
BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Fenomena pengemis kerap kali kita jumpai di wilayah perkotaan. Hampir 

di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia dapat kita temui para pengemis.  

Jika di daerah jawa timur pengemis sering disebut Bambungan atau Orang 

Bambung. Di kota lain bahkan ada yang menyebutnya Gembel. Berbeda dengan 

fenomena kemiskinan di daerah pedesaan yang berarti lapisan paling bawah 

dalam susunan masyarakat ekonomi desa, pengemis mempunyai dimensi sosial 

psikologis disamping ekonomi. 

Itu sebabnya definisi  pengemis secara operasional menjadi sangat sulit. 

Namun secara konseptual, pengemis ialah lapisan ekonomi, sosial dan budaya 

paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota.1

Ciri dasar yang membedakan mereka dengan masyarakat miskin desa 

adalah definisi secara operasional yang mana pengemis (di dalam kota) ini ialah 

mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau tempat tinggal “tetapnya” 

tidak termasuk dalam wilayah pencacahan atau blok sensus yang ada. Karena 

pada umumnya pengemis tidak memiliki tempat tinggal tetap atau kawasan 

tempat pemukiman yang lazim. Hal itu yang menyebabkan sulitnya pendataan 

untuk mengetahui jumlah pasti para pengemis.  

 

                                                 
1 Soetjipto Wirosardjono, 1988, “Gelandangan dan Pilihan Kebijaksanaan Penanggulangan”, 
dalam Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial, LP3ES, 1988, hal 59. 
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Sebagian besar memang fenomena pengemis kita jumpai didaerah 

perkotaan, dan dengan itu pula adanya kenyataan bahwa semakin besar tingkat 

perkembangan kota semakin banyak pula jumlah pengemis. Sehingga dapat 

memberikan kesan bahwa adanya pengemis, adalah karena adanya kota. Dan 

semakin besar kota tersebut maka semakin banyak pula jumlah pengemis.2

Sehingga para pengemis akan menjadi masalah sosial tersendiri bagi 

perkembangan kota. Padahal sebetulnya masalah adanya pengemis bukan semata-

mata karena perkembangan sebuah kota, tetapi justru ada tekanan-tekanan 

ekonomi dan rasa tidak aman sebagaian warga desa dan yang kemudian terpaksa 

harus mencari kebutuhan ekonominya ditempat yang diduga dapat memberi 

kesempatan bagi suatu kehidupan yang lebih baik di kota.  

  

Sering kali kita jumpai diantara mereka bertempat tinggal perpindah-

pindah atau tidak menetap, tetapi juga banyak diantara mereka yang sudah 

terkoordinir dan mempunyai tempat tinggal yang sudah disediakan oleh pihak 

yang mengkoordinir para pengemis tersebut. Karena para pengemis adalah 

kebanyakan bukan penduduk asli kota setempat, maka mengenai tempat tinggal 

mereka tidak menentu. Bahkan tidak sedikit memilih diantara mereka tinggal di 

depan pertokoan pada malam hari atau di Emperan Toko. Juga tidak sedikit 

diantara mereka yang memilih tinggal menetap di bawah kolong jembatan dan 

juga di kawasan bantaran sungai. Hal ini yang menyebabkan keadaan kota 

menjadi kumuh dan juga mengganggu ketertiban umum masyarakat. Karena 

biasanya, para mereka menggunakan fasilitas umum untuk tempat tinggal.  

                                                 
2 Ibid. 



 3 

Tak jarang para pengemis mencoba untuk mencari tempat tinggal tetap 

dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kosong atau tidak terawat. Dengan 

demikian, para pengemis tersebut terbentuk komunitas yang tinggal dalam suatu 

pemukiman yang mereka ciptakan. Akan timbul sebuah tatanan masyarakat atau 

komunitas dengan jumlah yang besar jika hal ini dibiarkan.  

Tentunya hal ini bagi beberapa masyarakat yang lazim menganggap 

sebuah permasalahan yang besar. Bagi aparat pemerintahan misalnya, para 

pengemis akan menghambat rencana pengaturan tata kota dan memunculkan 

pemandangan sosial yang kumuh. Melihat dampak yang begitu besar dari 

keberadaan mereka, Pemerintah Kota Malang menanggapi serius permasalahan 

ini. Dan mengacu kepada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Kota Malang menterjemahkan dengan berbagai peraturan daerah 

untuk menyikapi masalah sosial yang dalam hal ini adalah masalah pengemis. 

