
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini, Indonesia masih tergolong Negara yang sedang

maju dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Dari beberapa

banyak masalah sosial yang ada sampai saat ini, pengemis adalah masalah

yang perlu harus di perhatikan lebih dari pemerintah,1 karena saat ini masalah

tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kota-kota besar, terutama

seperti Pekanbaru

Penyebab dari semua itu antara lain adalah jumlah pertumbuhan

penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai

dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama. Disamping 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 pendidikan dan keterampilan

yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak

produktif dikota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka

bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta

(mengemis).2 Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan

kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan toko, pemukiman kumuh dan

1Bagong Suyanto, Anak Terlantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), h. 213
2Soetomo.Masalah Sosial danUpaya Pemecahannya. (Yogyakarta: Pustaka Belajar,

2008), h.38
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lain sebagainya untuk beristirahat, mereka tinggal tanpa memperdulikan

norma sosial.3

Hidup bergelandangan tidak memungkinkan orang hidup berkeluarga,

tidak memiliki kebebasan pribadi, tidak memberi perlindungan terhadap hawa

panas ataupun hujan dan hawa dingin, hidup bergelandangan akan dianggap

hidup yang paling hina diperkotaan, padahal jelas dalam UUD 1945 telah

diatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.4

Gepeng yang merupakan singkatan dari gelandangan pengemis

merupakan seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus

mengemis. Pengertian ini terkait dengan masyarakat miskin dari kalangan

pendatang. Hal ini dikarenakan masyarakat pendatang lebih cenderung tidak

langsung dapat beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh

sebab itu hal ini menyebabkan masyarakat pendatang cenderung untuk

memilih pekerjaan menjadi pengemis. Dari data yang diperoleh di Dinas

Sosial Kota Pekanbaru dimana pengemis berasal dari daerah Sumatera Utara,

Sumatera Barat, Aceh, Palembang dan Jambi. Hal ini didasarkan pada daerah

pemulangan bagi pengemis yang terjaring razia.

Tabel 1.1
Jumlah pengemis dari tahun 2008-2013

NO TahunP Jumlah Yang
Terjaring

Jumlah Gepeng
Urban

Jumlah Penduduk
Tempatan

1 2008 204 119 85

2 2009 264 178 86

3 2010 278 180 98

4 2011 254 191 63

5 2012 242 170 72

3http://illosum.wordpress.com/2012/07/13/penanganan-gelandangan-dan-pengemis-
gepeng diakses tanggal 26 desember 2013 hari kamis jam 08.21 wib

4 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34
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6 2013 209 88 52

Jumlah 13822 926 456

Sumber Data: Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.5

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengemis yang terjaring

di Kota Pekanbaru tahun 2008 hingga tahun 2013 adalah sebanyak 1382

orang. Adapun daerah pengemis urban tersebut adalah Aceh, Jambi, Sumatera

Utara, Sumatera barat dan Palembang.Kemudahan mencari nafkah dengan

melakukan aktivitas mengemis,dapat membuat masyarakat miskin lainnya

untuk meniru aktivitas tersebut. Maraknya para pengemis umumnya dijumpai

di pusat-pusat keramaian seperti di jembatan penyebrangan, di persimpangan

lampu merah, dan pusat perbelanjaan.

Di Kota Pekanbaru kita dapat melihat kehadiran gepeng pada

persimpangan lampu merah di samping Mall SKA, jembatan penyeberangan

Plaza Sukaramai, pasar Cik Puan. Jumlah gepeng ini akan

mengalami penambahan yang signifikan saat menjelang hari raya Idul Fitri.

Kehadiran para gepeng yang menggangu ketertiban sosial merupakan masalah

serius yangd ihadapi oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Bermunculan dan

maraknya gepeng di Kota Pekanbaru membuat pemerintah Kota Pekanbaru

kesulitan untuk mewujudkan slogan yang telah ditetapkan. Adapun slogan

Kota Pekanbaru yang dikenal dengan “kotaku, kotamu dan kota kita

bertuah”mempunyai motto bersih, tertib, usaha bersama, aman dan harmonis.

Untuk  mewujudkan motto kota Pekanbaru ini harus didukung dengan

penegasan pemerintahKota Pekanbaru. Penegasan yang dimaksud dalam hal

5 Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
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ini adalah keseriusanPemerintah Kota Pekanbaru untuk mengurangi dan

menghilangkan pengemis di Kota Pekanbaru. Untuk mengantisipasi

menjamurnya pengemis di Kota Pekanbaru maka pemerintah Kota Pekanbaru

telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban

Sosial. Adapun tujuan Perda No. 12 Tahun2008 tentang Ketertiban Sosial

adalah untuk meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara

seksama dan berkesinambunganterhadap kesejahteraan sosial. Sasaran dari

Perda No. 12 Tahun 2008 ini adalah terwujudnya ketentraman sosial sesuai

dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku,

dimana pemerintah dan masyarakatdapat melakukan kegiatan secara tertib,

teratur nyaman dan tentram. Pelaksanaan penanggulangan pengemis Dinas

Sosial dan Pemakaman pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan juga

keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru nomor :

