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BAB II 

TINJAUN UMUM TENTANG PENGEMIS 

 

2.1 Pengertian Pengemis 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengemis diartikan dengan 

orang yang meminta-minta atau peminta-minta
29

. Sementara dalam bahasa 

arab pengemis disebutkan dengan kata Mutasawwalu.
30

 Berdasarkan peraturan 

pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 1980 tentang penanggulangan 

gelandangan dan pengemis pada bagian bab 1 pasal 1 butir b menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang 

mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan 

berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

Pada dasarnya pengemis identik dengan orang miskin yang tidak 

punya harta dan serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.  

Pengemis juga tergolong  kedalam kelompok dhuafa. Kaum dhuafa adalah 

golongan orang yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, 

ketertindasan dan penderitan yang tiada putus
31

. 

2.2 Faktor-Faktor Timbulnya Pengemis 

2.2.1 Faktor –Faktor Yang Mendorong Seseorang untuk Mengemis 

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk mengemis. Faktor-

faktor tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat 

mendadak atau tak terduga. Contohnya adalah sebagai berikut: 

1. Faktor ketidak berdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami 

oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga sehari-hari.Karena mereka memang tidak memiliki 

gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan 

yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau 

                                                             
29

Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2008 ), 

cet.ke-3, hlm. 657 
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Tim Lintas Media, Kamus Al-Akbar, (Jombang: Lintas Media, 2009 ), cet.ke-1, hlm. 187 

 
31

 Muhsin, “Menyangi Dhuafa” 
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keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan 

uang. Sama seperti mereka ialah anak-anak yatim, orang-orang yang 

menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit menahun, janda-

janda miskin, orang-orang yang sudah lanjut usia sehingga tidak 

sanggup bekerja, dan selainnya. 

2. Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang 

mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para 

pengusaha yang tertimpa pailit (bangkrut) atau para pedagang yang 

jatuh bangkrut atau para petani yang gagal panen secara total. Mereka 

ini juga orang-orang yang memerlukan bantuan karena sedang 

mengalami kesulitan ekonomi secara mendadak sehingga tidak bisa 

menghidupi keluarganya. Apalagi jika mereka juga dililit hutang yang 

besar sehingga terkadang sampai diadukan ke pengadilan. 

3. Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti 

kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga 

mereka terpaksa harus minta-minta. 

4. Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka 

sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak 

harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup 

membayarnya, menanggung anak yatim,menanggung kebutuhan panti-

panti jompo, dan yang semisalnya. Mereka ini juga adalah orang-orang 

yang membutuhkan bantuan, dan biasanya tidak punya simpanan harta 

untuk membayar tanggungannya tersebut tanpa uluran tangan dari 

orang lain yang kaya,atau tanpa berusaha mencarinya sendiri walaupun 

dengan cara mengemis. 

2.2.2 Faktor Inti Penyebab Pengemis 

Dalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan faktor adalah 

sesuatu hal, keadaan, peristiwa dan sebagainnya yang ikut menyebabkan  

atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.
32

Adapun faktor inti yang 

menyebabkan  munculnya pengemis adalah sebagai berikut: 

                                                             
32

Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media, 2005), cet. ke-1, 

hlm. 220 
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2.2.2.1Kemiskinan  

  2.2.2.1.1 Pengertian Miskin  

  Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata miskin diartikan 

dengan serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah )sedangkan kata 

yang berdekatan dengan kata miskin adalah fakir yang diartikan dalam 

kamus tersebut dengan tiga pengertian ,yaitu pertama orang yang sangat 

berkekurangan,orang yang terlalu miskin kedua, orang yang dengan 

sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai 

kesempurnaan batin ketiga,berarti aku (bagi pengarang dalam syair dan 

sebagainya) 

Sedangkan dari bahasa aslinya (arab )kata miskin berasal dari kata 

sakana yang terdiri atas tiga huruf sin,kaf dan nun yang bermakna dasar 

diam atau tenang ,sebagai lawan dari berguncang dan bergerak, sedangkan 

kata faqir yang berasal dari faqr pada mulanya berarti berarti tulang 

punggung.sehingga orang yang faqir adalah orang yang patah tulang 

punggungnya kerena beban yang disandangnya begitu berat sampai-

sampai mematahkan tulang punggungnya. 