Oleh karena itu pentingnya dilakukan penanganan terhadap kasus ini agar dapat 

tetap terpantau dan dibina. 3

Di Kota Malang masalah pengemis sangat memprihatinkan mengingat 

jumlah mereka semakin tahun semakin meningkat bersamaan dengan kemajuan 

kota. Malang adalah salah satu kota yang menarik bagi mereka, mengingat di kota 

ini sudah mengalami banyak kemajuan, serta terkenal dengan kota pendidikan, 

dan juga kota wisata. Apalagi dengan banyaknya pusat perbelanjaan seperti pasar, 

mall, universitas, tempat wisata dan tempat-tempat umum lainnya. Dimana di 

   

                                                 
3 Surat Keputusan Walikota Malang No. 317 Tahun 2005 
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tempat-tempat seperti itulah banyak dijumpai para pengemis yang sedang 

melakukan aktifitasnya. 

Tentu saja keadaan seperti itu sangat mengganggu kenyamanan 

masyarakat umum serta keindahan tata kota Malang. Karena tidak jarang diantara 

mereka melakukan aktifitas mengemis ditengah-tengah kesibukan masyarakat, 

dan juga di pinggir-pinggir jalan, tempat-tempat umum yang memberikan kesan 

bertentangan dengan keindahan tata kota. 

Hal ini yang menjadikan pemerintah daerah Malang membentuk lembaga 

khusus untuk mengatasi masalah ini. Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah 

satunya lembaga yang diberi tugas untuk menangani melonjaknya fenomena 

pengemis. Selain itu juga tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menjaga 

keindahan tata kota Malang yang memberikan kesan nyaman, aman, serta tertib. 

Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja bukan lembaga yang bertanggung 

jawab untuk mengurusi hal tersebut, artinya bukan untuk mengatasi masalah 

pengemis, namun bukan berarti peran Satpol PP tidak ada. Tugas Satpol PP dalam 

hal ini hanya sebatas menertibkan para pengemis yang untuk selanjutnya akan 

diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan-pembinaan lebih 

lanjut. 

Dalam tugasnya Satpol PP menjadi lembaga yang turun langsung ke 

lapangan untuk melakukan operasi-operasi penertiban. Sehingga tidak jarang juga 

kita ketahui tindakan dari Satpol PP sangat reaktif. Karena begitu banyaknya 

pengemis tersebut yang berada di penjuru Kota Malang dan menyebabkan Kota 

Bunga ini terlihat kumuh dan tidak tertib. 
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 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 320 orang dan 2007 berjumlah 

378 orang. Jumlah tersebut dipastikan akan terus meningkat setiap tahunnya.4

Dan sebagian besar dari mereka tersebar di seluruh pusat-pusat keramaian 

kota dalam bentuk yang terkoordinir. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah 

tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan tugas 

penertibannya. 

  

   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah yang peneliti akan 

bahas adalah: 

1. Kebijakan apa yang terkait dengan penanganan pengemis oleh Pemerintah 

Kota Malang?  

2. Bagaimama upaya penanganan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

di Kota Malang? 

  

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kota Malang dalam 

menangani permasalahan sosial (masalah banyaknya pengemis). 

                                                 
4 “Satpol PP akan adakan operasi”, di http://www.pemkot-malang.go.id/dinassosial. 
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2. Untuk mendeskripsikan perilaku Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Malang.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah 

pengetahuan dalam mempelajari fenomena-fenomena sosial dalam kaitannya 

dengan konsep kebijakan publik.  

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi  bagi Satpol PP. 

 

E. Definisi Konseptual 

 1. Kebijakan Pemerintah Kota 

 Kebijakan Pemerintah Kota dalam hal ini yaitu lebih menekankan 

sikap Pemerintah Kota Malang dalam menangani masalah sosial. Selain 

itu juga dalam kebijakan Pemerintah Kota akan menghasilkan langkah-

langkah dalam mengatasi masalah sosial.  