270D/462.2-REHSOS/2012, tentang penunjukan anggota tim penanggulangan

pengemis kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakitsosial tahun 2012

di kota Pekanbaru dalam surat keputusan itu berisi tentang pelaksanaan

koordinasi penanggulangan, penertiban dan pembinaan terhadap penyandang

masalah pengemis di Kota Pekanbaru antara Dinas Sosial dengan Satpol PP

tentang penertiban gelandang pengemis (gepeng) di kota Pekanbaru harus

bekerja sama dalam penanggulangan, penertiban dan pembinaan terhadap

gepeng.6

6keputusan kepala dinas sosial dan pemekaman kota pekanbaru nomor : 270D/462.2-
REHSOS/2012, tentang penunjukan anggota tim penganggulangan gelandangan dan pengemis
kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakitsosial tahun 2012
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Fenomena yang terjadi belum berjalan sesuai dengan tujuan

sasaranyang ingin dicapai.Padahal jika ketertiban terlaksana maka pemerintah

danmasyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman

dantentram.Adapun hal-hal yang membuat tidak terlaksananya dengan

baik adalah kurangnya pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru

terhadap pentingnya tidak membiarkan kegiatan gepeng di Kota Pekanbaru.

Mata pencaharian yang dilakukan oleh gepeng tersebut seperti megemis,

mengamen, mengelapmobil ketika lampu merah.Masyarakat yang merupakan

salah satu komponen penting dalam usaha-usaha ketertiban sosial harus

mengetahui kedudukan danfungsinya di dalam Perda No. 12 Tahun 2008 dan

Keputusan Dinas Sosial. Masyarakat yang merasa kasihan dengan gepeng

cenderung memilih memberikan sebagian uangnya untuk gepeng. Fenomena

yang terlihat di Kota Pekanbaru menyangkut keterlibatan masyarakat dalam

pelestarian gepeng adalah terdapat masyarakat yang memberikan uang receh

ataupun uang kecil kepada peminta-peminta. Hal inidapat dilihat pada

jembatan penyebrangan di depan Pasar Ramayana Jl.Sudirman dan pada saat

lampu merah di depan Mall SKA. Dari tindakan yangdilakukan beberapa

oknum masyarakat terhadap gepeng menandakan bahwatugas Dinas Sosial

dan Satpol PP dalam penganggulangan gepeng di Kota Pekanbaru belum

terimplementasi dengan baik. Kemudian kurangnya komunikasi dan

koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam

penanggulangan gepeng dan tidak sesuai dengan keputusan kepala dinas sosial

dan pemakaman kota Pekanbaru nomor :270D/462.2-REHSOS/2012, tentang
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penunjukan anggota tim penanggulangan pengemis kegiatan pemberdayaan

eks penyandang penyakit sosial tahun 2012 di Kota Pekanbaru dengan

terbuktinya masih banyak saja pengemis di jalan raya, persimpangan lampu

merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum di Kota

Pekanbaru.

Berbicara menegenai Pengemis erat kaitannya dengan kesejahteraan

sosial dan didalam Undang-undang no 11 tahun 2011 tentang kesejahteraan

sosial tepatnya pasal 9 disebutkan bahwa menjamin fakir miskin, anak yatim

piatuterlantar, lanjut usia terlantar, penyandangcacat fisik, cacat mental, cacat

fisik dan mental,eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah

ketidakmampuan sosial ekonomi agarkebutuhan dasarnya terpenuhi.7

Masalah sosial pada gelandangan, pengemis dan anak jalanan perlu

dicarikan solusi yang tepat secara bijak jangan terus-menerus menjadi generasi

yang mempunyai mental “mengemis”. Keberadaan Papan Reklame tentang

Larangan memberi sejumlah sumbangan kepada Gepeng yang ada dibeberapa

sudut Kota Pekanbaru seakan tidak digubris warga, padahal sanksinya cukup

jelas yaitu denda sebesar Rp. 50 juta. Hal ini sesuai Peraturan Daerah Nomor

12 tahun 2008.8 Lonjakan Gepeng semakin diperparah saat Ramadhan

tiba, terlihat sejumlah gepeng di Kota Pekanbaru terus alami peningkatan.

Menariknya gepeng yang ada tidak hanya berasal dari Kota Pekanbaru namun

juga dari luar Propinsi Riau, lokasi yang banyak dijadikan tempat mangkal

pengemis seperti Mall (Pusat Perbelanjaan), Pertokoan, Persimpangan lampu

7Undang-undang  No 11 tahun 2011 Tentang  Kesejahteraan Sosial, Pasal 9
8Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial
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merah dan tempat keramaian lainnya, tidak hanya itu Pengemis ini tak hanya

beroperasi di pinggir dan persimpangan jalan raya saja, melainkan sudah

berbondong-bondong masuk ke lingkungan masyarakat dan pasar.

Keberadaan gepeng yang semakin hari semakin padat di Kota

Pekanbaru, merupakan fenomena klasik yang belum ada titik penyelesaiannya

dari instansi terkait di pemerintahan. Penerapan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, menurut Politisi

PAN di Pekanbaru Perda tersebut belum secara maksimal diterapkan.9

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka Penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian mendalam kedalam bentuk tulisan karya ilmiah

skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, yang

berjudul:“PENANGGULANGAN PENGEMIS DI KOTAPEKANBARU

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 2008

TENTANG KETERTIBAN SOSIAL.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada

penanganan pengemis di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda No 12 tahun

2008 tentang Ketertiban Sosial.

