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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam aktivitas sehari-hari kita sering mendengar istilah gelandangan, 

pengemis, fakir miskin, komunitas punk, atau orang yang luntang lantung. 

Apapun sebutan yang dipakai, semua istilah itu merujuk pada orang-orang 

yang sering lalu lalang di jalanan untuk mencari sesuap nasi. Gelandangan dan 

pengemis merupakan masalah sosial yang akut. Keduanya menjadi masalah 

sosial baik kota besar maupun di kota kecil. Hal ini karena kemiskinan yang 

menjadi penyebab utama munculnya gelandangan dan pengemis yang belum 

berhasil dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Berbagai variabel fundamental 

yang mempengaruhi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di 

perkotaan seperti kemiskinan, ledakan urbanisasi karena ketimpangan 

pembangunan kota dengan desa, kualitas sumber daya manusia yang rendah, 

angkatan kerja yang tidak terampil, keterbatasan daya serap angkatan kerja di 

sektor formal, tingginya angka putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar, dan 

etos kerja yang rendah, belum berhasil diatasi. Sehingga gelandangan dan 

pengemis terus meningkat dan merupakan fenomena kemiskinan kota.
1
 

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, 

Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai 

kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Jumlah 
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penganggurannya kurang lebih sebanyak 144.487, dengan demikian Tingkat 

Pengangguran Terbuka Provinsi Riau mencapai sebesar 5,50%, yang berarti 

naik jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2012 

yang hanya sebesar 4,30%.
2
 Karena semakin tingginya angka pengangguran 

menyebabkan gelandangan dan pengemis semakin bertambah dan meresahkan 

masyarakat.
3
 

Maraknya jumlah gelandangan dan anak-anak jalanan di tengah- 

tengah kota besar tentu mengindikasikan meningkatnya tingkat kemiskinan 

kota yang pada akhirnya pengemis dan jadi gelandangan, bukan nasib tapi 

pilihan mereka. Pengemis merupakan sosok yang akrab dengan kehidupan kita 

sehari-hari. Hampir di setiap hari kita temui sosok ini, baik di perempatan 

jalan, warung, pertokoan, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan terkadang 

kita sendiri dihampiri para pengemis dan dimintai uang oleh mereka.
4
 

Oleh karena itu  masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan 

kota-kota besar terutama seperti Kota Pekanbaru. Penyebab dari semua itu 

antara lain adalah jumlah pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan 

lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu 

sama. Di samping itu menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak 

digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik. 

Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud 

untuk merubah nasib, tapi sayangnya mereka tidak membekali diri dengan 
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pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan 

menambah tenaga yang tidak produktif di kota. Akibatnya, untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang 

termasuk meminta-minta (mengemis).
5
 

Islam membolehkan pengemis yang memenuhi kriteria seperti orang 

cacat, orang yang benar–benar tidak mampu setelah di data oleh petugas yang 

di turunkan oleh pemerintah melalui perangkatnya yaitu Baitul Mal atau yang 

lainnya untuk kemudian menyalurkan bantuan kepada orang miskin tersebut. 

Hal ini didasarkan firman Allah swt. 

                 

Artinya: “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagia.” (QS. 

Adz-Dzaariyat:19) 

 

Dalam ayat yang lain Allah berfirman: 

            

Artinya: “Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu 

menghadikkannya.” (QS. Adh-Dhuhaa, ayat 10)
6
  

 

Melihat fenomena ini siapakah yang bertanggung jawab dalam 

penanggulangan persoalan ini. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai 

beberapa program pelayanan diantaranya program pengemis. Salah satu 

program yang dijalankan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu program 

pelayanan pengemis agar dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya.  
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Pengemis adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah 

serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan social ekonomi  

dan politik yang ditimbulkanya. Modernisasi dan industrialisasi sering kali di 

tuduh sebagai pemicu, di antara beberapa pemicu yang lain, perkembangan 

daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi dan 

kemudian daerah kumuh yang identik dengan  kemiskinan perkotaan.
7
 

Pengemis di Kota Pekanbaru belakangan ini jumlah terus bertambah 

terutama di perempatan lampu merah dan pusat pertokoan. Dalam pengakuan 

pengemis, bahwa mereka ada yang mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 

hingga Rp. 300.000 per hari dengan hanya menadahkan tangan kepada warga 

sembari mengenakan pakaian lusuh. Karena pendapatan dari mengemis itu 

besar, maka mereka enggan untuk dipulangkan ke tempat asal. Selain itu, 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pengemis, maka pemerintah 

setempat membekali pengemis dengan memberikan pelatihan menjahit dan 

ketrampilan lain, dengan adanya pelatihan ini diharapkan pengemis memiliki 

skil sehingga bisa bekerja untuk meningkatkan ekonominya, namun setelah 

beberapa bulan mereka turun lagi ke jalan. Salah satu warga  mengatakan 

keberadaan pengemis terus bertambah terutama di lampu merah karena warga 

selalu memberi sehingga mereka betah dan dapat menghasilkan uang. Padahal, 

bila warga tidak memberikan uang di lampu merah, maka secara perlahan 

keberadaan pengemis akan berkurang karena tidak ada pendapatan.
8
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Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi 

tanggung jawab negara. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa 

“fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sementara itu pasal 

34 ayat 2 menegaskan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 dan 2 

UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada bagian 

pertimbangan menyatakan: a) Bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai 

dengan norma kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 karena itu perlu diadakan usaha-usaha 

penanggulangan. b) bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-

usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk 

memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu 

mencapai taraf hidup kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai Warga 

Negara Republik Indonesia. 

