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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang 

sama sekali tidak akan bisa terlepas dari orang lain. Sejak dilahirkan sampai akhir 

hidupnya, manusia akan selalu melakukan interaksi dengan lingkungannya. 

Seperti halnya, saling kenal antara individu satu dengan yang lainnya; 

berkomunikasi dan bercanda bersama; tolong menolong; dan interaksi lainnya. 

Sikap sosial tersebut terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh 

individu. Dalam interaksi sosial tersebut, terjadi hubungan timbal balik yang 

saling mempengaruhi diantara individu yang satu dengan individu lainnya. 

Selama melakukan proses berinteraksi tersebut, setiap individu dituntut 

untuk mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat 

berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. Satu-satunya cara, yaitu 

memahami lingkungan dan situasi sosial itu sendiri, karena setiap individu telah 

menjadi „psikolog‟ amatir ketika mencoba untuk mengenal dan memahami 

lingkungan sosialnya. Ia mencoba mencari apa, siapa, kapan, dimana, mengapa 

dan bagaimana serta respon yang diberikan dalam situasi atau fenomena sosial 

tersebut. 

Salah satu fenomena sosial yang sedang melanda pemerintah Indonesia 

saat ini adalah semakin banyaknya pengemis. Dimana pekerjaan mengemis atau 

meminta-minta bukan lagi suatu keterpaksaan melainkan menjadi sebuah 

pekerjaan tetap. Fenomena ini muncul diindikasikan karena himpitan ekonomi 

yang disebabkan sempitnya lapangan kerja, sumber daya alam yang kurang 

menguntungkan dan lemahnya sumber daya manusia (SDM). 

Istilah “pengemis” sudah tidak asing lagi. Pengemis merupakan istilah 

yang ditujukan kepada seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk 
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mendapatkan belas kasihan dari orang lain yang tanpa memiliki tempat tinggal 

secara tetap. 

Ketika mendengar kata pengemis, maka persepsinya adalah orang yang  

tua renta atau yang cacat fisik yang penampilannya compang-camping. Namun 

bagaimana dengan para pengemis yang masih muda dan masih terlihat sehat untuk 

bekerja selain menjadi pengemis?. Saat ini banyak para pengemis yang masih 

terlihat muda dan sehat. Namun penampilan merekalah yang membuat orang lain 

terdorong untuk melakukan perilaku prososial. Seperti halnya para pengemis yang 

menggendong bayi atau balita, dengan wajah memelas pengemis itu menyodorkan 

telapak tangannya kepada para pengguna jalan di perempatan lampu merah. 

Bukan rahasia umum lagi, bahwa budaya meminta-minta atau mengemis 

sedang menjadi tren dalam masyarakat saat ini. Mengemis dianggap menjadi jalan 

keluar bagi orang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Mengemis dianggap suatu pekerjaan yang semua orang bisa, hanya berbekal 

keberanian maka mengemis bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan 

dimanapun. 

Munculnya budaya meminta-minta atau mengemis dalam masyarakat 

menurut pandangan Budi Rajab Sosiolog Universitas Padjajaran, karena 

mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam keadaan miskin. Selama kemiskinan 

itu ada di Indonesia maka pengemis itu tidak akan hilang.  

Lebih lanjut Rajab mengatakan, bahwa mengemis juga disebabkan oleh 

budaya masyarakat yang malas. Mereka ingin hidup enak tanpa diimbangi dengan 

bekerja keras yang akhirnya memunculkan jalan keluar yaitu dengan cara 

mengemis. Mereka tidak menyadari bahwa mengemis adalah pekerjaan jelek dan 

masyarakat sangat permisif, sehingga pekerjaan mengemis dianggap sah-sah saja. 

Untuk itu perlu memberi pendidikan kepada para pengemis sehingga sadar dan 

tidak mengemis. Kompas (2004, 18 Desember). 

Menurut Utsaim (2003), mendapatkan uang dengan cara yang mudah 

tanpa perlu bersusah-payah dan keterampilan khusus-seperti mengemis-memang 

sangat menggiurkan. Pada dasarnya, hal ini berpulang pada beberapa sebab. 