9http://riauaktual.com/berita/detail/4501/2013/07/19/sudah-5-tahun,-perda-gepeng-di-
kota-pekanbaru-belum-berjalan#. Diakses tanggal 26 Desember 2013 hari kamis jam 09.54 wib
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C. Rumusan Masalah

1. Apa Latar Belakang lahirnya Peraturan Daerah No. 12 tahun 2008 tentang

Ketertiban Sosial di Pekanbaru?

2. Bagaimana keberadaan Pengemis sebelum  lahirnya Peraturan Daerah No.

12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial tersebut di Pekanbaru?

3. Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah No. 12 tahun 2008 tentang

Ketertiban Sosial tersebut di Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya  Perda No. 12 tahun 2008

tentang Ketertiban Sosial di Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui keberadaan Pengemis sebelum lahirnya Perda No.

12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial di Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui Efektifitas Perda No. 12 tahun 2008 tentang

Ketertiban Sosial di Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah

penulis dapatkan dari bangku perkuliahan

b. Untuk memberikan pikiran dalam mengembangkan ilmupengetahuan

pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

c. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk
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mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

d. Kajian dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk memeberikan

kontribusi pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan yang

berhubungan dengan Peraturan Daerah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam

penggolongan yang dilakukan secara Penelitian Hukum Sosiologis dengan

cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data

primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui

wawancara untuk dijadikan dataatau informasi sebagai bahan dalam

penulisan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kota

Pekanbaru dan dinas sosial kota Pekanbaru, adapun alasan penulis

mengambil lokasi Pekanbaru khususnya di tempat-tempat umum seperti

Lampu merah Tabek gadang, Lampu merah arengka, lampu merah

disimpang Mall SKA dan jembatan Ramayana, dikarenakan Pekanbaru

adalah salah satu kota besar dan maju yang masih belum bisa

menanggulangi Pengemis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis adalah Pemerintah

dan pengemis Kota Pekanbaru sedangkan Objek penelitian penulis adalah
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peraturan daerah tentang ketertiban Sosial yaitu Peraturan Daerah No. 12

tahun 2008.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud adalah pengemis yang ada di Pekanbaru,

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota

Pekanbaru, sedangkan sampelnya adalah beberapa orang dari populasi

yaitu sebanyak 20 orang Pengemis  di Kota Pekanbaru,1 Orang Dinas

sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru dan 1 Orang Satpol PP Kota

Pekanbaru yang mana metode ini disebut juga dengan purposive

sampling10 yaitu teknik penentuan sampel dengan dengan pertimbangan

tertentu, atau bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel

dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil,

kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan

tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian di

lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi terkait

atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat

diperoleh data secara langsung dari tempat yang menjadi Objek

penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang menjadi sumber bahan penunjang penulisan skripsi

ini berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal

hukum, website (Internet)serta kamus hukum.

10Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h. 9
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6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

dilakukan melalui prosedur pencarian data, studi kepustakaan, kemudian

melakukan identifikasi bahan hukum menurut permasalahan yang

diajukan. Bahan hukum yang ada tersebut untuk selanjutnya

diinventarisasi dan sistematisasikan dengan baik dalam bab dan sub-bab

sesuai dengan pokok bahasan.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian,

yaitu lapangan dan pustaka, maka dengan landasan tersebut pengumpulan

data dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk melihat

langsung mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Suatu bentuk Tanya jawab secara langsung yang penulis

lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan

penelitian ini dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru.

c. Angket

Angket yaitu penulisan membuat daftar pertanyaan secara

tertulis dengan memberikan jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan

kemudian disebarkan kepada responden.
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d. Studi kepustakaan

Mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan

permasalahanyang sedang diteliti.

7. Metode Analisa Data

Seluruh bahan hukum primer yang terkumpul diklasifikasikan

berdasarkan Rumusan Masalah, kemudian dilakukan analisa pada data

tersebut berdasarkan aturan serta teori hukum yang relevan untuk

ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah, dan hasil analisis

tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriptif.

8. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-

permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan

menggunakan metode sebagai berikut:

9. Metode Deduktif

Menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan

masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan

yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab mengenai

uraian sistematika pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar

belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan
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manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan

sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan Gambaran Umum lokasi

penelitian, serta struktur kepemimpinan, visi dan misi serta

tugas-tugas pokok instansi terkait.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori Efektifitas dan teori

Penanggulangan yang berhubungan dengan Penanggulangan

Pengemis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang ada

dalam rumusan masalah yaitu Latar Belakang lahirnya

Peraturan Daerah No. 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial

di Pekanbaru, Tujuan Penetapan Peraturan Daerah No. 12

tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial tersebut di Pekanbaru

dan Efektifitas Peraturan Daerah No. 12 tahun 2008 tentang

Ketertiban Sosial tersebut di Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


