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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan salah satu populasi penduduk 

terbanyak di Dunia maka perlu melakukan peningkatan pembangunan untuk 

menopang kesejahteraan warga negaranya. Pembangunan dilakukan baik secara fisik 

maupun mental sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam 

pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan 

kehidupan bangsa. Tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur yang merata serta menjalankan roda perekonomian guna 

mewujudkan kesejahteraan sosial. Maka di perlukan perlindungan sosial dari 

pemerintah untuk mencegah kaum lemah terpinggirkan. 

Dewasa ini permasalahan yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial 

yakni kemiskinan, kondisi hidup yang pas-pasan bahkan serba kekurangan, 

banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat perekonomian yang tidak 

stabil dapat dilihat dari nilai tukar Rupiah negara Indonesia yang terus bertambah 

pertahunnya kini mencapai Rp 13.310, 00 nilai tukar untuk USD Dollar - Amerika, 

pemutusan hubungan kerja, tidak adanya lowongan pekerjaan, harga-harga yang 

melambung tinggi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang – 
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orang yang tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, 

dan tidak memiliki penghasilan inilah yang kemudian mencoba segala upaya untuk 

tetap bertahan hidup salah satunya dengan menjadi pengemis, pengamen, 

gelandangan, dan lain-lain. 

Meningkatnya populasi pengemis tidak bisa dihindari keberadaaanya dalam 

kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaaan. Salah satu faktor 

yang dominan mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan juga 

keterkaitan erat terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari pedesaan ke kota . 

Pesatnya pembangunan daerah perkotaan kota Pekanbaru mengundang arus 

urbanisasi dari desa ke kota dengan laju pertumbuhan penduduk 4,6 % per tahun, hal 

inilah yang memunculkan bertambahnya populasi pengemis karena sulitnya mencari 

lapangan pekerjaan di desa. Pengemis merupakan salah satu dampak negatif 

pembangunan di perkotaan juga erat kaitannya dengan masalah ketertiban dan 

keamanan yang mengganggu stabilitas pembangunan. Maka diperlukan usaha-usaha 

dalam penanganan pengemis tersebut. 

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-

minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas 

kasihan dari orang lain. Peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 

tentang Ketertiban Sosial pada pasal 2 ayat 1,2 dan 3 yang mengatur tentang 

pengemis merujuk pada peraturan pemerintah nomor 31tahun 1980 tentang 

penanggulangan gelandangan dan pengemis.  
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Keberadaan pengemis di Kota Pekanbaru jelas meresahkan masyarakat, 

khususnya  pengguna jalan karena pengemis seringkali melakukan aktifitas nya 

dalam mecari nafkah di jalanan khususnya di perempatan di jalanan khusus ibu kota 

dengan berbagai cara, mulai dari mengamen dengan alat musik seadanya, 

membersihkan kaca mobil yang berhenti, ada juga yang meminta-minta dengan 

memaksa. Selain di jalanan, pengemis juga melakukan aksinya di tempat-tempat 

makan maupun restoran, meski dilarang oleh pengelola tetap saja bersikeras masuk. 

Dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang 

Ketertiban Sosial, tertera pada pasal 3 ayat 1 berbunyi “dilarang melakukan 

pengemisan di depan umum dan di tempat umum baik di jalan raya, jalur hijau, 

persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan”. Dan ayat 2 berbunyi 

“dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang 

kepada gelandangan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah 

dan jembatan penyebrangan atau di tempat-tempat umum”. 

Pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Sosial tidak hanya menjalankan 

program yang bersifat mengurangi pengemis tanpa ada perubahan terhadap perilaku 

mereka, karena keberadaan di anggap tidak hanya menimbulkan efek dari segi 

kondisi kemiskinan tapi ke aspek yang lain seperti ketertiban dan keamanan 

perkotaan. 
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Sangat penting untuk melakukan penanganan sehingga gelandangan dan 

pengemis di Kota Pekanbaru dapat terorganisir dengan baik sebagaimana yang di 

amanatkan dalam UUD 1945 pada pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak 

terlantar dipelihara oleh negara. Dalam hal ini kinerja Dinas Sosial kota Pekanbaru 

telah menjalankan program penanganan bagi pengemis yang terjaring dalam patroli 

bersama Satpol PP. Untuk mengetahui jumlah pengemis di kota Pekanbaru pada 

tahun 2012 hingga 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Pengemis di Kota Pekanbaru berdasarkan Keterangan 

