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SARI 

 

Prihatini, Ninik. 2013. Pengemis Di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Eko Handoyo, M.Si. 

Pembimbing II: Drs. At. Sugeng Priyanto, M.Si. 

 
Kata Kunci: Pengemis. 

 

Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak 

menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. 

Masalah sosial contohnya kemiskinan. Masalah kemiskinan dapat terlihat dengan 

keberadaan pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 

Pada hari-hari tertentu kawasan ini dipenuhi oleh pengemis, pengemis di kawasan 

ini sudah ada sejak dahulu, bahkan terkadang mengganggu para peziarah. 

Berangkat latar belakang tersebut, penulis menyoroti permasalahan pada 

(1).Faktor-faktor apa yang mendorong munculnya pengemis di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon?, (2).Bagaimana persepsi masyarakat sekitar 

tentang perilaku pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon?, (3).Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam mengubah 

perilaku mengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon?. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Lokasi penelitian di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Objek dalam penelitian adalah pengemis di Kawasan Ziarah Makam 

Sunan Gunung Jati Cirebon, informan dalam penelitian adalah masyarakat sekitar 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong 

munculnya pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon 

adalah: Pertama, faktor individual. Seseorang memilih menjadi pengemis atas 

pilihannya sendiri. Kedua, faktor sosial. Budaya kemiskinan sudah tertanam 

dalam diri pengemis, pengemis jika dikatakan orang miskin mereka menerima 

karena keadaannya memang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Ketiga, 

faktor kultural. Pengemis di kawasan ziarah sudah ada sejak dahulu, sudah 

menjadi tradisi pengemis untuk mencari rezeki. Keempat, faktor struktural. 

Pengemis bukan disebabkan oleh karena struktur yang tidak adil, baik struktur 

politik, sosial maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya 

tersedia untuk mereka. Persepsi masyarakat terkait dengan keberadaan pengemis 

jumlahnya bertambah pada hari malam jum‟at kliwon dan Maulud Nabi. 

Pengemis anak-anak sering mengganggu peziarah karena mereka menarik baju 

peziarah apabila belum memberi uang. Upaya untuk menyadarkan pengemis, 

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat melalui Badan Rehabilitasi Sosial Bina Karya (BRSBK). Sasarannya adalah 

para gelandangan,pengemis,dan anak terlantar. Selain itu juga Dinas Sosial 

menyelenggarakan pembinaan. Pembinaan tersebut berupa kegiatan keterampilan 
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untuk keluarga miskin  seperti bimbingan sosial, mental fisik, dan keterampilan 

olahan pangan, pertanian, pertukangan, handycraff. 

Saran yang diberikan pada penelitian ini sebagai berikut: 1).Kepada 

pengemis yang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu yaitu mereka 

yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun, hendaknya bisa memilih 

pekerjaan yang lain dan lebih baik daripada menjadi pengemis. 2).Kepada 

pengurus kawasan ziarah hendaknya menambah jumlah anggota Hansip 

(Ketahanan Sipil) untuk menertibkan pengemis agar para peziarah merasa nyaman 

di kawasan ziarah. 3).Kepada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, hendaknya 

menyelenggarakan pembinaan atau pelatihan keterampilan untuk pengemis di 

Kabupaten Cirebon pada umumnya, khususnya di Kawasan Ziarah Makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon secara berkelanjutan dalam rangka pengubah perilaku 

pengemis selain bekerjasama dengan pemerintah provinsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 

27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 34 ayat (1): “Fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh negara”. 

Pasal 34 ayat (2): “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang 

senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah 

kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat 

ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan 

krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia (Suharto, 

2005:131). 

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai 

kondisi  sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya 

segala bentuk kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar seperti 

makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan (Suharto, 

2005:3). 

Korten (dalam Giyanto, 2008:1251) ada tiga masalah utama dalam 

dasawarsa tahun 1980, masalah-masalah ini adalah masalah kemiskinan, 
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masalah kerusakan lingkungan hidup dan masalah kerusakan  lingkungan 

hidup dan masalah penggunaan tindak kekerasan dalam menyelesaikan 

konflik. 

Piven dan Cloward dan Swanson (dalam Suharto, 2009:15), misalnya 

menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, 

rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial: 

1. Kekurangan materi. Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan 

materi atau barang-barang yang diperlukan dalam

kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan perumahan. 

Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang 

dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan 

dasar. 

2. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” 

disini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (poverty line) 

yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu 

komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara. 

3. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucil sosial (social 

exlusion), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi 

dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti dipahami sebagai situasi 

kelangkaan pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan 

informasi. 

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dengan bertingkat pendidikan 

rumah tangga miskin ternyata lebih rendah dari rumah tangga bukan miskin. 
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Hanya 6,8% dari anggota rumah tangga miskin berpendidikan sekurang-

kurangnya pada sekolah tingkat kedua (SMTP), dipihak lain terdapat 18,6% 

dari anggota rumah tangga berbagai klasifikasi (kelas ekonomi, jenis dan 

lokasi tempat tinggal serta jenis dan lokasi tempat tinggal serta jenis 

kelamin), ditandai oleh keterbatasan akses dan kesempatan, memiliki arti 

yang berbeda-beda menurut yang bukan miskin. Selain itu, lebih dari 70% 

anggota rumah tangga miskin tidak memasuki sekolah dan/atau tidak tamat 

sama sekali dari sekolah dasar, sedangkan rumah tangga bukan miskin hanya 

55,5% (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002:19-20). 

Rata-rata orang miskin di wilayah perkotaan berpendidikan lebih 

tinggi daripada di wilayah pedesaan. Terkait dengan fenomena perpindahan 

dari desa ke kota, data memperlihatkan mereka yang pindah cenderung muda 

dan berpendidikan. Sedangkan yang tua dan tidak berpendidikan akan tinggal 

di pedesaan karena mereka merasa tidak dapat bersaing bekerja di wilayah 

perkotaan. 

Pada bulan September 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia 

mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), berkurang sebesar 0,52 juta orang 

(0,30 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang 

sebesar 29,13 juta orang (11,96). Selama periode Maret 2012-September 

2012, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,14 juta orang 

sementara didaerah perdesaan berkurang 0,40 juta orang. Selama periode 

Maret 2012-September 2012 presentase penduduk miskin di daerah perkotaan 

dan pedesaan tercatat mengalami penurunan. Presentase penduduk miskin di 
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daerah perkotaan pada Maret 2012 sebesar 8,78 persen, turun menjadi 8,60 

persen pada September 2012. Sementara penduduk miskin di daerah 

perdesaan menurun dari 15,12 persen pada Maret 2012 menjadi 14,70 persen 

pada September 2012 (BPS Nomor 06/01 hal 1). 

“Gepeng” istilah yang tidak asing bagi kita yaitu sebutan untuk 

gelandangan dan pengemis. Kota-kota besar di Indonesia kita sering 

menjumpai gepeng. Mereka sering terlihat beraktifitas di jalan raya, tempat 

umum seperti pasar, terminal, masjid, di kampung (Rakub:2008:1). 

Budi Rajab (Rakub:2008:2) mengungkapkan persoalan pengemis ada 

karena masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. 

Masyarakat yang menjadi pengemis karena pengaruh budaya malas. 

Masyarakat pada umumnya ingin hidup lebih baik tetapi dengan kerja yang 

minim. 

 Negara Indonesia yang termasuk negara berkembang, sangat 

diperlukan berbagai kebijakan yang biasa membuat keadaan yang lebih baik. 

Misalnya kebijakan yang harus diambil dalam mengurangi pengangguran, 

memberantas buta aksara, dan yang pada intinya adalah mensejahterakan 

rakyat. Indonesia termasuk dalam kategori negara yang memiliki jumlah 

penduduk yang banyak di dunia. Sehingga tidak dipungkiri menambahnya 

pengangguran setiap tahunnya. 

Komplek Gunung Jati dikenal dengan nama Astana yang 

sekelilingnya dipenuhi oleh kuburan oleh kerabat Keraton dari tiga 

Kesultanan yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Cirebon, Pusara Sunan 
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Gunung Jati berada di Puncak Gunung Sembung di dalam sebuah ruang 

beratap limas dengan momolo kecil yang dikelilingi oleh Batu Mutu 

Manikam yang bernilai tinggi seperti: Zamrud. Batu Giok, Intan, Batu Safir, 

dan Batu Mulia lainnya yang sangat langka (Koesoemah, 2006). 

Komplek Makam Sunan Gunung Jati sekitar 5 km dari pusat Kota 

Cirebon kearah Utara jurusan Indramayu yang jika ditempuh kendaraan 

membutuhkan waktu 10 menit. Para peziarah yang datang ke komplek 

Makam Sunan Gunung Jati ini tidak hanya peziarah yang datang pulang Jawa 

saja, akan tetapi tidak sedikit peziarah yang datang dari luar Pulau Jawa di 

Indonesia (Koesoemah, 2006). Tak jarang tempat parkir di kawasan ziarah 

dipenuhi kendaraan peziarah. 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati sudah diketahui oleh 

masyarakat Indonesia. Pada hari-hari tertentu kawasan ziarah ini ramai 

dikunjungi oleh para peziarah misalnya Maulidan dan Kliwonan. Bukan 

hanya peziarah yang selalu meramaikan kawasan ziarah ini, ada juga para 

pedagang yang meramaikan jalan menuju Makam Sunan Gunung Jati, dan 

para pengemis disepanjang kawasan ini yang terdiri dari anak-anak, remaja, 

orang tua, kakek-nenek di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati ini 

dikenal dengan pengemisnya yang banyak. Pengemis ini terdiri dari anak-

anak, remaja, dan orang tua. Mereka yang seharusnya berada disekolah atau 

dirumah tetapi lebih memilih mengemis dan para orang tua memilih mencari 

berkah dan rezeki dengan menjadi pengemis di kawasan ziarah daripada 
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berdiam di rumahnya. Jumlahnya yang tidak sedikit membuat keadaan seperti 

ini dapat mengganggu para peziarah dalam berkunjung dan berziarah.  