Antara lain ialah: pola-pola mengemis itu bertahap dan berkembang. Biasanya 
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dimulai dengan cara menarik simpati dengan cara mengiba-iba, kemudian 

meningkat ke tahapan yang lebih kuat yaitu meminta sambil mendesak, kemudian 

meningkat lagi dengan cara menekan, menakut-nakuti, bahkan mengancam 

sampai keinginannya dipenuhi; pintu profesi mengemis terbuka lebar-lebar, 

sehingga siapapun bisa memasukinya; dengan hanya terjun ke profesi pengemis, 

tanpa perlu latihan, seseorang dengan cepat bisa mengetahui berbagai cara dan 

rahasia mengemis; para pengemis biasanya mencari tempat-tempat yang ramai 

dikunjungi orang; ada sementara pengemis yang berhasil mendapatkan uang 

melebihi kebutuhannya dengan cara yang cepat dan tanpa perlu bersusah payah, 

seperti yang disebutkan di tadi. Kenyataan inilah yang mendorong mereka untuk 

tetap setia menekuni profesinya sebagai pengemis. Bahkan mereka rela 

mempertahankan serta membela mati-matian. 

Dari hasil penelitian Rosidah (2007), menjelaskan bahwa faktor penyebab 

gelandangan pengemis kembali turun ke jalan dikarenakan latar belakang mereka 

yang umumnya berasal dari desa, mereka menganggap hidup di kota lebih mudah 

untuk mencari penghasilan, namun mereka tidak mempertimbangkan latar 

belakang pendidikan mereka yang rendah dan tidak memiliki keahlian khusus 

untuk bekerja, mereka hanya berbekal kenekatan dengan datang ke kota tanpa ada 

tujuan dan kepastian untuk bekerja dan di kota mereka tidak memiliki saudara 

yang bekerja sebelumnya, hingga akhirnya mereka menggelandang tanpa tempat 

tinggal dan pekerjaan yang jelas.  

Selain hal tersebut diatas hasil penelitian Rosidah (2007), juga 

menjelaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan, anak-anak 

mereka yang sudah bersekolah dan suami mereka yang tidak memiliki 

penghasilan cukup, menuntut mereka untuk turut membantu memenuhi kebutuhan 

hidup rumah tangganya, disamping itu kondisi lingkungan sosial juga turut andil 

dalam mempengaruhi mereka untuk kembali turun ke jalan  karena sebagian besar 

dari lingkungan tempat tinggal mereka bekerja sebagai pengemis dan adanya 

kecenderungan untuk bersikap pasif, pasrah dalam menerima kondisi mereka 

tanpa adanya usaha untuk merubah perilaku dan mencoba usaha lain yang bersifat 

positif.  
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Pengemis merupakan fenomena yang hampir setiap hari dijumpai dan 

akrab dengan kehidupan sehari-hari. baik di perkotaan terutama di perempatan 

jalan, warung, pertokoan, di pedesaan pun juga sangat tidak jauh berbeda. Bahkan 

jumlahnya pun dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) yang sering menjadi 

perhatian pemerintah ternyata semakin lama semakin memprihatinkan, meskipun 

berulang kali pemerintah berusaha melalui SATPOL PP (satuan polisi pamong 

praja) maupun polisi untuk mengurangi populasi gepeng namun tetap saja 

jumlahnya seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah. 

Meskipun belum diakui tersedianya data yang pasti tentang jumlah 

gelandang dan pengemis, namun populasi tersebut secara fenomenal terus 

menunjukkan peningkatan terutama pasca krisis. Peningkatan jumlah gelandangan 

dan pengemis dapat diindikasikan karena ketidakberdayaan dan faktor ekonomi 

yang rendah. 

Menurut Suminar, dkk. (2010), menjelaskan bahwa jumlah pengemis 

jalanan di Kota Malang setiap tahunnya mengalami peningkatan dikarenakan di 

kota memiliki struktur sosial, ekonomi, dan administrasi yang lebih kompleks, 

sehingga para pengemis tertarik untuk datang ke kota untuk mencari uang. Hal ini 

bisa dilihat dari data yang bersumber dari Dinas Sosial Kota Malang yang 

menyebutkan bahwa jumlah pengemis anak-anak hingga tua pada tahun 2005 

jumlahnya mencapai 277 orang, 2006 berjumlah 302 orang dan 2007 berjumlah 

378 orang.  