 2. Masalah Sosial (Pengemis) 

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan 

dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan 

untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.5

 3. Satuan Polisi Pamong Praja 

  

 Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat 

                                                 
5 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 
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Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum 

serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat 

berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota. 6

 

 

F. Metode Penelitian 

 1. Jenis penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk melukiskan atau memberi 

gambaran mengenai suatu fenomena atau pokok permasalahan yang 

timbul di lapangan tanpa mempersoalkan jalinan atau hubungan antar 

variable. Sehingga, jika dilihat dari tujuan pengembangan teori, maka jenis 

penelitian ini arahnya lebih condong pada penelitian deskriptif. Pada 

penelitian deskriptif tentunya terdapat pengukuran terhadap fenomena 

sosial tertentu yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar 

suatu fenomena.7

 2. Lokasi Penelitian 

 

 Dalam penelitian mengenai pengemis ini, lokasi penelitiannya 

adalah di wilayah Kota malang yaitu wilayah Alun-alun Kota Malang dan 

sekitarnya. Selain itu juga lokasi penelitian akan di fokuskan di kantor 

Satuan Pamong Praja 

 
                                                 
6 “Polisi Pamong Praja”di http://www.wikipedia.id.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja 
7 Sofian Effendi dan Masri Singarimbun, “Metode Penelitian Sosial Survai”,LP3ES, Jakarta, 
1989, hal 107. 
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 3. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian yang akan diteliti antara lain :   

a. Pengemis yang mangkal di sekitar alun-alun Kota Malang 

sejumlah 5 orang. 

 b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. 

 c. 3 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. 

d. Masyarakat Kota Malang yang menetap di sekitar wilayah Alun-

alun Kota Malang, seperti pemilik toko yang disekitarnya 

banyak pengemis mangkal sejumlah 5 toko. 

 

 4. Jenis Data 

  a. Data Primer 

  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

penelitian di lapangan.8

  b. Data Sekunder 

 Dimana nantinya peneliti akan melakukan 

penelitian dan mencari data langsung kepada beberapa 

gelandangan, pengemis, anak jalanan, satuan polisi pamong praja, 

dan masyarakat  Kota Malang.  

  Data sekunder adalah data yang dapat memberikan 

informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan, atau 

dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya, dan dibuat fotokopi-

                                                 
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat”, 
Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal 12. 
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fotokopinya. 9

 

 Sumber data yang digunakan nantinya berasal dari 

jurnal, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan 

pembahasan permasalahan.  

 5. Teknik Pengumpulan Data 

  a. Teknik Interview (wawancara) 

Wawancara merupakan salah sau metode pengumpulan 

data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden). 10

  b. Teknik Observasi 

 Dalam penelitian ini digunakan sistem wawancara 

secara langsung, yaitu peneliti berhadapan langsung dengan 

responden untuk menanyakan hal-hal yang diinginkan secara lisan, 

dan jawaban responden dicatat.   

Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi yaitu 

cara pengumpulan data dengan cara mengamati gejala yang 

diteliti.11

   c. Teknik Dokumentasi 

 Peneliti mengamati gejala yang ditangkap, dicatat, lalu 

dianalisis sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan. 

                                                 
9 DR. Kartini Kartono, “Pengantar Metodologi Riset Sosial”, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 
73. 
10 Rianto Ardi, “Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum”, Granit, Jakarta, 2005, hal 72. 
11 Ibid, hal 70 



 10 

  Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti memperoleh data 

dengan sumber dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Malang serta Dinas Sosial Kota Malang. 

 

 6. Teknik Analisis Data dan Pengolahan 

  Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data 

tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan 

dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan 

editing setiap data yang masuk. Dalam editing, yang akan dikerjakan 

adalah meneliti: lengkap tidaknya kuesioner yang akan diisi, keterbacaan 

tulisan, kejelasan makna jawaban, kesesuaian atau keajekan antara 

pernyaan yang satu dengan yang lain, relevansi jawaban, dan 

keseragaman kesatuan data. Setelah proses editing  dilakukan proses 

coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban responden menurut 

macamnya. Kemudian untuk memperjelas melihat kategori atau 

klasifikasi data tersebut, dibuat table frekuensinya. Table tersebut dapat 

berbentuk monotab (tabulasi tunggal) dan crosstab (tabulasi silang).12

    

 

 

 

 
 

                                                 
12 Bagong Suyanto dan Sutinah, “Metode Penelitian Sosial – Berbagai alternative Pendekatan”, 
kencana, Jakarta,2008, hal: 56-57.  


