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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Pengemis merupakan salah satu masalah yang cukup krusial di berbagai kota di 

Indonesia salah satu nya merupakan kota Pekanbaru. Pemerintah daerah kota 

Pekanbaru dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial melakukan usaha-usaha 

terkait penanganan pengemis sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 

1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Pada Penelitian ini hanya 

membahas permasalahan dibidang pengemis yang terdapat di kota Pekanbaru untuk 

mengetahui bagaimana penanganan pengemis di kota Pekanbaru serta mengetahui 

apa saja hambatan-hambatan oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam memberikan 

pembinaan kepada pengemis. 

1. Penanganan pengemis di kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan 

pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan 

pengemis yaitu adanya usaha preventif, usaha represif dan usaha 

rehabilitatif. Adapun hasil Penelitian yang dapat peneliti sajikan sebagai 

berikut : 

- Usaha preventif, untuk penyuluhan pemberitahuan larangan mengemis 

kepada masyarakat yang tinggal di kota Pekanbaru sudah dilakukan oleh 

Pemerintah daerah melalui instansi terkait yaitu Dinas Sosial kota 

Pekanbaru melakukan sosialisasi larangan melalui pemberian sticker 
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larangan mengemis, pembuatan pamflet larangan mengemis ditempat-

tempat strategis juga melalui media elektronik seperti telivisi dan radio 

dan melalui media massa. Terkait penyuluhan larangan melakukan 

penampungan kepada pengemis dari hasil observasi yang dilakukan 

peneliti penerapan peraturan tersebut dirasa masih kurang terhadap 

pengawasannya karena masih ada satu buah ruko di sekitaran SKA 

tersedia bagi pegemis dan anak jalanan lainnya dengan membayar 

kontrakan perbulan sebagai tempat tinggal. Masih saja ada yang 

mengemis dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor kemiskinan, 

sempitnya lapangan pekerjaan dan juga sikap pasrah terhadap nasib. 

- Usaha represif, berupa razia dan diberikannya sanksi. Razia dilakukan 

20 kali setiap bulannya. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti 

razia hanya dilakukan 1 kali perminggunya hal tersebut pun belum pasti 

dilakukan. Dari keterangan Dinas Sosial kota Pekanbaru terkait razia 

juga tergantung pada dana angaran operasional. Dilakukan 

penampungan sementara yang diberikan kepada pengemis sejauh ini 

hanya dilakukan di shelter selama kurang lebih tiga hari akibat tidak 

adanya panti sosial. 

- Usaha rehabilitatif, dengan diberikannya penyantunan terhadap 

pengemis yang lulus seleksi untuk diberi bantuan seperti modal usaha, 
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pemulangan ke daerah asal bagi pengemis yang tidak memiliki KTP asli 

daerah kota Pekanbaru. 

2. Hambatan Dinas Sosial dalam menangani Pengemis di kota Pekanbaru 

- Kurangnya dana operasional, dalam melakukan sosialisasi, penertiban 

dan juga pelayanan sosial serta pembangunan panti menggunakan dana 

operasional bersumber dari APBD kota Pekanbaru, hambatan yang 

dialami dalam melakukan penanganan yaitu kurangnya dana operasional 

yang hingga kini berdampak masih banyak terdapat pengemis di kota 

Pekanbaru serta pembinaan yang kurang maksimal. 

- Tidak adanya panti sosial merupakan salah satu kendala dalam 

menangani pengemis karena dalam melakukan masa pembinaan 

dibutuhkn panti sosial juga alat-alat dalam memberikan keterampilan 

yang masih kurang menjadi salah satu hambatandalam memberikan 

penanganan kepada pengemis. 

- Kurangnya staf yang terampil, staf dalam memerikan keteramPilan saat 

dilakukan pembinaan keterampilan masih sangat terbatas jumlahnya hal 

ini merupakan menjadi salah satu hambatan dikarenakan penegemis 

yang mengikuti pelatihan tentu kurang begitu memahami dan pelatihan 

yang diberikan juga tidak berlangsung lama. 

- Pengemis terjaring razia berukang kali, hal ini dikarenakan lokasi 

tempat pengemis melakukan kegiatannnya berganti-ganti juga 
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disebabkan perilaku pasrah terhadap nasib dan sudah menjadi 

ketergantungan atas kegiatan mengemis untuk mendapatkan penghasilan 

guna memenuhi kebutuha hidup sehari-hari. 

6.2    Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama penelitian yang menemukan berbagai 

kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi Dinas Sosial kota 

Pekanbaru . Saran ini mungkin dapat dijadikan masukan bagi Dinas Sosial kota 

Pekanbaru dalam penanganan masalah pengemis di kota Pekanbaru. Peneliti mencoba 

memberikan saran sebagai berikut : 

- Untuk Dinas Sosial kota Pekanbaru hendaknya melakukan razia secara 

terus-menerus ditempat-tempat rawan dilakukan tempat mengemis dan juga 

dilakukan pendekatan emosionl terhadap pengemis agar tidak lagi 

melakukan tindakan mengemis, menjalin kerjasama dengan perusahaan, 

lembaga pelatihan dan pemerintah kota lain dalam melakukan penanganan 

pengemis sehingga dapat menutupi kekurangan anggaran operasional dalam 

melakukan penanganan pengemis guna tercapainya ketertiban sosial sesuai 

peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan 

gelandangan dan pengemis. 

- Dalam melakukan penanganan kepada pengemis berasal dari luar kota 

sebaiknya dilakukan pembinaan keterampilan agar ada bekal yang dibawa 

sewaktu kembali ke daerah masing-masing juga dilakukan pemeliharaan 
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kepada pengemis yang terjaring razia dan diberikannya sanksi tegas kepada 

orang-orang yang melakukan penampungan kepada pengemis. 

- Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan 

penanganan pengemis, peneliti sarankan mengenai koordinasi intsansi 

terkait yang berhubungan mengatasi pemgemis, mengingat koordinasi atau 

kerja sama instansi terkait dalam penanganan pengemis sangat diperlukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