Pengertian secara leksikal seperti diatas tampaknya belum 

sepenuhnya dapat membantu untuk mengurai pengertian kemiskinan 

secara lebih jelas terlebih Al-Qur’an dan sunnah tidak memberikan rincian  

pengertian miskin dan faqir sehingga para ulama,khususnya dari kalangan 

Fuqoha memberikan definisi yang berbeda tentang pengertian miskin dan 

juga faqir.imam Al-Qurthubi mencatat Sembilan pendapat yang berbeda 

tentang pengertian kedua istilah tersebut,salah satu diantaranya adalah 

miskin berarti orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak dapat 

mencukupi kebutuhan keluarganya,sedangkan faqir adalah orang yang 

sama sekali tidak memiliki penghasilan. 

Yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang tidak memiliki 

harta benda atau orang yang serba kekurangan
33

. Kekurangan harta benda 

atau lemahnya ekonomi dalam hidupnya membuat seseorang akan berfikir 

                                                             
33
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dan bertindak melakukan cara apa saja untuk bisa memenuhi kebutuhan 

hidup.Kemiskinan merupakan anak kandung dari pengemis dan 

merupakan faktor pertama yang menyebabkan munculnya pengemis, serta 

kemiskinan juga telah melahirkan budaya pengemis.
34

 

2.2.2.2.1.2 Bentuk-bentuk Kemiskinan  

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang dibagikan 

kedalam beberapa kelompok, antara lain: 

1. Kemiskinan Natural, merupakan kemiskinan yang dibawa oleh 

seseorang sejak lahir dikarenakan berasal dari keluaraga yang 

miskin. 

2. Kemiskinan Kultural, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh 

ketertinggalan, baik ketertinggalan dalam bidang pendidikan, 

teknologi dan sebagainya. 

3. Kemiskinan Struktural, merupakan kemiskinan yang disebabkan 

oleh tidak adanya prinsip keadilan dan kesejahteraan yang 

diterapkan dalam kehidupan.
35

 Hal ini disebabkan oleh penguasa 

suatu daerah atau negara yang tidak menerapkan prinsip keadilan 

terhadap masyarakatnya.  

Sementara itu kemiskinan menurut al-Qur’an sebagaimana 

yang dijelaskan dalam surat az-Zariyyat ayat 19 dan surat al-Ma‟arij 

ayat 24-25  dibagi kedalam dua kelompok, yaitu: 

1. Orang miskin yang meminta-minta 

Orang miskin yang meminta-minta adalah orang miskin 

yang tidak tahan dengan kemiskinannya lalu meminta-minta 

kepada orang lain atau orang kaya yang memiliki kemampuan.
36

 

2. Orang miskin yang tidak meminta-minta 

                                                             
34

Kementerian Agama RI, “ Al-Qur’an dan Pemerdayaan Kaum Dhuafa”. 213 

 
35

 Nur Cholis Setiawan, “Pribuminisasi Al-Qur’an” 

 
36

 Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan Pemerdayaan Kaum Dhuafa”,  hlm. 209 
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Orang miskin yang tidak meminta-minta adalah orang miskin 

yang memiliki kesabaran dan daya tahan luar biasa dalam menghadapi 

kemiskinannya sehingga dia tidak meminta-minta atau mengemis 

kepada orang lain.
37

  

Kesabaran dan kesanggupannya menahan diri adalah merupakan 

suatu sikap untuk menjaga dirinya, maka orang-orang yang sabar 

terhadap kemiskinan tersebut dengan tidak meminta-minta atau 

mengemis maka dialah yang paling berhak mendapatkan perhatian 

khusus bagi orang yang telah wajib mengeluarkan zakat,
38

 hal itu 

dikarenakan sifat„iffah
39

 yang mereka miliki sehingga menahan 

kemiskinan dengan kesabaran demi menjaga harga diri atau 

kehormatannya.  

2.2.2.2.1.3 Faktor-faktor penyebab kemiskinan 

Kemiskinan tidak hanya muncul begitu saja akan tetapi hal 

tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor menurut 

pandangan agama dan ilmu sosial, sebagai berikut: 

2.2.2.1.3.1 Faktor kemiskinan menurut pandangan agama 

a. Ad-da‟if, yaitu keadaan seseorang diri yang meliputi 

kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah 

fisik dan lemah keterampilan sehingga tidak sanggupnya 

menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah.
40

 

b. Al-khauf, yakni keadaan seseorang yang diselimuti oleh 

perasaan takut yang mencekam sehingga tidak memiliki 

keberanian untuk mencoba bekerja atau berusaha, berdagang, 

                                                             
37

 Ibid.  
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Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1993), cet.ke-2,  

jilid 9, hlm. 6905 

 
39

„iffah adalah bahasa al-Qur’an yang bisa ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 237  yang 

artinya adalah kesucian, harga diri atau kehormatan.  