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengemis Di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung 

Jati Cirebon” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Faktor-faktor apa yang mendorong munculnya pengemis di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat sekitar tentang perilaku pengemis di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

3. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam mengubah 

perilaku mengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong munculnya pengemis di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 

2. Mengetahui persepsi masyarakat sekitar tentang perilaku pengemis di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 
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3. Mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam mengubah 

perilaku mengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor 

munculnya pengemis sebagai bentuk kemiskinan masyarakat, persepsi 

masyarakat tentang perilaku pengemis dan peran Dinas Sosial Kabupaten 

Cirebon dalam mengubah perilaku mengemis di Kawasan Ziarah Makam 

Sunan Gunung Jati Cirebon yang berhubungan dengan pengembangan 

konsep ilmu sosial budaya. Faktor-faktor yang mendorongnya seperti faktor 

individual, faktor sosial, faktor kultural, dan faktor struktural. Selain itu 

akan memberikan informasi mengenai persepsi masyarakat tentang perilaku 

pengemis serta mengetahui tindak lanjut Dinas Sosial dalam mengubah 

perilaku mengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 

Dalam hal ini juga dapat menjadi kajian yang menarik mengenai 

kehidupan sosial yang terdapat di masyarakat, keterkaitan antara masalah 

sosial, kemiskinan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya yang terdapat 

pada di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon.   
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menjadikan wadah untuk mengembangkan ilmu yang telah 

diperoleh selama perkuliahan dengan di lapangan tentang persepsi 

masyarakat mengenai perilaku pengemis dan faktor-faktor pendorongnya 

seperti faktor individual, faktor sosial, faktor kultural, faktor struktural 

yang terdapat di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon, 

serta peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. 

b. Bagi Pengurus Kawasan Ziarah 

Memberikan masukan kepada pengurus kawasan ziarah tentang 

pengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon 

sehingga pengurus kawasan ziarah dapat menentukan dan mengambil 

kebijakan untuk menertibkan para pengemis. 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar langkah 

selanjutnya tidak menyimpang dari objek penelitian sebagai berikut: 

1. Pengemis 

Pengemis dapat dikategorisasikan menjadi tiga golongan. Pertama, 

orang yang menjadi  pengemis karena miskin, sakit dan cacat. Kedua, 

adalah orang yang menjadi pengemis sebagai profesi, dan masih memiliki 

kondisi kesehatan yang prima. Ketiga, adalah orang yang menjadi pengemis 

karena menderita penyakit menular. Mereka tidur di sembarang tempat, 

mereka mengemis dengan alasan tersesat, sebatang kara dan sudah tidak 
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kuat bekerja, kelaparan. Pada umumnya pengemis itu membalas pemberian 

uang dengan mendoakan si pemberi agar diberi keselamatan (Margana dan 

Nursam 2010:135). 

Pengemis adalah suatu keadaaan seseorang yang meminta-minta di 

tempat ramai yang mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sejumlah 

orang lebih memilih menjadi pengemis dibandingkan bekerja yang 

membutuhkan tenaga lebih. Pengemis baik laki-laki maupun perempuan 

dapat kita temui dimana saja. Misalnya di masjid, sekolah, pasar, pinggir 

jalan, wisata dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini dikhususkan pengemis yang berada di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Mereka yang lebih 

memilih menjadi pengemis kawasan ziarah apalagi jika kawasan ziarah ini 

sedang ramai dikunjungi oleh para peziarah dari luar kota mereka berlalu 

lalang. 

2. Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati dikenal dengan nama 

Astana yang disekililingnya dipenuhi oleh makam kerabat keraton dari tiga 

Kesunanan yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton 

Kacirebonan. 

Setiap tahunnya kawasan ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon selalu dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Terutama 

pada malam Jum‟at kliwon. Jumlah peziarah akan lebih banyak Masyarakat 

sekitar juga banyak yang mengunjungi kawasan ziarah ini. Bahkan 
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pedagang pada malam jm‟at kliwon bertumpah ria di pinggir jalan. Keadaan 

yang ramai mendorong keberadaan pengemis dari mulai anak-anak, remaja, 

hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan berdatangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Masalah Sosial 

1. Pengertian Masalah Sosial 

Masalah pada hakekatnya merupakan kebutuhan, karena masalah 

mencerminkan adanya kebutuhan dan kebutuhan apabila tidak dipenuhi 

akan menimbulkan masalah. Masalah pada dasarnya merupakan pernyataan 

suatu kondisi secara „negatif‟ sedangkan kebutuhan menyatakan secara 

„positif‟. 

Jensen ( dalam Suharto, 2005:83) mendefinisikan masalah sebagai 

perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara 

situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Menurut Horton dan Leslie 

mendefinisikan masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak 

orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial 

secara kolektif. 

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-

unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan 

kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok 

warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan. 

Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut 

merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, 

berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Masalah sosial tak akan 

mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat 
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mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk (Soekanto, 

2006:311-312). 

Masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Kondisi yang dirasakan banyak orang 

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial 

apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Tidak  ada batasan 

mengenai jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. 

Sehingga peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu  

menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita 

yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut 

akan segera menarik perhatian orang.  

b. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan 

Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu 

kondisi sebagai masalah sosial. Ukuran „baik‟ dan „buruk‟ sangat 

bergantung pada nilai dan norma yang dianut masyarakat. 

c. Kondisi yang menuntut pemecahan 

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut 

pemecahan. Masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah 

sosial, karena waktu itu masyarakatnya menganggap kemiskinan sebagai 

sesuatu alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk 

memecahkannya. Setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan 

keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai  
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diperbincangkan dan diseminarkan karena kemiskinan dianggap sebagai 

masalah sosial. 

d. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara 

kolektif 

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah 

individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya 

dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial, 

kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya 

bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang (Suharto, 

2005:84-85). 

2. Klasifikasi Masalah Sosial dan Sebab-sebabnya 

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri 

manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, 

biologis, psikologis dan kebudayaan. Masalah-masalah yang berasal dari 

faktor ekonomis antara lain kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. 

Penyakit misalnya, bersumber dari faktor biologis. Dari faktor psikologis 

timbul persoalan seperti penyakit syaraf (neorosis), bunuh diri, disorganisasi 

jiwa, dan seterusnya. Sementara itu, persoalan yang menyangkut perceraian, 

kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial, dan keagamaan bersumber 

pada faktor kebudayaan (Soekanto, 2006:314). 

 

 



14 

 

 

B. Kemiskinan 

1. Karakteristik Kemiskinan 

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan 

kelompok dan juga tidak mampu  memanfaatkan tenaga mental maupun 

fisiknya dalam kelompok tersebut. Dengan berkembangnya perdagangan ke 

seluruh dunia, dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu 

kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial 

(Soekanto, 2006:320). 

Kemiskinan adalah keadaan dimana orang tidak memiliki cukup 

uang untuk mencapai standar kesehatan minimum dan kehidupan yang 

layak, dahulu pernah merupakan keadaan umum yang dialami orang 

(Horton dan Hunt, 1984:50). 

Jeffrey D. Sach (dalam Syaifullah, 2008:25) mengklasifikasikan 

kaum miskin ke dalam tiga bagian. Pertama, mereka yang hidup dalam 

extreme poverty, yang satuan rumah tangganya tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar, kelaparan, tidak mempunyai akses atas layanan kesehatan, 

tidak mendapatkan air bersih dan sanitasi, tidak dapat mengusahakan 

pendidikan bagi anak-anaknya, tidak mempunyai kelengkapan harian. 

Kedua, moderate poverty, mereka yang dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya tetapi sangat minim dan tidak selalu mampu. Ketiga, relative 

poverty, mereka yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi berada di 

bawah rata-rata cara orang hidup di negara yang bersangkutan. 
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Tiga jenis indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah: 

kemiskinan absolut (termasuk timbulnya kemiskinan), indeks jurang 

kemiskinan, dan indeks kesulitan kemiskinan. Kemisinan absolut mengukur 

jumlah dari penduduk miskin, sedangkan timbulnya kemiskinan rasio 

menghitung kepala ditunjukan sebagai presentase kemiskinan pada total 

penduduk. Jurang kemiskinan dipihak yang lain, mengukur rata-rata jurang 

pemisah antara pendapatan kaum miskin dengan garis kemiskinan, 

sedangkan indeks kesulitan adalah jurang kemiskinan. 

Seseorang dikatakan miskin apabila (dalam Giyanto, 2005:1252): 

a. Keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau 

sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk 

makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain atau 

disebut kemiskinan absolut; 

b. Keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingankan 

dengan kondisi umum suatu masyarakat atau disebut kemiskinan relatif; 

c. Keadaan miskin yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi 

sosial budaya seseorang atau masyarakat tidak sejalan dengan etos 

kemajuan (masyarakat modern) atau disebut kemiskinan cultural; 

d. Keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan 

struktur, baik struktur politik, sosial maupun ekonomi yang tidak  

memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-

sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka atau disebut 

kemiskinan struktural. 
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Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh 

wajah, bermatra multidimensional. SMERU, misalnya menujukkan bahwa 

kemiskinan memiliki beberapa ciri: 

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, 

sandang, dan papan) 

b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih dan tranmigrasi) 

c. Ketiadaaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk  

pendidikan dan keluarga) 

d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal 

e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan ketebatasan sumber daya 

alam 

f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat 

g. Ketiadaaan atas terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan 

h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental 

i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantas, wanita 

korban induk kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok magjinal 

dan terpencil (Suharto, 2005:132) 

Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan 

dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan 

fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dapat memenuhi 

kebutuhan pokok yang layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Fakir miskin 
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adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang 

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan 

pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos dalam Suharto, 2005:134). 

Beberapa jenis kemiskinan (dalam Hariyono, 2007:186): 

a. Kemiskinan Absolut, yaitu kemiskinan yang alami seseorang yang benar-

benar hidup di bawah garis kemiskinan; 

b. Kemiskinan Relatif, yaitu yang dialami seseorang yang hidup dalam taraf 

yang rendah dibandingkan dengan kelompok masyarakatnya; 

c. Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang dialami seseorang karena 

struktur masyarakat yang berjalan secara timpang; 

d. Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang dialami seseorang karena 

tinggal di lokasi yang tidak memberi tantangan dan keinginan untuk 

maju. 

2. Budaya Kemiskinan 

Teori “kemiskinan budaya” (culture poverty) yang dikemukakan 

Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul 

sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-

orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki 

etos kerja dan sebagainya (Suharto, 2005:135). 