Sedangkan Kepala Rehabilitasi Masalah Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja (Dinsosnaker) Kota Sukabumi, Jumhur  (2011), mengatakan bahwa dari 

pemantauan di lapangan, kenaikan jumlah pengemis hingga 50 persen, karena 

banyaknya pengemis musiman datang menjelang lebaran ini.  

Hal demikian juga dijelaskan oleh Setyawan, (2010). Hari Raya Idul Fitri 

yang identik dengan tradisi mudik para pelancong yang bekerja di kota-kota besar 

tanah air menjadi ajang kedatangan para gepeng dalam skala yang besar. Survey 

salah satu harian berita internasional mengatakan bahwa jumlah gepeng di Kota-

kota besar Tanah Air meningkat 100% setelah hari Raya Idul Fitri kemarin. 
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Bahkan yang lebih memprihatinkan Indonesia yang sebelumnya menempati 

peringkat 15, kini naik menjadi peringkat 5 besar negara dengan jumlah gepang 

terbesar di Dunia yaitu diperkirakan sekitar 15 juta jiwa.  

Menurut beberapa informan mengatakan bahwa tradisi mengemis itu telah 

ada sejak zaman penjajahan Belanda, antara tahun 1930 - 1940an. (Hamid, dkk., 

2008 : 8). Kegiatan mengemis ini pada awalnya dilakukan oleh masyarakat yang 

umumnya sudah lanjut usia atau memiliki cacat tubuh untuk dijadikan modal 

utama untuk mengharapkan belas kasihan dari orang-orang disekeliling mereka. 

Namun, fenomena yang terjadi saat ini berbeda dengan apa yang disampaikan 

sebelumnya, yang menjadi pengemis bukan lagi para lanjut usia atau memiliki 

cacat tubuh, melainkan orang-orang yang terlihat masih sehat dan kuat. Bahkan 

anak-anak, dari bayi sampai anak usia sekolah pun turut andil dalam kegiatan 

tersebut.  

Profesi menjadi pengemis saat ini bukan lagi menjadi sebuah keterpaksaan 

melainkan sudah menjadi adat istiadat. Sedangkan Islam tidak mensyari‟atkan 

meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya 

karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari 

perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang membutuhkan 

bantuan. Bahkan hal itu telah merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak 

mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan (Utsaim, 2003).  

Majelis Ulama Kerajaan Saudi Arabia pernah mengeluarkan surat 

keputusan nomor 123, tanggal 24 Muharram 1401 Hijriyah yang berisi: 

“Sesungguhnya meminta-minta itu hukumnya tidak halal, kecuali bagi orang-

orang yang benar-benar memiliki satu di antara tiga sifat yang disebutkan dalam 

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim 

bersumber dari Qabishah bin Mukariq Al-Hilali, ia berkata, „Aku mempunyai 

tanggungan. Lalu aku menemui Rasulullah shallallahu Alaihi wa Sallam untuk 

meminta bantuan kepada beliau. Rasulullah shallallahu Alaihi wa Sallam, 

‟Tunggulah sampai ada yang datang kepada kami dengan membawa sedekah, 

nanti kami akan menyuruh untuk memberikannya kepadamu.‟ Kemudian beliau 

bersabda, „Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali 



6 
 

karena oleh salah satu di antara tiga orang. Pertama, orang yang mempunyai 

tanggungan. Maka halal baginya untuk meminta-minta. Dan begitu 

tanggungannya telah lunas ia harus berhenti meminta-minta. Kedua, orang yang 

ditimpa bencana yang melenyapkan hartanya. Maka ia boleh meminta-minta, 

sampai ada orang yang memberinya bantuan sehingga ia dapat memenuhi 

penghidupannya. Dan ketiga, orang yang diimpa kemelaratan sampai ada tiga 

orang yang berakal dari kaumnya yang memberikan bantuan lalu berkata. „Si 

Fulan itu ditimpa kemelaratan.‟ Maka halal baginya meminta-minta sampai ia 

mendapati ada orang lain yang memberinya bantuan sehingga ia dapat memenuhi 

penghidupannya. Meminta-minta tanpa ada ketiga alasan tadi, hai Qabishah, 

adalah haram dimakan. Dan yang bersangkutan pun haram memakannya.” 