 
40
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atau menjadi tukang, hal ini disebabkan oleh takut mengambil 

resiko, rugi, gagal atau kehilangan modal.
41

  

c. Al-kaslan, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh sifat 

malas sehingga kehilangan kesempatan atau waktu serta 

peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan 

optimal. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki potensi 

diri untuk menjadi orang berhasil dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, tetapi seseorang yang pemalas menjadi fakir dan 

miskin karena pemalasnya.
42

  

d. Al-bakhil, yaitu keadaan diri seseorang yang didominasi oleh 

sifat kikir, sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan 

seseorang hanya bisa menerima tetapi tidak bisa menyalurkan 

sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat.
43

 

 

2.2.2.1.3.2 Faktor kemiskinan menurut pandangan ilmu sosial 

1. Faktor prilaku individu, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh 

sikap dan perbuatan serta prilaku pribadi seseorang yang tidak 

produktif sehingga melahirkan kemiskinan dalam hidupnya.
44

 

2. Faktor struktur sosial, yaitu kemiskinan yang muncul akibat 

keadaan dan tatanan masyarakat yang tidak benar melahirkan 

kemiskinan.
45

 

Penejelasan diatas cukup dapat membantu untuk melihat 

penejelasan penjelasan al quran tentang faktor penyebab kemiskinan  

Kemiskinan terjadi karena perilaku dan mentalitas yang tidak 

disiplin, orientasi ke depan rendah, dan etos kerja yang lemah. Etos kerja 

adalah modal dasar yang sangat dominan bagi peningkatan kualitas hidup 

                                                             
41

 Ibid.  
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seseorang dalam berbagai aspeknya, Mahkota umat Islam adalah jihad. 

Bukan jihad yang diartikan sebagai peperangan melainkan jihad yang 

dimaksud disini adalah sikap bersungguh-sungguh untuk mengerahkan 

seluruh potensi diri untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita. Inilah arti 

Jihad yang sesungguhnya, sebagimana firman Allah di dalam QS. 

Al‟ankabuut(29): 6 

                          

Atrinya “dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya 

itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-

benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta 

alam.” 
 

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah diatas, memperlihatkan 

bahwa sesungguhnya pandangan Islam tidaklah sempit. Islam tidak 

mengajarkan tentang keterbatasan. Maksudnya hanya mementingkan soal 

akhirat saja atau dunia semata tapi lebih dari itu Islam menganjurkan 

bahwa kehidupan dunia harus seimbang, tidak berlebihan, tidak pula 

kekurangan. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah tanaman 

hidup untuk perjalanan abadi ke akhirat. Jadi, salah satu solusi terbaik 

keluar dari kemiskinan adalah dengan meningkatkan etos kerja dalam 

kehidupan umat Islam dengan berjihad. 

2.2.2.2.1.4  Maksud dan tujuan Islam dalam penuntasan kemiskinan  

Dari problema dia atas maka islam mulai mengkonsentrasikan pada 

penuntasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai 

aspek,melepaskan manusia dari cengkraman kemiskinan dengan 

mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan 

kehormatan dirinya.sehingga bisa beribadah kepada Allah dan juga 

mampu mengemban beban kehidupan,serta menjaganya dari segala 

cengkraman sesuatu yang diharamkan serta menjaganya dari segala 

cengkraman sesuatu yang diharamkan termasuk segala tipu daya
46

. 
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Dengan tujuan diatas inilah maka Allah mewajibkan zakat dan 

menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan islam dimuka 

bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang orang yang mampu 

dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin,dengan zakat inilah 

memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartipasi dalam 

kehidupan masyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam 

beribadah kepada allah, serta ikut serta dalam turut membangun tatanan 

masyarakat. 