Budaya kemiskinan mengandung pengertian bahwa orang-orang 

miskin hidup dalam suatu subkultur dan sebagai akibat dari adanya 

kesamaan pengalaman, mereka memiliki sikap dan pola-pola perilaku 
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tertentu yang diwariskan para orang tua kepada anak-anak mereka (Horton 

dan Hunt, 1984:19) 

Oscar Lewis (dalam Suparlan, 1984:21) mengatakan bahwa 

kebudayaan kemiskinan telah terwujudnya sikap-sikap menerima nasib, 

meminta-minta, atau mengharapkan bantuan dan sedekah. Kebudayaan 

kemiskinan lestari melalui sosialisasi, maka usaha-usaha memerangi 

kemiskinan adalah dengan cara mengubah kebudayaan kemiskinan yang 

dapat dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan dalam pola 

sosialisasi anak-anak miskin. 

Okerlin  Batubara (dalam Thamrin, 2005:9) menyatakan bahwa 

kemiskinan terjadi karena budaya masyarakat. Budaya tersebut tampak 

dalam lemahnya kemauan untuk maju dan asset daerah banyak yang 

dikuasai oleh kaum ningrat dan orang-orang terpanjang. Untuk 

mengatasinya, diperlukan upaya terpadu antara pendekatan budaya dan 

pembangunan fisik. 

Masyarakat yang berkebudayaan kemiskinan tidak banyak 

menghasilkan kekayaan dan uang, pendapatan kecil. Mereka mempunyai 

tingkat pendidikan yang rendah, tidak menjadi anggota sesuatu organisasi 

buruh maupun anggota sesuatu partai politik, pada umumnya tidak 

berpartisipasi dalam yayasan kesejahteraan nasional dan juga banyak 

memanfaatkan bank, rumah sakit, supermarket, museum atau pasar seni 

(Suparlan, 1984:34). 
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Pada tingkat keluarga, ciri-ciri utama kebudayaan kemiskinan 

ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh 

orang tua, cepat dewasa, hidup bersama, atau kawin bersyarat, tingginya 

jumlah perpisahan antara ibu dan anak-anaknya, kecenderungan ke arah 

keluarga matrilineal dengan akibat semakin banyaknya hubungan sanak 

keluarga ibu, kuatnya kecenderungan ke arah ototarianisme, kurangnya hak-

hak pribadi, penekanan pada bentuk solidaritas yang hanya diucapkan tetapi 

jarang dilakukan dalam bentuk tindakan di antara kerabat karena persaingan 

di antara saudara dan persaingan karena keterbatasan barang-barang 

berharga serta karena hanya ada pengaruh kasih sayang ibu.  

Pada tingkat individu, ciri-cirinya yang utama adalah kuatnya 

perasaan tak berharga, tak berdaya, ketergantungan. Ciri-ciri lainnya  adalah 

mencakup tingginya tingkat kesengsaraan karena beratnya penderitaan ibu, 

sifat suka membual, lemahnya struktur pribadi, kekacauan dalam identitas 

berdasarkan jenis kelamin, kurangnya kendali diri dan dorongan-dorongan 

nafsu, kuatnya orientasi masa kini serta kekurang sabaran dalam hal 

menunda keinginan dan rencana masa depan, perasaan tidak berguna dan 

pasrah, meluasnya anggapan terhadap keunggulan laki-laki dan 

merajalelanya berbagai jenis penyakit kejiwaan (Suparlan,1984:36-37). 

Studi Hasibuan (dalam Thamrin, 2005:9) menemukan bahwa 

kemiskinan terjadi karena budaya masyarakat di desa tersebut. Misalnya 

anak lelaki dewasa harus merantau ternyata memperoleh jodoh di rantau dan 

tidak lagi pulang. Akhirnya, desa ini dihuni oleh orang-orang tua dan wanita 
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yang belum (tidak) kawin. Kemiskinan terjadi antara lain karena sifat 

masyarakat yang tidak mau berusaha untuk melepaskan diri dari kondisi 

miskin. Kondisi miskin ini sulit berubah karena masyarakat merasa sudah 

takdirnya miskin. Mereka menganggap bahwa sudah sejak lama nenek 

moyangnya miskin. Usaha apapun yang dilakukan tidak akan mampu 

menguka jubah nasibnya. Mereka juga tidak mau pindah ke tempat yang 

lain yang lebih baik, karena kuatnya ikatan emosional dengan tanah 

kelahiran. Tidak ubahnya cara pandang budaya mereka karena rendahnya 

tingkat pendidikan, sehingga cara berpikir mereka bukan berorientasi pada 

upaya mengubah masa depan anak keturunan, tetapi hanya berusaha 

bagaimana agar mereka dapat bertahan hidup untuk hari ini. 

Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan  

Bespos (2002), jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 

juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) diantarnya masuk kategori fakir miskin. 

Secara keseluruhan, prosentase para penduduk miskin dan fakir miskin 

terhadap total penduduk Indonesia adalah sekira 17,6 persen dan 7,7 persen. 

Ini berarti bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, 

sebanyak 18 orang diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 

bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin (Suharto dalam Suharto, 2005: 

136). 

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori 

kemiskinan dimasukan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS meliputi 
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gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan 

penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan 

namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum 

kondisi PMKS lebih memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain 

memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (vul-

neralegroup) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik. 

3. Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang 

telah ada sejak umat manusia ada, hingga saat ini belum ditemukan suatu 

rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu 

dan sempurna. Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi 

penanganan kemiskinan masih harus terus menerus dikembangkan. Terdapat 

banyak sekali teori dalam memahami kemiskinan (Soeharto, 2002:137-138). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thamrin (2005) menunjukkan 

bahwa para kepala keluarga tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap pendapatan keluarga. Menurut mereka tingkat pendidikan yang 

tinggi tidak akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan 

kepala keluarga. Besar relatif sama, yaitu bekerja di sektor-sektor yang 

bergantung pada kondisi alam. Seperti bertani, menarik becak, dan mencari 

hasil hutan. Jenis-jenis pekerjaan ini memang tidak ditentukan oleh pada 

alam. Apabila terjadi bencana alam masyarakat tidak dapat bekerja untuk 

mencari penghasilan. 
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Todaro (dalam Thamrin, 2005:8) menyatakan bahwa pengangguran 

menyebabkan produktivitas tenaga kerja rendah dan akan mengakibatkan 

pendapatan rendah, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan. 

Pengangguran digambarkan dengan curahan jam kerja yang terbatas. 

Semakin lama kepala keluarga bekerja mencari penghasilan, semakin besar 

pendapatan per kapitanya. Sebaliknya, masyarakat yang sedikit curahan jam 

kerjanya kondisinya semakin miskin . Selain itu juga Todaro menyatakan 

bahwa tidak memadainya kondisi kesehatan penduduk memperparah 

keadaan kemiskinan.  

Todaro juga dalam teorinya penyebab utama terjadinya kemiskinan 

adalah pesatnya pertambahan penduduk. Pertambahan pendudukan terjadi 

karena tingginya angka kelahiran. Tingginya angka kelahiran menyebabkan 

semakin sempitnya luas tanah yang dimiliki keluarga  (Thamrin, 2005:8). 

Sharp (dalam Kuncoro, 2004:157) mendefinisikan penyebab 

kemiskinan dipandang dari segi ekonomi. Pertama, secara mikro 

kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber 

daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk 

miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan 

kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam 

kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah 

berarti produkvitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. 

Rendah kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, 

nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. 
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Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga 

penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan 

(vicius circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan 

pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. 

Booth dan Firdaus (dalam Thamrin, 2005:8) bahwa keterbatasan 

masyarakat mengakses fasilitas publik, termasuk fasilitas kesehatan, 

menyebabkan terjadinya kemiskinan. Masalah kesehatan ini ini dibahas 

dalam dua hal. Petama, dibahas pengaruh faktor geografi dan lingkungan 

terhadap kemiskinan, disini dibahas unsur penyakit yang diderita 

masyarakat sehingga menyebabkan kemiskinan. Kedua, dibahas pengaruh 

faktor personal dan fisik terhadap kemiskinan, disini dibahas pengaruh 

pengaruh kondisi kesehatan penduduk terhadap kemiskinan penduduk. 

Para ahli ilmu sosial memandang orang miskin sebagai penderita-

penderita patologi pribadi atau sebagai korban disorganisasi sosial, mereka 

memperlakukan orang miskin itu sebagai orang-orang berkekurangan dan 

bukan sebagai orang yang tak patut diberi, tetapi sering kali terdapat 

implikasi bahwa kekurangan-kekurangan tersebut harus diperbaiki terlebih 

dahulu, sebelum orang miskin itu dianggap patut diberi pertolongan 

(Suparlan, 1984:72). 

Pakar dan beberapa ahli, terjadinya kemiskinan dihubungkan 

dengan penyebab individual atau patologis, keluarga, subbudaya, agensi, 

dan struktural. Penyebab individual melihat kemiskinan sebagai akibat dari 

perilaku, pilihan, dan kemampuan dari si miskin. Penyebab keluarga 
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menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab 

subbudaya (subcultural) menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan 

sehari-hari yang dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. 

Penyebab agensi melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, 

termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Penyebab agensi struktur 

memberikan alasan kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial 

(Syaifullah, 2008: 21-22). 

Secara konseptual, kemiskinan bisa disebabkan oleh empat faktor, 

yaitu: 

a. Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik 

dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, 

atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam mengahadapi 

kehidupannya; 

b. Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak  

seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, 

gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk 

dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin 

yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi; 

c. Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan 

kemiskinan.  Faktor ini khusus sering menunjuk pada konsep 

“kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan 

kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. 
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d. Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, 

tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau 

sekelompok orang menjadi miskin (Suharto, 2009:18). 

Hariyono mengemukakan sebab terjadinya kemiskinan sebagai 

berikut: 

a. Faktor materiil yang bersifat internal, yaitu kemiskinan yang disebabkan 

oleh rendahnya kapital/materi yang dimiliki. Kemiskinan ini bisa dialami 

pada kasus kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan 

situasional; 

b. Faktor ekstern atau struktur masyakat yang timpang sehingga berakibat 

penduduk yang lemah tidak mempunyai akses yang sama untuk 

mencapai kesejahteraan; 

c. Faktor budaya yang dianut masyarakatnya.  

4. Dimensi Kemiskinan 

David Cox (dalam Suharto, 2009:18-19) membagi kemiskinan ke 

dalam beberapa dimensi: 

a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi melahirkan negara 

pemenang dan negara kalah. Pemenang pada umumnya adalah negara-

negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin 

terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat 

globalisasi; 

b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten 

(kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan 
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(kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), 

kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan 

kecepatan pertumbuhan perkotaan); 

c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang alami oleh perempuan, anak-anak, 

dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan 

mereka, seperti bias gender, diskriminasi atau eksploitasi ekonomi; 

d. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-

kejadian lain dan faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, 

bencana alam, kerusakan alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya 

jumlah penduduk. 