Domisili 

No Tahun Jumlah 

Pengemis 

Urbanisator Berdomisili di Kota 

Pekanbaru 

Berjanji 

keluar dari 

Pekanbaru 

Di pulangkan 

ke daerah asal 

Jumlah Punya 

KTP 

Tidak punya 

KTP/KTP 

daerah  lain 

Jumlah 

1 2012 87 orang 8 orang 50 orang 
58 

orang 

19 

orang 

43 orang 62 

orang 

2 2013 89 orang 14 orang 58 orang 
62 

orang 

12 

orang 

18 orang 30 

orang 

3 2014 37 orang 20 orang 10 orang 
30 

orang 

10 

orang 

15 orang 25 

orang 

4 2015 53 orang 12 orang 8 orang 
 20 

orang 

10 

orang 

18 orang 28 

orang 

5 2016 53 orang 10 orang 15 orang 
25 

orang 

17 

orang 

11 orang 28 

orang 

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Januari 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pengemis di kota Pekanbaru 

dari tahun pertahun tidak begitu banyak bertambahnya, sesuai dengan keterangan 

Bapak Kasi Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut : 

 “dilapangan yang kita temui pengemis nya cenderung itu-itu saja karena 

memang kegiatan mengemis itu sudah menjadi mata pencaharian mereka 

(Langgeng Widodo, SKM)” 
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Penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial kota 

Pekanbaru belum berjalan dengan optimal terbukti masih maraknya pengemis yang 

measih melakukan aktivitasnya di kota Pekanbaru di beberapa titik sebagia berikut : 

a. Jl. HR Soebrantas 

b. Simpang lampu merah SKA 

c. Simpang pasar pagi Arengka 

d. Jalan Jenderal Soedirman daerah pasar Kodim 

Pembinaan dari tindak lanjut razia, yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial 

kurang efektif di karenakan tidak adanya rehabilitasi untuk pengemis, dengan tidak 

adanya tempat maka pembinaan yang dilakukan di rasa kurang efektif dan efisien. 

Tidak adanya ketegasan dan sanksi untuk pengemis yang tidak mengikuti pembinaan, 

padahal pembinaan merupakan suatu proses untuk mengubah perilaku dan 

kedisfungsian di masyarakat agar mereka bisa hidup secara normatif 

dilingkungannya. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi Dinas Sosial dan 

Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan secara efektif sehingga 

masih banyaknya pengemis maka tidak adanya tercipta kemandirian pada diri 

pengemis. Oleh karena itu semua pihak harus dapat bekerja sama dengan tidak 

memberikan sebagian uangnya untuk pengemis, merupakan salah satu upaya untuk 

mengurangi jumlah pengemis setiap tahunnya dan membantu upaya penangan 

pengemis di Kota Pekanbaru. 
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Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk  melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian serta menginterprestasikan hasil dari 

penelitian, maka terlebih dahulu di rumuskan masalah yang akan dijadikan arahan 

dan pedoman bagi penelitian. Adapun yang menjadi permasalahan pokok adalah :  

a. Bagaimanakah penanganan pengemis di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru? 

b. Apa saja hambatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani 

pengemis yang ada di Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui penanganan pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman 

Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam 

memberikan penanganan terhadap pengemis yang ada di Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Manfaat Teoritis 

- Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta 

mengalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai penanganan 

pengemis oleh  Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

- Dapat dipergunakan untuk menambah khasanah perpustakaan.  

b. Manfaat Praktis 

- Bagi instansi pemerintah dapat memberikan informasi yang dapat di 

jadikan acuan pengambilan keputusan terutama dalam permasalahan 

pengemis di Kota Pekanbaru 

- Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi para peneliti yang 

berminat untuk meneliti tentang penangan pengemis di Kota 

Pekanbaru. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teoritis, pengertian 

Kebijakan Publik, Konsep Penangan Pengemis, Pandangan Islam 
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tentang Konsep dilarang meminta-minta dalam Islam, Penelitian 

Terdahulu, Kerangka Berfikir, Defenisi Konsep, Konsep 

Operasional 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang waktu dan lokasi 

penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini diuraikan keadaan umum Dinas Sosial dan Pemakaman Kota 

Pekanbaru dan uraian tugas serta keadaan pegawai pada Dinas Sosial  

Kota Pekanbaru. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan diuraikan hasil pengelolaan data lapangan, hasil 

penelitian dilapangan serta wawancara tentang penangan pengemis 

oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh 

analisa yang telah dilakukan  

DAFTAR PUSTAKA  