2.2.2.2.1.5 Menuntaskan kemiskinan dangan menuntaskan penyebabnya 

Sudah semestinya agar seeseorang dapat menunaikan zakatnya 

untuk mengentaskan kemiskinan di ketahui penyebab kemiskinan terhadap 

induvidu atau kemiskinan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat 

maupun yang menimpa pada suatu daerah sesungguhnya setiap penyakit 

mempunyai obat yang berbeda beda sesuai dengan penyebab yang 

menyertainya.suatu obat tidak akan manjur apabila tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan
47

.dan tidak mungkin membuat spesifikasi 

suatu obat,apabila tidak di ketahui penyebab datangnya penyakit 

tersebut,sehingga membuat obat itu tidak berpungsi terhadap 

penyembuhan penyakit yang ada karena itu dalam mengentaskan 

kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran,rasa malas dan kurangnya 

upaya dalam mencari pekerjaan.tentunya tidak sama formulanya dengan 

kemiskinan yang disebabkan oleh adanya kelemahan dalam bekerja 

ataupun kemiskinan yang disebabkan banyaknya anggota keluarga yang 

ditanggung ,sehingga minimnya pemasukan bulanan. maka dari sini bisa 

di kelompokan: 

1) Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran telah di 

jelaskan di pembahasan sebelumnya:baik pengangguran kerena 

keterpaksaan ataupun karena suatu pilihan. 

2) Kemiskinan yang di sebabkan kerena ketidak mampuan dalam 

menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya dimana ketidak 

                                                             
47
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mampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab sebagai 

berikut. 

Pertama: kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang 

menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang 

besar ,termasuk dalam cakupan lemahnya fisik adalah, kerena umur 

yang masih kecil sedang dia tidak mempunyai keluarga seperti yang 

dialami oleh anak yatim,ataupun umur yang terlalu tua sebagaimana 

yang dialami oleh para kekek atau  nenek tua yang sudah lemah,selain 

itu bisa jadi kerena ia kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau 

panca indranya,ataupun kerena ia menderita sesuatu penyakit yang 

membuatnya tidak bisa berbuat selayaknya orang normal dan 

penyebab fisik lainnya ,orang yang tertimpa kemiskinan kerena hal ini 

berhak mendapatkan zakat,karena kelemahan fisik yang di deritanya, 

sehingga dengan demikian dengan adanya dana zakat bisa 

mengajarkan dan melatih mereka keterampilan yang sesuai dengan 

bakat dan kondisi mereka. 

Kedua: kemiskinan yang disebabkan oleh ketidak mampuan untuk 

mencari pekerjaan ,karena ditutupnya pintu pintu pekerjaan yang halal 

sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut,walaupun mereka 

telah mengupayakan dengan sekuat tenaga dan mencarinya dengan 

gigih serta giatnya usaha para pemimpin masyarakat dalam 

memberikan kesempatan pada mereka dalam membuka lowongan 

pekerjaan mereka tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang sangat 

lemah secara hukum,namun tidak secara kekuatan.Seseorang yang 

mampu bekerja tidak berhak mendapatkan zakat,namun apabila 

ternyata orang yang mampu bekerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan. 

Ketiga: kemiskinan yang ketiga ini bukanlah kemiskinan yang 

disebabkan kerena pengangguran atau kerena ia tidak menemukan 

pekerjaan yang sesuai tetapi pada kenyataannya ia bekerja dan 

mendapatkan penghasilan tetap, namun sayangnya penghasilan dan 

pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran yang harus 
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dikeluarkannya ,pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya sehari 

hari,mereka yang dalam kondisi seperti ini  boleh mendapatkan bagian 

zakat untuk membantu kebutuhannya  

Sesungguhnya Rasulullah telah mengambarkan akan definisi 

miskin yang sesungguhnya dimana masyarakat tidak memperdulikannya 

disaat  mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan sebagaimana dalam 

Al-Qur’an (Q.S Al-baqarah:273) 

                   

                     

                          

Artinya “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) 

di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak 

tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-

minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak 

meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik 

yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Mengatahui”(Q.S Al-baqarah:273)        

Dimaksud dengan tidak meminta secara mendesak adalah tidak 

mendesak akan suatu hal serta tidak membebani orang lain akan apa yang 

mereka tidak butuhkan maka sesungguhnya ia telah mendesak dan 

membebani orang lain ,ialah penafsiran yang digambarkan dan diletakkan 

pada para fakir miskin dari kaum muhajirin yang lebih mengkonstrasikan 

diri untuk taat kepada Allah dan rasulnya padahal mereka tidak 

mempunyai uang atau pun pekerjaan yang memenuhi kebutuhan mereka.
48

 

2.3 Dampak Adanya Pengemis  

Dampak dari pengemis dengan adanya pengemis yang berada di 

tempat tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di 

tengah kehidupan masyrakat di antaranya: 
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1. Masalah lingkungan (Tata ruang) 

Pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap,tinggal di 

wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal seperti 

:taman taman bawah jembatan dan pinggiran kali,oleh karena itu mereka 

dikota besar sangat menganggu ketertiban umum,ketenangan masyarakat 

dan kebersihan serta keindahan kota. 