Filosof Aristoteles (Yunani) mengatakan di dalam negara terdapat 

tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada 

ditengah-tengahnya. Turner (dalam Gugler dan Gilbert, 2007:114) 

berpendapat bahwa semua keluarga miskin itu memiliki tiga kebutuhan 

dasar keamanan, identitas, dan kesempatan. 

C. Pengemis 

1. Pengertian Pengemis 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 1980 

Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 ayat (2), 

“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain”. 
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Pengemis dapat dikategorisasikan menjadi tiga golongan. Pertama, 

orang yang menjadi  pengemis karena miskin, sakit dan cacat. Kedua, 

adalah orang yang menjadi pengemis sebagai profesi, dan masih memiliki 

kondisi kesehatan yang prima. Ketiga, adalah orang yang menjadi 

pengemis karena menderita penyakit menular. Mereka tidur di sembarang 

tempat, mereka mengemis dengan alasan tersesat, sebatang kara dan sudah 

tidak kuat bekerja, kelaparan. Pada umumnya pengemis itu membalas 

pemberian uang dengan mendoakan si pemberi agar diberi keselamatan 

(Margana dan Nursam, 2010:135). 

Engkus Kuswara (dalam Rakub dkk, 2008:1) mengungkapkan ada 

tiga kelompok identitas pengemis yakni pengemis berpengalaman, 

pengemis kontemporer, dan pengemis berencana. Pengemis kontemporer 

dibagi menjadi kontemporer kontinyu dan temporer. Pengemis 

kontemporer kontinyu dibagi menjadi dua kelompok yaitu kontinyu 

terbuka dan kontinyu tertutup. 

Pengemis berpengalaman adalah pengemis yang telah menetapkan 

untuk selamanya menjadi pengemis. Keputusan mereka untuk tetap pada 

profesinya itu bukan didasarkan pada masalah peluang dan kemampuan 

yang tidak dimilikinya. Keputusan tersebut didasarkan kepada masalah 

kebiasaan atau tradisi yang melekat pada dirinya, walaupun sebenarnya 

mereka masih memiliki peluang memilih alternatif baru. 

Pengemis kontemporer adalah mereka pengemis yang mengemis 

untuk memenuhi kebutuhan hidup hari ini atau jangka pendek. Mereka 
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tidak memikirkan hari esok, apakah kebutuhan hidup akan diperoleh 

melalui pengemis atau tidak, mereka tidak memikirkannya. 

Pengemis berencana adalah pengemis yang melakukan kegiatannya 

sebagai batu loncatan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pengemis 

kelompok ini biasanya memiliki rencana masa depan dan memiliki 

kemampuan mengatur keuangannya, memiliki kemampuan menabung. 

Pengemis anak-anak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

pengemis anak-anak yang pekerjaannya memang sebagai pengemis dan 

pengemis anak-anak yang sebenarnya pekerjaannya bukan mengemis 

(Setiajid dan Sumarto, 2001:3) 

Istilah pengemis secara asosiatif berkenaan pada anggota 

masyarakat yang hidupnya semrawut, pakaian kumal, orang tua yang 

membawa tongkat yang menadahkan tangannya kepada siapa saja yang 

lewat di depannya, orang yang meminta sedekah di tengah terik matahari 

dengan badan penuh peluh, orang dewasa yang digandeng seorang anak 

karena ia buta atau lemah fisik, seorang wanita yang menggendong bayi 

dengan membawa bokor kumal dan di sodorkan kepada siapa saja yang ia 

jumpai dan seseorang atau dua orang anak dengan pakaian compang-

camping dan dengan raut muka yang minta dikasihani mengadahkan 

tangannya kepada orang dewasa (Setiajid dan Sumarto, 2001:7) 

Artidjo (Setiajid dan Sumarto, 2001) mengungkapkan bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan orang menjadi pengemis secara garis 

besar dapat dibedakan ke dalam faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 
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intern antara lain meliputi malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak 

kuat dan adanya cacat psikis (jiwa). Sedangkan faktor ekstern terdiri dari 

faktor ekonomi, geografi, sosial, pendidikan, psikologis, kultural, 

lingkungan dan agama. Penjelasan dari faktor-faktor ekstern adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor ekonomi: kurangnya lapangan kerja, akibat rendah pendapatan 

per kapita, dan tidak tercukupnya kebutuhan hidup 

2. Faktor geografi: daerah asal yang minim dan tandus sehingga tidak 

memungkinkan pengolahan tanah 

3. Faktor sosial: arus urbanisasi yang semakin meningkat, dan kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. 

4. Faktor pendidikan: relatif rendahnya pendidikan menyebabkan 

kurangnya bekal dan keterampilan untuk hidup layak dan kurangnya 

pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat. 

5. Faktor psikologis: adanya perpecahan atau keretakan dalam keluarga, 

dan kurangnya gairah kerja. 

6. Faktor kultural: pasrah kepada nasib dan adat istiadat  yang 

merupakan rintangan dan hambatan mental. 

7. Faktor lingkungan: di dlam keluarga yang orang tuanya pengemis, 

mereka tidak langsung Nampak adanya penyebutan pengemis anak-

anak. 
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8. Faktor agama: kurangnya dasar-dasar ajaran agama, sehingga 

menyebabkan tipisnya iman membuat mereka tidak tahan menghadapi 

cobaan dan tidak mau berusaha. 

Bertambahnya pengemis dipengaruhi beberapa faktor. Seperti 

faktor individual, faktor sosial, faktor kultural dan faktor struktural. 

Pengemis yang berada suatu daerah sering kali tidak hanya masyarakat 

sekitar, tetapi masyarakat luar daerah. Fenomena meminta-minta ini sudah 

menjadi budaya penduduk miskin Indonesia bahkan menjadikannya 

sebagai mata pencaharian. Keberadaan pengemis sering kali membuat 

masyarakat terganggu karena sikapnya yang memaksa para pengunjung. 

Pengemis merupakan salah satu bentuk akibat dari masalah 

kemiskinan. Kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

berpendapatan kecil membuat seseorang memilih mengemis. Pada sekarang 

ini mengemis dijadikan suatu mata pencaharian orang miskin dengan 

berpenampilan kumuh dan memelas. Pengemis banyak terdapat di berbagai 

tempat seperti tempat ibadah,objek wisata,makam,sekolah, dan sebagainya. 

D. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Secara etimologi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari 

bahasa latin perceptio, dari percipere yang artinya menerima atau 

mengambil. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, 

menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan 

reaksi kepada rangsangan atau data (Sobur, 2003:445). 
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Leavitt (Sobur, 2003:445) persepsi (perception) dalam arti sempit 

ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan 

dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang 

memandang atau mengartikan sesuatu. 

Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk usia, 

pematangan, lingkungan, dan situasi latar belakang kebudayaan tetap 

merupakan penentu yang berpengaruh dalam persepsi kita (Matsumoto, 

2004:76). 

Yusuf (Sobur, 2003:446) menyebutkan persepsi sebagai 

pemaknaan hasil pengamatan. Gulo (Sobur, 2003:446) mendefinisikan 

persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu 

dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. 

Morkowitz dan Orgel (dalam Walgito, 2007:26) mengungkapkan 

bahwa persepsi merupakan proses yang diintegrasi dalam diri individu 

terhadap stimulus yang diterimanya. 

Rahmat (Sobur, 2003:445) menyatakan bahwa persepsi adalah 

pengalaman tentang objek yang diperoleh  dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Arkinson (Sobur, 2003:446) 

mengungkapkan bahwa persepsi adalah proses saat kita 

mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1) Persepsi berarti 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. 2) Proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Depdiknas, 2002:863). 
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2. Proses Persepsi 

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang 

menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. 

Subproses psikologis lainnya yang mungkin adalah pengenalan, perasaan, 

dan penalaran (Sobur, 2003:446). 

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut. 

a) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan 

dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

b) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang. 

c) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk 

tingkah laku sebagai reaksi (Depdikbud, dalam Soelaeman, dalam 

Sobur, 2003:447). Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, 

interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai. 

3. Persepsi Sosial 

Seseorang berinteraksi dengan orang lain didahului oleh persepsi 

sosial, yaitu persepsi mengenai orang lain. Persepsi merupakan suatu 

proses yang didahului oleh penginderaan. Kemudian, penginderaan 

merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

penerima, yaitu alat indera (Walgito, 2007:25). 

Heider (dalam Walgito, 2007:26-27) objek persepsi yang 

menimbulkan stimulus dapat individu maupun objek yang terletak di luar 

individu. Apabila objek persepsi berwujud benda-benda (nonmanusia), 
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maka disebut persepsi benda-benda atau things perception atau disebut 

non-social perception, sedangkan apabila objek persepsi berwujud 

manusia atau orang maka disebut persepsi sosial atau social perception. 

Dalam mempersepsi seseorang, individu yang dipersepsi 

mempunyai pula kemampuan, perasaan, harapan, dan sebagainya, 

walaupun kadarnya berbeda dengan individu yang mempersepsi. Orang 

yang dipersepsi dapat memberikan pengaruh kepada orang yang 

mempersepsi (Walgito, 2007:27-28). 

E. Stratifikasi Sosial 

1. Pengertian Stratifikasi Sosial 

Kata Stratification berasal dari stratum (jamaknya strata yang 

berarti lapisan). Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa social stratification 

adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara 

bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas 

yang lebih rendah. Selanjutnya menurut Sorokin, dasar dan inti lapisan 

masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan 

kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab  nilai-nilai sosial dan 

pengaruhnya di antara  anggota-anggota masyarakat (Soekanto, 2006:198). 

Moore dan Davis mengemukakan stratifikasi dibutuhkan demi 

kelangsungan hidup masyarakat. Anggota masyarakat diberi petunjuk agar 

mau menempati status tersebut, dan setelah menempati status, bersedia 

menjalankan peran sesuai dengan harapan masyarakat (role expectation) 

(Sunarto, 2000:96). 
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Stratifikasi merupakan hasil kebiasaan hubungan antarmanusia 

secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang, setiap saat situasi yang 

menentukan hubungannya dengan orang lain secara vertikal dan mendatar 

dalam masyarakatnya (Susanto, 1983:65). 

Seseorang sosiolog terkemuka yaitu Pitirim A. Sorokin, pernah 

mengatakan bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum 

dalam setiap masyarakat yang lebih teratur. Barang siapa yang memiliki 

sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak, dianggap 

masyarakat berkedudukan dalam lapisan atasan. Mereka yang hanya sedikit 

sekali atau tidak memiliki sesuatu yang  berharga dalam pandangan 

masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah (Soekanto, 2006:197). 