(Utsaim, 2003). 

Utsaim (2003), melanjutkan bahwa adapun orang yang meminta-minta 

kepada orang lain dengan tujuan memperkaya diri, atau menjadikan mengemis 

sebagai suatu profesi dan sumber mata pencaharian, sementara sebenarnya ia 

masih sanggup bekerja dengan berbagai cara yang halal dan disyari‟atkan Islam, 

maka hal itu hukumnya tidak halal dan tidak boleh. Terdapat beberapa hadist 

shahih yang mengecam pelakunya, dan menjelaskan hukuman yang akan 

diterimanya. Di dunia, berkah akan di hapus. Dan di akhirat ia akan disiksa di 

neraka.  

Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim bersumber dari 

Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu Alaihi wa 

Sallam bersabda, “Barang siapa meminta-minta guna memperkaya diri, 

sesungguhnya sama halnya ia meminta bara. Oleh karena itu terserah dia, mau 

mempersedikit atau memperbanyak.” (Utsaim, 2003).  

Diriwayatkan oleh Al-bukhari dan Muslim bersumber dari Ibnu Umar 

Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 

“Biarkan saja salah seorang dari kalian selalu meminta-minta, sampai ia bertemu 

dengan Allah dengan wajah tanpa sepotong daging pun.” (Utsaim, 2003).  

Fenomena para pengemis tidak bisa lepas dari peran pengguna jalan atau 

pemberi sumbangan. Mereka khususnya pengemis, akan selalu ada di setiap 
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perempatan lampu merah. Hal inilah yang tak dapat dielakkan oleh para pengguna 

jalan di perempatan lampu merah. Namun, ketika melihat fenomena ini, beraneka 

ragam sikap yang dilakukan. Seperti, ada yang tidak mau melihat nilai uang yang 

diberikan. Ada juga yang mengibaskan tangan, tanda tidak mau keasyikannya 

diganggu atau tidak memiliki uang receh. Ada juga yang tak hirau, tidak peduli 

meski ada pengemis yang datang dan menghampiri. 

Berdasarkan dari survey awal dengan menggunakan wawancara diketahui 

bahwa banyak alasan dari sikap mereka, yang memberi cenderung beralasan 

bahwa mereka kasihan dan ingin membantu, serta ada juga yang beralasan sebagai 

rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan rezeki dan memberikannya 

kepada pengemis, dan alasan lain mereka memberikan sumbangan kepada 

pengemis adalah karena agar pengemis itu cepat-cepat pergi dari hadapannya atau 

dari sisinya. Namun bagi mereka yang tidak memberikan sumbangan, 

menganggap mereka adalah pemalas, dan jika memberi kepada mereka khususnya 

pengemis maka secara tidak langsung memperkaya ketua-ketua para pengemis 

khususnya yang terorganisir, sedangkan yang mengemis mendapatkan hasil yang 

sedikit. Sehingga tidak perlu diberi, dan masih banyak alasan lainnya. 

Pada dasarnya setiap orang memiliki perasaan menolong. Perilaku untuk 

menolong ini biasa disebut dengan perilaku prososial. Mahmudah (2010), 

mengungkapkan bahwa perilaku prososial mencakup kategori yang lebih luas. Ia 

dapat mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk 

menolong orang lain, tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Sedangkan 

menurut William (seperti yang disebut Dayakisni & Hudaniah, 2006), membatasi 

perilaku prososial secara lebih rinci sebagai perilaku yang memiliki intensi untuk 

mengubah keadaan fisik atau psikologis penerima bantuan dari kurang baik 

menjadi lebih baik, dalam arti secara material maupun psikologis. 

