tak ter asa kita 
pun sampai di TPA.. waktunya ibu bekerja.. kata ibu , bapak 
pasti sudah menunggu di tempat kerjanya. 

 
Scene #3 
Sequence I 
� (Menampilkan presenter dan bu darmi berjalan menuju  lokasi) 

v/o: 
Setelah turun dari angkot, ibu mengajakku berjalan.  

Sambil melihat sekitar yang mulai panas karena teri k 
matahari, perjalanan terasa jauh sekali. Untungnya,  ada truk 
yang biasa mengangkut sampah berhenti menghampiri k ami, ibu 
pun mengajakku menaikinya.. hehe.. baru kali ini na ik truk 
sampah.. 

 



Sequence II 
� (Menampilkan pemandangan sampah di sekitar, present er 

prakata) 
Prest: 

“pemirsa, ini adalah tempat dimana para pemulung me ncari 
nafkah, mengais rejeki, apa aja sih yang mereka lak uin 
disini?? Ikutin saya ya..” 

Sequence III 
� (Mengikuti presenter,melihat pak warsito dan bu dar mi 

sarapan) 
v/o: 

Sebelum bekerja, ibu dan bapak sarapan dulu.. walau pun 
diantara sampah, mereka makan dengan lahap sekali. Dengan 
bekal nasi yang ibu bawa dari rumah, ibu biasanya m embeli 
lauk di warung dekat LPA.. maaf ya bu, saya nggak b ias 
nemani ibu makan, saya gak tahan dengan baunya.. he he.. 
membayangkan saja saya nggak pernah, makan ditengah  sampah 
yang menggunung. Hm… 

Sequence IV 
� (Lingkungan TPA, sampah disekitar.. Full Shot) 
 
Scene #4 
Sequence I 
� (Presenter mengikuti pak warsito) 

Prest: 
“sekarang, kita mau mengambil sampah di terminal sa mpah,…!!” 

Sequence II 
� (Pak warsito dan presenter berjalan di TPA) 

v/o: 
kata bapak, setiap pemulung biasa mengambil sampah di 

Terminal, terminal merupakan tempat pertama kali sa mpah di 
turunkan dari truk berupa karung-karung dan nantiny a akan 
diambil untuk disortir mana sampah yang bisa di dau r ulang 
dan bisa dijual ke pengepul.. dari sanalah bapak da n ibu 
bisa dapat uang. 

Sequence III, IV 
� (TPA, terminal sampah, banyak pemulung lain, bapak warsito 

mengangkut karung. Sementara presenter prakata.) 
� (Perjalanan kembali.) 

Prest: 
“hm.. bapaknya ini ngambil karung dan diangkut, kir a-kira 

sampai 40 kg..hm….”  
 (kembali berjalan dan mengikuti pak warsito) 

v/o: 
Biasanya, bapak bolak-balik sampai tiga kali untuk 

mengambil karung ini. Tak bisa kubayangkan, bapak d i usianya 
yang sudah mencapai lima puluh tahun bekerja di tem pat 
seperti ini setiap hari.. sementara ibu hanya menun ggu dan 
membantu menyortir sampah nantinya.. 

 



 
Scene #5 
Sequence I 
� (Dari berjalan, presenter dan pak warsito menuju po ndokan 

kecil tempat ia  biasa memilih-milih sampah bersama  ibu 
darmi.) 

v/o: 
 Setelah mengambil sampah, bapak kembali menuju tem pat 
kerjanya, disana ibu sudah menunggu bapak. 

Sequence II 
� (Pak waristo menuju pondokan)  

Prest: 
(berjalan terengah-engah) “temen-temen, saya aja ya ng 

nggak bawa apa-apa capek.. jauh juga ngambil 
sampahnya..hebat deh bapak..” 

Sequence III 
� (Pak warsito dan presenter memilih-milih sampah)  
� (presenter dan pak warsito bercakap, full shot) 

Prest: 
“bapak disini mengumpulkan sampah plastik, ini bias anya 

dihargai berapa pak?” 
Pak warsito: 

“per kilonya dihargai 1500.. dikumpulin dan disetor in ke 
pengepul, baru kita dapat uang..” 

Prest: 
“oh. Jadi gitu ya pak!!” 

v/o: 
Kata bapak, disini ada pondok-pondok tempat dimana setiap 

pemulung menyortir sampah yang didapat dari termina l sampah. 
Ada pembagian wilayah antara orang madura juga oran g jawa. 
Jadi, mereka tidak kesusahan kalau ingin berkomunik asi 
 

Sequence IV 
� (Lingkungan TPA, memperlihatkan ibu Darmi memilih-m ilih 

sampah. Begitu juga dengan pak warsito.)  
v/o: 

Semangat ibu begitu kuat, ibu membantu bapak mengum pulkan 
sampah yang masih bisa di daur ulang.. hm.. karna k ata ibu, 
kalau nggak ngumpulin sampah, ya nggak bisa makan..  

 
Scene #6 
Sequence I 
� (Menampilkan Pak Warsito) 

Prest: 
“apa aja sih yang bapak kerjain disini??” 

Pak warsito: 
“saya mengumpulkan rosok……………………………….” 