Di semua masyarakat, terdapat klasifikasi pada diri manusia. 

Mereka dibedakan satu dengan yang lainnya dalam hal etnik, budaya, usia, 

jenis kelamin, dan kemampuan alamiah. Anak, kecuali mereka terlahir 

dengan darah bangsawan, tidaklah sepenting kakak-kakaknya dan tidak 

memiliki hak prerogatif yang sama. Wanita diposisikan subordinat, dan 

orang-orang dengan bakat khusus diberi tanggung jawab tambahan. Tetapi 

diluar ini kriteria klasifikasi berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat 

lainnya. Para ahli sosiologi ketika berbicara tentang stratifikasi sosial akan 

merujuk pada ranking kategori masyarakat, bukan rangking individu karena 

kategori sosiologi merupakan hasil perbandingan individu dalam 

masyarakatnya (Salim, 2006:47). 
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Penggolongan dan pembedaan artinya setiap individu 

menggolongkan dirinya sebagai orang yang termasuk dalam suatu lapisan 

tertentu (menganggap dirinya lebih rendah atau tinggi dari orang lain). 

Pelapisan sosial merupakan proses menempatkan diri dari suatu lapisan 

(subjektif) atau penempatan orang ke dalam lapisan tertentu (objektif) 

(Ibrahim, 2003:105). 

2. Dasar Lapisan Masyarakat 

Soekanto (2006: 208) mengemukakan bahwa ukuran atau kriteria 

yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat, antara lain: 

a. Ukuran kekayaan 

Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk 

dalam lapisan atas.  

b. Ukuran kekuasaan 

Seseorang yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai 

wewenang terbesar menempati lapisan atasan. 

c. Ukuran kehormatan 

Ukuran kehormatan ini terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan 

dan/atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, 

mendapat tempat yang teratas. 

d. Ukuran ilmu pengetahuan 

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat 

yang menghargai ilmu pengetahuan. 
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3. Unsur-unsur Stratifikasi Sosial 

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (dalam Basrowi, 2005: 

63) menyatakan bahwa unsur-unsur sistem stratifikasi dalam masyarakat 

adalah kedudukan (status) dan peranan (role). 

a. Kedudukan (status) 

Roucek dan Warren (dalam Basrowi, 2005: 63) mengartikan 

kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok 

sosial. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara 

umum dalam masyarakatnya, yaitu lingkungan pergaulannya, pertise, dan 

hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. 

Soekanto (dalam Basrowi, 2005:63) membedakan kedudukan 

(status) dalam masyarakat menjadi dua, yaitu ascribed status dan 

achieved status. 

1) Ascribed status adalah kedudukan seseorang karena kelahirannya 

(disebabkan kedudukan orang tuanya), tanpa membedekan rohaniah 

maupun kemampuannya. 

2) Achied status adalah kedudukan seseorang yang diperoleh melalui 

usaha yang disengaja.  

b. Peranan (role) 

Keberadaan peranan selalu melekat dengan adanya kedudukan. 

Artinya, tak akan ada peranan tanpa adanya kedudukan atau tak ada 

kedudukan tanpa peranan. Peranan akan mengatur perilaku seseorang, 

juga menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan-perbuatan 
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orang lain dalam batas-batas tertentu sehingga orang yang bersangkutan 

akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang 

dikelompoknya (Basrowi, 2005:63-64). 

Levinson (dalam Basrowi, 2005:64) mengatakan bahwa peranan 

paling sedikit harus mencakup tiga hal. 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat.  

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi strukturnya sosial masyarakat. 

Peranan seseorang sebagai atasan terhadap bawahan berbeda 

dengan peranan terhadap teman sejawat.  Faktor yang menentukan 

bagaimana peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh: 

1) Norma yang berlaku dalam situasi interaksi, yaitu sesuai dengan 

norma keseragaman yang berlaku dalam kelompok/masyarakat dalam 

situasi yang sama. 

2) Apabila norma jelas, barulah dapat dikatakan adanya kemungkinan 

besar untuk menjalankannya. 

3) Apabila individu dihadapi dengan situasi di mana lebih dari satu 

norma (yang dikenalnya) berlaku, ia akan berusaha untuk mengadakan 

kompromi dan modifikasi antara norma-norma. 
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4. Fungsi Stratifikasi Sosial 

Kingsley Davis dan Wilbert Moore (dalam Susanto, 1983:67), 

fungsi-fungsi dari stratifikasi sosial ialah sebagai berikut: 

a. Stratifikasi sosial menjelaskan kepada seseorang “tempat”nya dalam 

masyarakat sesuai dengan pekerjaan, menjelaskan kepadanya bagaimana 

ia harus menjalankannya dan sehubungan dengan tugasnya menjelaskan 

apa dan bagaimana efek serta sumbangannya kepada masyarakatnya; 

b. Karena peranan dari setiap tugas dalam setiap masyarakat berbeda-beda 

dengan seringkali adanya tugas yang kurang dianggap penting oleh 

masyarakat (karena beberapa pekerjaan meminta pendidikan dan 

keahlian terlebih dahulu) maka berdasarkan perbedaan persyaratan dan 

tuntutan atas prestasi kerja, masyarakat biasanya memberi imbalan 

kepada yang melaksanakan tugas dengan baik dan sebaliknya 

“menghukum” yang tidak atau kurang baik. Dengan sendirinya terjadi 

distribusi penghargaan, hal mana menghasilkan dengan sendirinya 

pembentukan stratifikasi sosial; 

c. Penghargaan yang diberikan biasanya bersifat ekonomik, berupa 

pemberian status sosial atau fasilitas-fasilitas yang karena distribusinya 

berbeda (sesuai dengan pemenuhan persyaratan dan penilaian terhadap 

pelaksanaan tugas) membentuk struktur sosial. 

5. Stratifikasi Terbuka dan Tertutup 

Stratifikasi tertutup, membatasi kemungkinan pindahnya seseorang 

dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas 
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atau ke bawah. Sedangkan stratifikasi terbuka, setiap anggota masyarakat 

mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan  sendiri untuk 

naik lapisan (Soekanto,2006:202). Susanto (1983:70) berpendapat 

stratifikasi tertutup mempergunakan istilah kelas atau kasta, untuk 

masyarakat dengan masyarakat terbuka mempergunakan istilah lapisan 

(stratum). 

Kita mengenal stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. 

Keterbukaan suatu sistem stratifikasi diukur dari mudah-tidaknya dan 

sering-tidaknya seseorang yang mempunyai status tertentu memperoleh 

status dalam strata yang lebih tinggi. Yinger mengemukakan suatu sistem 

stratifikasi dinamakan tertutup samasekali manakala setiap anggota 

masyarakat menduduki status berbeda dengan status orang tuanya 

(Sunarto, 2000: 68). 

Mangkunegara mengidentifikasi karakteristik kelas masyarakat 

sebagai berikut: 

a. Masyarakat kelas atas 

1) Kecenderungan membeli barang-barang yang mahal 

2) Membeli pada toko-toko yang berkualitas lengkap, seperti 

supermarket, department store, dan pusat perbelanjaan 

3) Konservatif dalam berkomunikasi 

4) Barang-barang yang dibeli cenderung untuk dapat menjadi warisan 

bagi keluarganya. 
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b. Masyarakat kelas menengah 

1) Kecenderungan membeli barang-barang yang menunjukkan 

kekayaannya 

2) Berkeinginan membeli barang-barang yang mahal dengan sistem 

kredit, misalnya: kendaraan, rumah mewah, dan perabot rumah 

tangga. 

c. Masyarakat kelas bawah 

1) Kecenderungan membeli barang dengan mementingkan kuantitas 

2) Pada umumnya membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari 

3) Memanfaatkan penjualan barang-barang yang diobral dan penjualan 

dengan harga promosi (Hariyono, 2007:156). 

6. Macam-macam Stratifikasi Sosial 

Berdasarkan status yang diperoleh, adanya berbagai macam-macam 

stratifikasi: 

a. Stratifikasi berdasarkan perolehan ialah stratifikasi berdasarkan 

perolehan ialah stratifikasi usia (age stratification).  

Dalam sistem ini anggota masyarakat yang berusia lebih muda 

mempunyai hak dan kewajiban berbeda dengan anggota masyarakat yang 

lebih tua. Asas senioritas yang dijumpai dalam stratifikasi berdasarkan 

usia ini dijumpai pula dalam bidang pekerjaan. 
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b. Stratifikasi jenis kelamin (sex stratification)  

Didasarkan pada didasarkan pada faktor perolehan, sejak lahir laki-

laki dan perempuan memperoleh hak dan kewajiban yang berbeda, dan 

perbedaan tersebut sering mengarah ke suatu hierarki.  

c. Stratifikasi yang didasarkan atas hubungan kekerabatan 

Perbedaan hak dan kewajiban antara anak, ayah, ibu, paman, 

kakek, dan sebagainya sering mengarah ke suatu hierarki. 

d. Stratifikasi yang didasarkan atas keanggotaan dalam kelompok 

tertentu, seperti stratifikasi keagamaan (religious stratification), 

stratifikasi etnik (ethnic stratification) atau stratifikasi ras (racial 

strafication). 

e. Stratifikasi pekerjaan (occupation stratification). Di bidang pekerjaan 

modern kita mengenal berbagai klasifikasi yang mencerminkan 

stratifikasi pekerjaan. 

f.  Stratifikasi ekonomi (economic stratification), yaitu pembedaan warga 

masyarakat berdasarkan pengusaan dan pemilikan materi, pun 

merupakan suatu kenyataan sehari-hari (Sunarto, 2000:87). 

Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat. Perbedaan 

atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem 

sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan 

masyarakat, dapatlah pokok-pokok sebagai berikut dijadikan pedoman: 
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a. Pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai 

arti yang khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi 

objek penyelidikan. 

b. Sistem sosial dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1) Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya 

penghasilan, kekayaan, keselamatan (kesehatan, laju angka 

kejahatan), wewenang dan sebagainya; 

2) Sistem pertanggaan yang diciptakan para warga masyarakat (pretise 

dan penghargaan); 

3) Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat berdasarkan 

kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, 

wewenang atau kekuasaan; 

4) Lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah-laku hidup, cara 

berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi dan 

selanjutnya; 

5) Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan 

6) Solidaritas diantara individu-individu atau kelompok-kelompok yang 

menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat; 

a) Pola-pola interaksi-interaksi (struktur klik, keanggotaan 

organisasi, perkawinan dan sebagainya) 

b) Kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan 

nilai-nilai 
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c) Kesadaran akan kedudukan masing-masing 

d) Aktivitas sebagai organ kolektif (Soekanto, 2001:254-255) 

F. Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan 

orang dengan orang, kelompok dengan kelompok maupun orang dengan 

kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerja sama, tetapi bisa 

juga berbentuk tindakan persaingan, pertikaian, dan sejenisnya (Basrowi, 

2005:138). 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, 

antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok 

sosial yang lain (Philipus dan Aini, 2004:22). 