Lebih lanjut lagi, Eisenberg & Mussen, (seperti yang disebut Dayakisni & 

Hudaniah, 2006) menyatakan bahwa perilaku prososial mencakup tindakan-

tindakan: sharing (membagi), cooperative (kerjasama), donating (menyumbang), 

helping (menolong), honesty (kejujuran), generosity (kedermawanan), serta 

mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. 
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Perilaku prososial tersebut telah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari, contohnya pada saat memberikan uang recehan ataupun ribuan kepada 

pengemis-pengemis yang berada di jalanan. Baik saat di dalam angkot, naik 

sepeda motor, maupun sedang naik mobil kendaraan pribadi. Contohnya jika ada 

seorang pengemis yang menggendong anaknya yang masih bayi, maka ada 

perasaan iba untuk bisa memberikan bantuan meskipun hanya memberikan uang 

recehan saja. 

Sedangkan Batson, dalam Hogg dan Vaughan (seperti yang disebut 

Setiawan, 2010), menjelaskan alasan seseorang melakukan tindakan prososial, dia 

menyatakan setidaknya ada empat motif dalam perilaku menolong, yaitu egoisme 

(tindakan prososial memberikan sumbangan bagi kesejahteraan pelaku); altruisme 

(tindakan prososial memberikan sumbangan bagi kesejahteraan orang lain); 

kolektivisme (tindakan prososial memberikan sumbangan bagi kesejahteraan 

kelompok); dan prinsipalisme (tindakan prososial mengikuti prinsip moral 

seorang tenaga kesehatan itu sendiri). 

Dari beberapa ulasan di atas, didapatkan bahwa setiap individu memiliki 

alasan tertentu untuk memberi bantuan sedekah terhadap pengemis. Dari hasil 

wawancara ada yang mengatakan bahwa memberi lebih baik daripada menerima, 

dan merupakan rasa syukur kepada Tuhan dengan cara bersedekah. Ada pula yang 

mengatakan memberi kepada pengemis adalah tabungan untuk masa depan dan 

akhirat, karena dengan kita bersedekah walau hanya seratus rupiah dan kita ikhlas, 

maka Tuhan akan membalas perbuatan baik kita kelak.  

Hasil wawancara dan observasi sementara dengan beberapa subjek, 

didapatkan bahwa kebanyakan dari mereka memberikan sumbangan kepada 

pengemis yang tua, cacat dan anak-anak tetapi tidak untuk pengemis muda, karena 

mereka merasa bahwa pengemis tersebut adalah pemalas dan masih bisa untuk 

bekerja selain mengemis. 

Berbagai macam alasan dan faktor telah disampaikan pada pemaparan di 

atas, jadi memang tidak mengherankan jika orang dengan begitu mudahnya 

memberikan sumbangan kepada pengemis, apalagi pengemis dengan penampilan 

lusuh, tidak terawatt atau bahkan pengemis yang masih anak-anak di bawah umur 
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lima tahun. Sebagai orang normal memang kita pasti akan mengalaminya semua. 

Namun, dalam pandangan pekerja sosial, memberikan uang sedekah kepada 

pengemis adalah sama saja dengan melakukan pembodohan terhadap mereka. Itu 

sama juga menanamkan bibit kemalasan terhadap mereka. Boleh-boleh saja satu 

atau dua kali memberi kepada mereka, namun efeknya adalah mereka akan terus 

melakukannya dan berulang. 

Dari beberapa pemaparan di atas, tentunya masih ada alasan-alasan lain 

yang belum terungkap mengenai penyumbang dan pengemis, oleh karena itu 

peneliti ingin menggali lebih dalam lagi tentang Faktor-Faktor Penyebab Pelaku 

Perilaku Prososial Menyumbang Terhadap Pengemis. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebakan pelaku berperilaku 

prososial menyumbang terhadap pengemis?. 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

pelaku perilaku prososial menyumbang terhadap pengemis. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan wawasan dalam 

pengembangan ilmu Psikologi Sosial. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan masukan informasi 

terhadap masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelaku 

berperilaku prososial  menyumbang terhadap pengemis dan juga kepada 

lembaga sosial yang menangani pengemis. 

 