2. Masalah kependudukan 

Pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan jalan dan tempat 

umum,kebanyakan tidak memiliki kartu identitas(KTP/KK)Yang tercatat 

pada kelurahan(RT/RW)Setempat dan sebagian besar dari mereka hidup 

tidak terdata pada kependudukan. 

3. Masalah keamanan dan ketertiban 

Maraknya pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan berbagai 

macam kriminal dapat menimbulkan kerawanan sosial menganggu 

keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. 

4. Masalah kriminal  

Memang tidak dapat di sangkal banyak sekali faktor penyebab dari 

kriminal ini dilakukan oleh para pengemis minsalnya pencurian dan 

kriminal yang lain. 

Adanya pengemis-pengemis ini juga akan memberikan dampak bagi 

lingkungan kita dan secara keseluruhan akan mempengaruhi laju 

pembangunan bangsa. Dampak yang timbul seperti mengganggu keindahan 

lingkungan hidup, menimbulkan gambaran buruk bagi bangsa, gangguan 

keamanan dan ketertiban, mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar, 

mewariskan kehidupan malas dan bodoh. 

Sistem pembinaan secara panti dapat digunakan untuk memberikan 

keterampilan baru dan mudah dikuasai bagi pengemis yang cacat fisik dan 

tidak berpendidikan tinggi, memberikan tempat tinggal bagi pengemis, 

memberikan penyadaran melalui pembinaan mental, budaya dan agama bagi 

pengemis yang kehilangan rasa malu dan malas bekerja. Sistem ini juga 

dapat diterapkan di daerah asal pengemis untuk menguatkan perekonomian 



 24 

masyarakat sekitar dan kehidupan keluarga pengemis agar tidak lagi 

melakukan kegiatan meminta-minta. Sedangkan bos sindikat pengemis dapat 

ditanggulangi dengan menegakkan aturan dan sanksi berat terhadap sindikat 

pengemisan. 

 

2.4 Sikap Orang Mukmin Terhadap Pengemis 

Sikap orang mukmin terhadap pengemis atau orang yang meminta-

minta adalah dengan memperlakukan secara baik, sikap lembut dan kasih 

sayang serta menolak atau memberinya dengan cara baik dan santun
49

. 

Dengan demikian orang mukmin dilarang untuk menghardik dan membentak 

pengemis dengan nada dan suara kasar serta perlakuan tidak terpuji.  

Sikap orang mukmin yang harus memperlakukan pengemis dengan 

baik dan santun serta melarang orang beriman untuk menghardik dan 

membentak pengemis atas dasar beberapa pertimbangan, diantaranya: 

1) Pengemis tersebut sebenarnya sedang meminta haknya dari orang kaya 

yang dibenarkan oleh al-Qur’an surat az-Zariyat ayat 19 akan adanya hak-

hak orang miskin baik yang meminta-minta (pengemis) amaupun yang 

tidak meminta-minta.
50

 

2) Pengemis seharusnya disantuni dan jika menghardiknya akan menyinggung 

perasaan pengemis.
51

 

Sementara itu, ketika menghadapi atau bertemu dengan pengemis maka 

orang-orang beriman hendaklah bersikap sebagai berikut: 

1) Jangan menghardik, membentak, dan mengusir mereka dengan kasar 

2) Jika tidak dapat memberikan makanan atau apa yang mereka minta maka 

tolaklah dengan cara yang ramah, santun, dan halus agar tidak menyakiti 

perasaan mereka 
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3) Jika hendak memberi mereka maka berilah dengan sesuatu yang baik dan 

halal 

4) Berikanlah kepada pengemis atau orang yang meminta-minta dengan ikhlas 

karena Allah serta tidak mengharapkan balasan dari mereka 

5) Berharaplah mendapatkan kasih sayang Allah pada hari kiamat sehingga 

terhindar dari kehidupan yang sulit.
52
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