Perbedaan status tidak hanya tercermin dari cara menyapa, cara 

berbahasa dan cara bergaya. Dalam interaksi antara orang yang statusnya 

berbeda, perbedaan status ini dapat dilihat pula dari pola komunikasi 

nonverbal yang terjadi, seperti kebiasaan melipat kedua tangan di depan 

badan (Sunarto, 2000:99). 

Interaksi sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang 

b. Ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol 

c. Ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini, dan masa mendatang) 

yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung 
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d. Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya 

Hall mengatakan bahwa dalam interaksi orang lain membaca 

perilaku kita bukan kata kita. Hall dan Hall mengemukakan bahwa 

komunikasi nonverbal (nonverbal communication) atau bahasa tubuh 

(body language), yang menurutnya ada sebelum bahasa lisan dan 

merupakan bentuk komunikasi pertama yang dipelajari manusia, kita 

gunakan secara sadar maupun tidak untuk menyampaikan perasaan kita 

kepada orang lain (Sunarto, 2000:41). 

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamati bahwa orang 

dapat berkomunikasi tanpa mengucapkan kata sepatah pun. Dengan 

menggunakan gerak tangan atau sikap tubuh seperti apa yang dilakukan 

oleh pengemis, dengan bermodal mengulurkan tangan dan wajah memelas 

dapat menarik simpati peziarah atau pengunjung untuk memberi sebagian 

uangnya. 

Karp dan Yoels mengemukakan bahwa untuk dapat berinteraksi, 

untuk dapat mengambil peran orang lain seseorang perlu mempunyai 

informasi orang yang berada dihadapannya. Manakala seseorang tersebut 

asing dan kita tidak mengetahui riwayat hidupnya (biographical stranger) 

dan atau tidak tahu kebudayaannya (culture stranger) maka interaksi sukar 

dilakukan. Karp dan Yoels mengemukakan juga ketiadaan dan kekurangan 

informasi mengenai orang tidak dikenal dapat diatasi dengan mencari 

informasi. Sumber-sumber informasi yang disebutkan ialah ciri fisik yang 

diwarisi sejak lahir seperti jenis kelamin, usia, dan ras, serta penampilan 
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fisik, bentuk tubuh, penampilan berbusana dan percakapan (Sunarto, 

2000:42). 

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai 

faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor 

imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi 

sosial. Segi positif dari imitasi adalah bahwa imitasi dapat mendorong 

seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. 

Segi negatif dari imitasi misalnya yang ditiru adalah tindakan-tindakan 

yang menyimpang, selain itu juga dapat melemahkan atau bahkan 

mematikan  pengembangan daya kreasi seseorang. 

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu 

pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian 

diterima olah pihak lain. Identifikasi merupakan kecenderungan-

kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk 

menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam dari 

imitasi, karena kepribadian seseorang dapat berbentuk atas dasar proses 

ini. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak 

sadar), maupun dengan disengaja karena sering kali seseorang 

memerlukan tipe-tipe ideal tertenti di dalam hidupnya. 

Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses dimana 

seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan 

memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada 
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simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain untuk bekerja sama 

dengannya (Soekanto, 1982:58). 

2. Syarat-syarat Interaksi Sosial 

Soekanto (1982:58-59) menjelaskan bahwa interaksi sosial tidak 

akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu: 

a. Adanya kontak sosial 

Kata kontak berasal dari bahasa latin con atau cum (yang 

artinya bersama-sama dan tango (yang artinya menyentuh). Secara 

harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru 

terjadi apabila terjadi hubungan menyentuh. 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Antara orang-perorangan 

Kontak sosial ini adalah anak kecil mempelajari kebiasaan-

kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui 

sosialisasi (socialization), yaitu suatu proses, dimana anggota 

masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai 

masyarakat dimana dia menjadi anggota. 

2) Antara orang-perorangan dengan suatu kelompok manusia atau 

sebaliknya 

Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang 

merasakan bahwa tindakan-tindakan berlawanan dengan norma-

norma masyarakat atau apabila suatu politik memaksa anggota-
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anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan 

programnya. 

3) Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya 

Umpamanya adalah dua partai politik mengadakan 

kerjasama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam 

pemilihan umum. Atau apabila dua buah perusahaan bangunan 

mengadakan suatu kontak untuk membuat jalan raya, jembatan, dan 

seterusnya di suatu wilayah yang baru dibuka. 

b. Adanya komunikasi 

Arti penting komunikasi adalah bahwa sesseorang memberikan 

tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-

gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan yang ingin disampaikan 

oleh orang tersebut. 

Empat macam bentuk interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. 

1) Kerja sama (cooperation) 

Charles Hurton Cooley (dalam Basrowi, 2005:146) kerja 

sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai 

kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan 

mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri 

sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui 

kerja sama, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang 

sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting 

dalam kerja sama yang berguna. 
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Soekanto, ada tiga bentuk kerja sama: 

a) Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran 

barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau individu 

b) Cooptation, suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam 

kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, 

sebagai salah satu car untuk menghindari terhadinya keguncangan 

dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. 

c) Coalition, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang 

mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Tujuan utamanya adalah 

untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama maka sifatnya 

kooperatif. 

2) Persaingan (competition) 

Persaingan merupakan suatu usaha  dari seseorang untuk 

mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Sesuatu itu bisa 

berbentuk hasil benda atas popularitas tertentu. Persaingan biasanya 

bersifat individu, apabila hasil dari persaingan itu dianggap cukup untuk 

memenuhi kepentingan pribadi. 

3) Akomodasi atau penyesuaian diri (accomodation) 

Akomodasi adalah suatu keadaan hubungan antara kedua 

belah pihak yang menunjukan keseimbangan yang berhubungan dengan 

nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

4) Pertentangan atau pertikaian (conflict) 
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Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang ke arah 

negatif, artinya karena satu pihak bermaksud untuk mencelakaan atau 

paling tidak berusaha untuk menyingkirkan pihak lainnya. 

G. Tradisi Ziarah dan Kemiskinan 

Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang 

sekadar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Tradisi 

adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu 

namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau 

dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa 

dari masa lalu (Sztompka, 2008: 69). 

Tradisi lahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah 

melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta 

melibatkan rakyat banyak. Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan 

penyebaran temuan baru. Cara kedua, muncul dari atas melalui mekanisme 

paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian 

umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa 

(Sztompka, 2008:71-72). 

Tradisi adalah kebijakan turun menurun. Tempatnya adalah kesadaran, 

keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang 

diciptakan dimasa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis 

yang kita pandang bermanfaat (Sztompka, 2008:74) 

Pada dasarnya ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati adalah 

memanjatkan do‟a kepada Allah SWT dengan menghadiahkan bacaan Al-
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Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, 

sahabat, tabi‟in awliya, syuhada, dan sholihin. Kemudian dikhususkan untuk 

Sunan Gunung Jati dan beberapa kerabatnya yang ikut menunjang pada masa 

ia mengembangkan ajaran islam di tanah Jawa, khususnya di Jawa Barat. 

Sesudah itu dibacakan pula tahlil, tahmid, tasbih, takbir, sholawat atas Nabi 

dan beberapa surat Al-Qur‟an (Basyari, 1989: 28). Belakangan ini komplek 

pemakaman Gunung Sembung dan Gunung Jati sedang dipromosikan sebagai 

objek pariwisata di wilayah Cirebon sehingga minat pengunjung yang benar-

benar akan ziarah (Basyari, 1989: 14-16). 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Cirebon. Dalam 

berziarah beberapa hal yang menjadi tradisi di Makam Sunan Gunung Jati, 

misalnya: 

1. Menyediakan bunga campur baur dan kemenyan atau hio. Bunga campur 

baur dimaksudkan sebagai tanda belasungkawa dan penghormatan yang 

ditaburkan meskipun tidak langsung di atas makamnya. 

Hal ini juga pernah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW sewaktu 

menziarahi makam sahabatnya. Ia menambil beberapa potong daun kurma 

untuk diletakkan di atas pusarannya. Kemenyan atau hio yang dibakar 

dimaksudkan untuk menimbulkan aroma atau bau harum seantero ruangan 

walau hanya beberapa keping atau beberapa batang yang dibakar. Aroma di 

tempat dzikir termasuk Sunnah Rasul.  
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2. Karena letaknya yang berdampingan, para peziarah  menziarahi pula 

Makam Syekh Dzatil Kahfi di Gunung Jati dan biasanya dilakukan 

setelah selesai dari Makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung. 

3. Mandi Tujuh Sumur, yaitu sumur: Kanoman, Kasepuhan, Waluyati, 

Masjid, Tegangpati, Jalatunda dan Kejayan. Empat Sumur, masing-

masing: Kanoman, Kasepuhan, Waluyajati, Sumur Masjid berlokasi di 

komplek pemakaman Gunung Sembung, sedangkan tiga sumur lagi 

yaitu: Tegangpati, Jalatunda, dan Kejayaan berada di komplek 

pemakaman Gunung Jati. 

4. Memasuki ambang pintu Gua Sikendi di puncak Gunung Jati dan 

menziarahi beberapa petilasan (bukan kuburan aslinya) Sunan Giri. 

Sunan Bonang dan Wali Sanga. 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati terkenal dengan banyak 

pengemis. Tidak heran apabila peziarah selalu menyediakan sekantong plastik 

yang berisi uang pecahan rupiah (receh) untuk diberikan kepada para 

pengemis. Aktifitas mengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

sudah melekat masyarakat setempat dan pengemis lainnya. 

Masalah sosial merupakan masalah yang dirasakan oleh banyak orang 

dan harus diselesaikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar 

dalam menenentukan keputusan yang tepat. Contohnya kemiskinan, masalah 

kemiskinan akan terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan 

budaya. Ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

menjadikan seseorang menjadi miskin. Salah satu bentuk kemiskinan yang ada 
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di masyarakat adalah pengemis. Pengemis adalah seseorang yang meminta-

minta uang kepada orang lain. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang 

mengemis antara lain faktor individual, faktor kultural, faktor sosial, faktor 

stuktural.  