Prest: 
“apa sih harapan bapak dari bekerja seperti ini?” 

Pak warsito: 



“ya.. pengen sukses……………………………..” 
Prest: 

“berapa sih penghasilan bapak biasanya perharinya?”  
Pak warsito: 

“ yah.. kadang 40 ribu………………………………” 
Prest: 

“Suka dukanya apa dengan bekerja seperti itu?” 
Pak Warsito: 

“sukanya.. dukanya.. “ 
Prest: 

“Cukup nggak sih bapak mendapat uang segitu? apa pe rnah 
bapak ngutang?” 

Pak warsito: 
“ya cukup nggak cukup.. “ 

Prest: 
“pernah ndak bapak mengeluh? Usaha bapak dalam beri khtiyar 
pada Allah?” 

Pak Warsito: 
“penah, ya berdoa.. .. .. “ 

Sequence II 
� (Menampilkan Ibu Darmi)  

Prest: 
“apa aja sih yang ibu kerjain disini??” 

Ibu Darmi: 
“saya bantu bapak……………………………….” 

Prest: 
“apa sih harapan ibu dari bekerja seperti ini?” 

Ibu Darmi: 
“ya.. pengen sukses, bayar utang……………………………..” 

Prest: 
“berapa tahun ibu bekerja disini?” 

Ibu Darmi: 
“ yah.. 10 tahun an………………………………” 

Prest: 
“Suka dukanya apa dengan bekerja seperti itu?” 

Ibu Darmi: 
“sukanya.. dukanya.. “ 

Prest: 
“Cukup nggak sih ibu mendapat uang segitu?” 

Ibu Darmi: 
“ya cukup nggak cukup.. “ 

Prest: 
“anak-anak ibu gimana?” 

Ibu Darmi: 
“yah, mereka sudah gak mau tau .. ..  .. ..” 

Prest: 
“pernah ndak ibu mengeluh? Lalu doa ibu pada Allah? ?” 

Ibu Darmi: 
“berdoa biar panjang umur, rezeki.. .. .. “ 

 
 



Scene #7 
Sequence I, II 
� (Mengikuti pak Warsito) 
� (Pak warsito membawa tongkat dan keranjang menaiki bukit 

sampah.) 
v/o: 

Dengan membawa tongkat dan keranjangnya, bapak mula i mencari 
sampah lagi. Berharap bisa mengumpulkan sampah demi  sampah 
untuk mendapatkan rupiah. Perjuangan bapak sungguh berat. 
Dari sampah bapak dan ibu bisa hidup.. semangat bap ak tak 
luntur dimakan usia.. saya jadi kagum dengan perjua ngan 
bapak 

Sequence III 
� (Lingkungan TPA.. Full Shot) 
 
Scene #8 
Sequence I, II 
� (Pak Warsito, Ibu Darmi berjalan meninggalkan TPA) 
� (Langit Sore) 

v/o: 
Hari mulai menjelang malam, matahari mulai tenggela m.. 

saatnya aku, bapak, dan ibu pulang. Hm.. melihat me reka saja 
saya lelah sekali. Perjuangan mereka sungguh berat,  usia tak 
lagi menjadi penghalang buat mereka. Kata bapak, ka lau tidak 
dari sampah, ya mana bisa mereka makan.  

Sequence III 
� (gambar TPA, pemulung-pemulung mencari sampah) 

v/o: 
Islam adalah agama yang sangat keras melarang perbu atan 

Tabdzir (menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyi akan) 
sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dan ini dibenci ole h Allah. 
Allah Ta’ala  berfirman: 
“Janganlah kalian berbuat tabdzir, karena orang-ora ng yang 
mubadzir adalah saudaranya setan, dan setan itu san gat 
ingkar kepada Tuhannya”  (QS. Al-Isra’: 27-28) 

 
Scene #9 
Sequence I, II, III 
� (tiba di rumah, ibu darmi membuat kopi) 
� (Ibu darmi mandi, presenter nimba dan mengisi bak u ntuk 

wudhu) 
� (Presenter dan ibu darmi shalat berjama’ah) 

v/o: 
Sesampainya di rumah, ibu langsung mandi. Membuatka n 

bapak kopi lalu tak lupa ia menjalankan shalat. Aku  membantu 
mengisi bak untuk ibu berwudhu. Sementara bapak yan g 
terlihat lelah sekali sejenak beristirahat. Aku mau  shalat 
berjama’ah dengan ibu.. hm.. jadi ingat keluarga di  rumah. 

 
 



 
Scene #10 
Sequence I, II 
� (ibu darmi dan pak warsito duduk berdo’a) 
� (Manampilkan rumah, flashback scene #5, sequence IV , scene 

#7, scene #8) 
v/o: 

Ya Allah, kami bersyukur atas segala yang Engkau 
berikan,meskipun memang terkadang tak cukup. Kami i khlas 
walau kami terbebani.. biar orang menganggap kami s ampah, 
kami tidak peduli. Karena bagi kami, hal yang tak b erguna 
itulah sampah.. sampah memberi kami rupiah untuk bi sa makan 
dan memang dari sampah kami hidup.. 

 
 

The end 