Sebagai wujud nyata dalam upaya penanggulangan masalah 

kesejahteraan ekonomi komunitas pengemis maka Dinas Sosial sebagai salah 

satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban amanah dalam 

menanggulangi masalah kesejahteraan pengemis yang tersusun dengan 

berlandaskan kepada target pencapaian Rencana Pembangunan. Kurang 

berhasilnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dilihat dari maraknya 

pengemis di Kota Pekanbaru baik di lampu merah maupun di pertokohan. 

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui  peran yang 



 

 

6 

dijalankan dalam bentuk program pelayanan pengemis  di Dinas Sosial Kota 

pekanbaru. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Sosial Terhadap 

Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Ekonomi Komunitas Pengemis 

di Kota Pekanbaru Propinsi Riau”.  

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Penulis memilih judul ini sebagai kajian dalam penelitian dengan  

alasan sebagai berikut: 

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut, karena 

penulis ingin mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial terhadap 

penanggulangan masalah kesejahteraan ekonomi komunitas pengemis di 

Kota Pekanbaru. 

2. Judul penelitian peran Dinas Sosial terhadap penanggulangan masalah 

kesejahteraan ekonomi komunitas pengemis di Kota Pekanbaru belum  

perna dibahas di fakultas maupun pada Universitas Islam Sultan Syarif 

Kasim Riau . 

3. Ditinjau dari segi permasalahan yang dibahas, lokasi penelitian yang 

dipilih, waktu, sarana dan prasarana pendukung penelitian ini 

memungkinkan penulis mampu melakukannya. 

 

C. Penegasan  Istilah 

1. Peran Dinas Sosial  

Peran artinya perangkat tingkah laku yang diharapkan yang 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dalam 
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penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam 

menanggulangi masalah kesejahteraan ekonomi komunitas pengemis di 

Kota Pekanbaru. Sedangkan menurut Gros, Mason dan Macheren 

mendefinisikan peran sebagai perangkat harapan – harapan yang 

dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial. 
9
 

2. Penanggulangan Pengemis 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 

Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) 

menyatakan "Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang 

memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. 

Maksud Pemerintah mengikut sertakan partisipasi masyarakat, agar 

dapat ditingkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab, sosial masyarakat, 

sehingga potensi yang ada dalarn masyarakat dapat berperan untuk 

menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis.
10

  

Agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kesimpang siuran dan 

dapat berjalan dengan lancar, maka perlu untuk memberikan penegasan 
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aparat (instansi) yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam 

bidang penanggulangan gelandangan dan pengemis yang berdasarkan 

Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Menteri Sosial. Peraturan 

Pemerintaah ini menekankan pada sasaran pokok dalam usaha 

penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu :  

a. Perorangan maupun kelompok masyarakat yang yang diperkirakan 

menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.  

b. Keseluruhan gelandangan dan pengemis, baik yang masih memiliki 

potensi dan kemampuan untuk direhabilitaskan maupun yang 

mengalami masalah atau gangguan jasmaniah, rohaniah dan atau sosial 

yang bersifat kronis.  

3. Kesejahteraan 

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (kamus 

besar bahasa indonesia), dalam istilah umum, sejahtera menunjuk keadaan 

yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan dasar 

bagi semua masyarakat tepenuhi, tingkat perbedaan sosial ekonomi tidak 

terlalu mencolok, berkurangnya pengangguran usia produktif dan tingkat 

inflasi tidak tinggi. Kesejahteraan bukan hanya milik seseorang saja akan 

tetapi kesejahteraan adalah hak seluruh lapisan masyarakat. Dengan 

demikian, kebersamaan dalam menentaskan kemisiknan merupakan 

tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah.
11
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D. Permasalahan  

1. Indentifikasi Masalah 

a. Kurangnya pengetahuan pengemis dalam bidang ilmu pengetahuan 

b. Kurang maksimalnya peran Dinas Sosial dalam penanggulangi 

masalah kesejahteraan ekonomi komunitas pengemis 

c. Kurangnya penyuluhan Dinas Sosial terhadap pengemis 

d. Kurangnya pengetahuan dan skil yang dimiliki oleh pengemis 

e. Resahnya warga atas kehadiran pengemis yang bersikap tidak sopan 

2. Batasan Masalah 

Agar permasalahan di atas,  tidak melebar jauh, maka peneliti 

membatasi pada ruang lingkup pembahasan yaitu, “ Peran Dinas Sosial 

Terhadap Penanggulangan Kesejahteraan Ekonomi Komunitas Pengemis 

di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah di kemukakan di atas, 

penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana Peran Dinas Sosial 

Terhadap Penanggulangan Kesejahteraan Ekonomi Komunitas Pengemis 

Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari latar belakang yang telah peneliti ungkapkan di dalam latar 

belakang dan permasalahan, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana peran Dinas Sosial  dalam menanggulangi 

kesejahteraan ekonomi komunitas pengemis di kota pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat kota pekanbaru bahwa ada 

program dinas sosial dalam menanggulangi kesejahteraan ekonomi 

komunitas pengemis di kota pekanbaru. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melihat berperan atau tidak dinas 

sosial dalam menanggualangi kesejahteraan ekonomi komunitas 

pengemis di kota pekanbaru. 

c. Untuk menambah pengetahuan, keilmuan penulis dalam bidang 

menanggulangi ekonomi komunitas pengemis melalui program dinas 

sosial  di kota pekanbaru. 

d. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna dalam menyelesaikan studi 

pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk menggambarkan secara keseluruhan mengenai laporan 

penelitian ini maka penulis menulis sistematika penulisan ini sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Tinjauan pustaka berisi teori, kajian terdahulu, definisi 

konsepsional atau operasionalisasi variable dan hipotesis 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab III berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

uji validitas, teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Bab IV berisi tentang gambaran umum subyek penelitian 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab V ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan  

BAB VI :  PENUTUP 

  Berisi kesimpulan, kritik dan saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 