H. Kerangka Berpikir 

Dalam kehidupan sosial, manusia akan dihadapi berbagai masalah-

masalah sosial. Seperti masalah kemiskinan, pengangguran serta bertambahnya 

penduduk setiap tahunnya. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor 

melainkan beberapa faktor yaitu faktor individual, faktor sosial, faktor kultural, 

dan faktor struktural. Faktor individual terkait dengan kemampuan seseorang 

menghadapi kehidupannya. Faktor sosial terkait dengan kondisi lingkungan 

sosial seseorang yang mendorong menjadi miskin, misalnya sedikitnya jumlah 

penghasilan yang diperoleh. Faktor kultural terkait dengan budaya kemiskinan, 

apabila dalam diri seseorang mental-mental pengemis maka dia akan 

berperilaku layaknya pengemis dan akan menciptakan budaya miskin dalam 

keluarganya. Faktor struktural terkait pada sistem yang tidak adil sehingga 

menyebabkan sekelompok orang menjadi miskin. 

Lembaga pemberdayaan masyarakat pun ada di setiap kabupaten atau 

kota. Lembaga pemberdayaan masyarakat salah satunya lembaga dinas sosial. 

Dinas sosial bertugas untuk menangani masalah sosial yang ada di masyarakat 

contohnya pengemis, pengamen, gelandangan. Dinas sosial memberikan 

pembinaan-pembinaan kepada masyarakat yang memiliki masalah sosial agar 
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setelah mendapatkan pembinaan, masyarakat memiliki kesadaran dan lebih 

terampil dalam melihat keadaan demi kelangsungan hidupnya.  

Dari uraian diatas mengenai kerangka berpikir dapat digambarkan 

dalam bentuk bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Berpikir
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Suatu penelitian untuk mendapatkan hasil optimal harus menggunakan 

metode penelitian yang tepat. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu 

tentang pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. 

Bodgan dan Taylor (dalam Moeleong, 2002:3) berpendapat bahwa metode 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu-individu atau perilaku yang 

diamatinya.  

Kirk dan Miller (dalam Moeleong, 2009:2) mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi  tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahnya. 

Penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki, dan memahami persepsi 

masyarakat pengemis tentang faktor-faktor yang mendorong munculnya 

pengemis, persepsi masyarakat tentang perilaku pengemis, serta pembinaan yang 

diberikan oleh dinas sosial dan mengenai latar belakang seseorang memilih 

menjadi pengemis, serta tantangan-tantangan yang dirasakan ketika mengemis. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah kawasan ziarah makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon. Kawasan Ziarah  ini dipadati oleh para pedagang-pedagang 

yang berbaris sepanjang jalan menuju Makam Sunan Gunung Jati. Selain 

pedagang-pedagang tidak kalahnya dengan keberadaan pengemis di kawasan 

ziarah ini. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kawasan tersebut untuk 

meneliti bagaimana persepsi masyarakat sekitar tentang perilaku pengemis 

tersebut, faktor-faktor apa yang mendorong munculnya pengemis di kawasan 

ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon, dan peran Dinas Sosial Kabupaten 

Cirebon dalam mengubah perilaku mengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang diambil dalam penelitian pengemis di kawasan 

ziarah, dimana penelitian ini difokuskan pada: 

1. Keberadaan pengemis yang jumlahnya tidak sedikit dan faktor-faktor yang 

mendorong munculnya pengemis seperti faktor individual, faktor sosial, faktor 

kultural, dan faktor struktural pengemis di kawasan ziarah Makam Sunan 

Gunung Jati  Cirebon. 

2. Persepsi masyarakat tentang perilaku pengemis di kawasan ziarah Makam 

Sunan Gunung Jati Cirebon baik dalam latar belakang kehidupan sosial, 

ekonomi, dan budaya. 

3. Peran dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam mengubah perilaku 

mengemis dan meningkatkan rasa kesadaran agar tidak mengemis melalui 
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kegiatan pembinaan keterampilan untuk anak remaja, pembinaan sosial untuk 

keluarga miskin. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2002:107).  Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Pencatatan sumber 

data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan 

hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. 

(Moelong, 2009:157). 

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dengan 

subyek penelitian dan informan. Objek penelitian adalah orang yang menjadi 

sumber yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pengemis dalam penelitian ini 

adalah subyek penelitian. Informan adalah orang yang dimintai keterangan 

tentang suatu fakta atau pendapat melalui wawancara. Informan dalam 

penelitian ini adalah pengurus kawasan ziarah Makam Sunan Gunung Jati, 

masyarakat sekitar kawasan ziarah, pengunjung makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon, petugas Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. 

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil 

observasi situasi pengemis di kawasan ziarah dan hasil wawancara langsung 

dengan pengemis, petugas Dinas Sosial, dan masyarakat sekitar kawasan 

ziarah. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber selain sumber 

data primer. Sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, dokumen resmi (Moleong, 2009:159). 

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah sumber tertulis 

atau data-data tertulis mengenai kondisi sosial, budaya dan ekonomi 

masyarakat Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Data 

yang diperoleh peneliti secara tertulis adalah dokumen atau arsip dari lembaga 

Desa Astana dan dokumen lain untuk menunjang data penelitian. 

E.  Metode Pengumpulan Data Penelitian 

1. Metode Observasi 

Tan  dan  Alfian (dalam Zuriah, 2007:173), cara penelitian yang 

mengandalkan metode observasi amat penting, terutama jika penelitian tersebut 

dilakukan terhadap masyarakat yang masih belum terbiasa untuk mengutarakan 

perasaan, gagasan, maupun pengetahuannya. 

Margono (dalam Zuriah, 2007:173) menjelaskan  bahwa observasi 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan 

terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu 

pada pengurus kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon, pengemis, 

dan masyarakat di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Peneliti 
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melakukan observasi ini untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci 

mengenai faktor-faktor yang mendorong munculnya pengemis di kawasan 

ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 

Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lokasi untuk melakukan 

pengamatan. Metode observasi ini terlampir pada lampiran 8 yang berupa 

pedoman observasi. Metode observasi dalam penelitian ini merupakan metode 

penelitian yang utama karena peneliti melihat situasi dan keadaan para 

pengemis di kawasan ziarah. Dengan observasi ini diharapkan memperoleh 

keyakinan tentang keabsahan data dan mencari sebuah kebenaran yang terjadi 

di lapangan. 

2. Metode Wawancara 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara 

mempunyai arti tanya jawab peneliti dengan narasumber (Depdiknas, 2002: 

1270). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2009:186). Metode ini digunakan untuk mengetahui presepsi masyarakat 

tentang keberadaan pengemis, faktor-faktor yang mendorong munculnya 

pengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati, dan peran Dinas 

Sosial Kabupaten Cirebon dalam mengubah perilaku mengemis. 

Data yang diperoleh peneliti tentang faktor-faktor yang mendorong 

munculnya pengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati, peneliti 

melakukan wawancara dengan subyek penelitian dan beberapa informan. 
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Misalnya pengurus kawasan ziarah Makam Sunan Gunung Jati, pengemis, 

masyarakat atau pengunjung ziarah di kawasan ziarah. Wawancara akan 

dilakukan peneliti dengan mendatangi informan untuk mengetahui data tentang 

faktor-faktor yang mendorong munculnya pengemis di kawasan ziarah Makam 

Sunan Gunung Jati Cirebon serta persepsi masyarakat sekitar tentang 

keberadaan pengemis di kawasan ziarah Makam Sunan Gunung Jati. 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. 

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang berupa 

pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan 

yang ditujukan kepada pengurus kawasan ziarah, pengemis, masyarakat, 

pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Metode wawancara ini terlampir 

pada lampiran 7 yang berisi daftar pertanyaan wawancara, terbagi daftar 

pertanyaan wawancara untuk pengemis, daftar pertanyaan wawancara untuk 

masyarakat, dan daftar pertanyaan wawancara untuk pegawai Dinas Sosial. 

Dengan wawancara ini diharapkan informasi tentang penelitian ini dapat 

terungkap oleh peneliti secara cermat serta memperoleh informasi yang ada 

dengan jawaban yang sebenar-benarnya. 

2. Metode Dokumentasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi berarti 

pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, 

guntingan koran, dan bahan refensi lain) (Depdiknas, 2002:272) . Metode 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
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catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231) 

Dalam penelitian ini, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, mendokumentasikan 

kegiatan pembinaan, interaksi pengemis dengan pengemis lain, pengemis 

dengan peziarah di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati. Metode 

dokumentasi ini terlampir pada lampiran 9 pedoman dokumentasi. Metode ini 

digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil observasi. 

Untuk mempermudah proses pendokumentasian tersebut, digunakan alat bantu 

yaitu kamera dan handphone. 

F. Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap dari variabel yang diteliti harus tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud (Arikunto, 

2006:168-169). 

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memandang sesuatu 

yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong, 2002:178). 
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Teknik triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 2002:178). Teknik 

triangulasi sumber  ini akan dicapai melalui jalan membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan 

perspektif  seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat 

biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 

2002:103). 

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16). 

Alur kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan 

berbagai jenis dan bentuk data diperlukan yang ada dilapangan. Dalam hal ini 

peneliti mencatat data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara 

kepada pengurus kawasan ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon, 

masyarakat sekitar, pengemis, pengunjung ziarah maupun dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang lengkap. 



62 

 

 

2. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan (Miles dan 

Huberman, 1992:16). 

Hasil pengumpulan data dari kegiatan observasi pada tempat 

penelitian, wawancara kepada informan, dan dokumentasi yang terkait dengan 

cakupan yang masih luas, kemudian menggolongkan atau membuang yang 

tidak perlu. 

3. Penyajian Data 

Alur penting setelah mereduksi data adalah penyajian data. Penyajian 

data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan 

Huberman, 1992:17). 

Hasil pengamatan dan pengumpulan data penelitian yang diperoleh 

peneliti dapat menggabungkan informasi mengenai keadaan sosial dan budaya 

masyarakat dan pengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon.  
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4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah sekumpulan-sekumpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung (Miles dan Huberman, 1992:19). 

Dalam hal ini, peneliti meninjau kembali hasil data pengamatan dan 

pengumpulan yang diperoleh setelah direduksi. Sehingga dapat diperoleh 

sebuah kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mendorong munculnya 

pengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. 

Tahapan analisis data kualitatif diatas dapat dilihat pada bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Bagan metode analisis data 

Sumber: Miles dan Huberman (1992:2)  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kawasan Ziarah Makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon 

a. Fenomena Pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung 

Jati Cirebon 

Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian kondisi yang 

dapat dirasakan oleh orang banyak, tidak hanya di sebuah tempat 

tetapi di berbagai tempat merasakan ketidaksesuaian kondisi tersebut. 

Masalah sosial yang memiliki karakteristik seperti kondisi yang 

dirasakan banyak orang, kondisi  yang dinilai tidak menyenangkan, 

kondisi yang menuntut pemecahan, dan pemecahan tersebut harus 

dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. 

Kemiskinan salah satu masalah sosial dalam masyarakat 

Indonesia yang sampai saat ini belum menemukan solusi 

pemecahannya, akibat dari suatu kemiskinan adalah dalam kehidupan 

sehari-hari adalah keberadaan pengemis. Pengemis ada diberbagai 

tempat seperti pasar, sekolah, pinggir jalan, dan tempat ziarah 

(makam). 

Pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon bukan menjadi hal yang baru di masyarakat sekitar ataupun 

peziarah. Makam Sunan Gunung Jati Cirebon merupakan tempat 

tujuan ziarah oleh masyarakat pada umumnya. Kawasan Makam 

Sunan Gunung Jati Cirebon sudah sejak dahulu selalu ramai oleh 
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peziarah. Peziarah berasal dari berbagai daerah, misalnya Indramayu, 

Bogor, Jakarta, Jepara dan sebagainya. Selain peziarah, terdapat 

masyarakat sekitar kawasan ziarah yang mayoritas pedagang. 

Masyarakat asli sekitar kawasan memanfaatkan lingkungan sekitar 

untuk berjualan perlengkapan ziarah, seperti batu-batuan, buku 

panduan do‟a, buku sejarah Sunan Gunung Jati, peci, kembang tujuh 

rupa dan sebagainya. Selain itu juga sebagian masyarakat 

memanfaatkan lahan untuk tempat parkir. 

Pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon jumlahnya berkisar 200 pengemis. Pengemis meliputi orang 

tua, dewasa, dan anak-anak. Jumlah pengemis orang tua atau jompo 

lebih banyak daripada pengemis dewasa atau anak-anak. Pengemis 

orang tua atau jompo mayoritas bukan masyarakat asli kawasan 

ziarah, tetapi  berasal dari Gebang, Losari, Brebes, sedangkan 

pengemis dewasa dan anak-anak biasanya masyarakat asli. 

Kawasan ziarah yang ramai akan dipadati oleh peziarah yang 

berlalu lalang dan pedagang dadakan di pinggir jalan. Pengemis orang 

tua berada di jalan keluar makam Syekh Datul Kahfi menuju Makam 

Sunan Gunung Jati. Pengemis bersandar ditembok dengan beralas 

kardus dengan membawa mangkok plastik kecil, sedangkan pengemis 

anak-anak berlari kian kemari di sekitar jalan masuk makam 

mengikuti peziarah. 
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b. Keadaan Sosial Budaya 

Kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati sudah tentu 

dijadikan salah satu tempat tujuan para peziarah dari berbagai daerah. 

Ziarah merupakan suatu kegiatan mengunjungi makam penyebar 

Islam untuk mengirim do‟a. tradisi ziarah sudah ada sejak zaman 

dahulu. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mencari rezeki oleh para 

pengemis. 

Pengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon sudah ada sejak zaman dahulu. Pengemis di kawasan ziarah 

sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa dimata peziarah. Peziarah 

sudah tahu sebelumnya kawasan ziarah terdapat pengemis. Jumlah 

pengemis akan banyak ketika hari-hari besar Islam tiba. Pengurus 

kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon tidak melarang 

siapapun untuk mengemis di kawasan ziarah ini karena pengemis 

mempunyai hak untuk mencari rezeki dan peziarah bersedekah untuk 

pengemis tidak boleh dihalang-halangi. 

Budaya kemiskinan dapat dilihat pada pengemis di kawasan 

ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Dalam diri pengemis yang 

kurang memiliki etos kerja, mudah menyerah pada nasib mewujudkan 

sikap-sikap meminta-minta. Budaya kemiskinan sudah tertanam 

dalam diri pengemis di sekitar kawasan ziarah, misalnya orang jompo 

menjadikan mereka menjadi malas dan tidak mau bekerja keras. 
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c. Keadaan Sosial Ekonomi 

Kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati terletak di Desa 

Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Mayoritas 

masyarakat Desa Astana bekerja sebagai pedagang. Masyarakat 

sekitar memanfaatkan kawasan ziarah dengan membuka warung-

warung seperti menjual oleh-oleh, makanan-minuman, buku-buku 

sejarah Sunan Gunung Jati, perlengkapan ziarah, kopiah. Pekerjaan 

lain masyarakat kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati yaitu 

petani, buruh bangunan, pegawai negeri sipil, abdi dalam, pensiunan, 

karyawan, maupun bekerja serabutan. Kawasan ziarah makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon dapat dijadikan tempat bekerja bagi sebagian 

orang yang memiliki pengetahuan sejarah Cirebon pada umumnya, 

sehingga mereka memilih bekerja sebagai pemandu ziarah. 

Pengemis dikawasan ziarah sudah dijadikan pekerjaan oleh 

beberapa orang. Biasanya orang jompo memilih menjadi pengemis, 

mereka yang memiliki ekonomi kecil dikeluarganya, tidak bekerja 

seperti orang pada umumnya karena keadaan fisik yang mengalami 

kecacatan. Pengemis anak-anak sebagian merupakan masyarakat Desa 

Astana. Mereka berasal dari keluarga yang mampu, anak sekolah. 

Mereka melakukan mengemis hanya untuk bermain disela waktu libur 

sekolah. Di hari-hari biasa mereka bersekolah. 

Pengemis secara umum mengenyam pendidikan tingkat 

hanya sekolah dasar, bahkan tingkat sekolah dasar tidak tamat, 
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bersekolah hanya sampai kelas dua. Rendahnya tingkat pendidikan 

pengemis menjadikan pengemis tidak memiliki keterampilan atau 

pengetahun. Pengemis dalam sistem stratifikasi sosial termasuk pada 

masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas bawah pada umumnya 

membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari, memanfaatkan 

penjualan barang-barang yang diobral dan penjualan dengan harga 

promosi. Mereka setiap harinya mendapat uang berkisar Rp 

25.000,00. 

d. Wasiat Sunan Gunung Jati 

Pada dasarnya ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati adalah 

memanjatkan do‟a kepada Allah SWT dengan menghadiahkan bacaan 

Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para 

keluarga, sahabat, tabi‟in awliya, syuhada, dan sholihin. Kemudian 

dikhususkan untuk Sunan Gunung Jati dan beberapa kerabatnya yang 

ikut menunjang pada masa ia mengembangkan ajaran islam di tanah 

Jawa, khususnya di Jawa Barat. Sesudah itu dibacakan pula tahlil, 

tahmid, tasbih, takbir, sholawat atas Nabi dan beberapa surat Al-

Qur‟an (Hasan Basyari, 1989:28). 

Terdapat wasiat yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati untuk 

masyarakat Cirebon. Wasiat tersebut telah melekat khususnya 

masyarakat kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati, yaitu “Ingsun 

titip tajug lan fakir miskin” (Aku titipkan masjid/musholla dan fakir 

miskin). Maksudnya ia menitipkan tempat sholat dan orang fakir 
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miskin itu agar kita senantiasa menegakkan sholat dan membayar 

zakat. Berikut wawancara dengan Bapak H.Abdul Kholil yang 

merupakan masyarakat Cirebon. 

“Sebenarnya masyarakat Cirebon mengetahui tentang wasiat 

Sunan Gunung Jati yang berbunyi “Ingsun titip tajug lan fakir 

miskin”  tetapi sering kali disalah artikan, wasiat Sunan 

Gunung Jati tersebut bahwa yang dimaksud fakir miskin 

adalah miskin harta sebenarnya miskin agama” (wawancara 

dengan Bapak H.Abdul Kholil pada tanggal 24 Maret 2013). 

 

Berdasarkan hasil wawancara telah menggambarkan adanya 

pergeseran makna pada wasiat Gunung Jati tersebut. Makna yang 

tersirat dalam wasiat tersebut adalah menjaga masjid/musholla yang 

merupakan tempat ibadah agama Islam dan masyarakat Cirebon agar 

selalu belajar agama Islam, mendalami ajaran-ajaran Islam kepada 

Kyai atau Ulama sehingga masyarakat Cirebon memiliki nilai moral 

dan agama yang baik. Pergeseran makna pada wasiat tersebut 

mengakibatkan masyarakat menjadi pengemis/peminta-minta di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati untuk mendapatkan uang 

memenuhi kebutuhan. 

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Aan Purwaningsih yang 

merupakan masyarakat asli Gunung Jati, di bawah ini pernyataan Ibu 

Aan Purwaningsih. 

“orang mengemis disana mungkin karena ada wasiat Gunung 

Jati itu nok ya, “Ingsung titip tajug lan fakir miskin” jadi 

mikirnya orang yang miskin nggak apa-apa kalau mengemis” 

(wawancara dengan Ibu Aan Purwaningsih pada tanggal 26 

Maret 2013). 
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Ibu Aan menyadari kalau masyarakat Gunung Jati terutama 

ibu-ibu yang sudah tua,sudah  tidak bisa berkerja, anaknya pergi 

merantau sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. 

Oleh karena itu, mereka memilih mencari uang dengan pengemis 

disaat kawasan ziarah sedang ramai, banyak peziarah dan pengunjung. 

Bisa menambah uang tanpa menunggu atau meminta kepada anak-

anaknya. 

2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Munculnya Pengemis Di Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon 

a. Faktor Individual 

Istilah mengatakan didalam tubuh yang sehat memiliki jiwa 

yang kuat. Seseorang yang masih bisa bekerja dan berusaha akan terus 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berkerja 

sesuai dengan keterampilannya. Seperti bekerja sebagai buruh 

bangunan, pedagang, petani, nelayan. Faktor individu terkait dengan 

aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari 

si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya. 

Faktor individual yang tergambar dari wawancara dengan 

Bapak Tarsiman, ia menuturkan sebagai berikut: 

“Bengen sih kerja ning laut, masih enom. Sekien anak wis pada 

kawin, luru kanggo mangan ya dewek. Apan kerja, kerja apa…wis tua 

nok”. 
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(Dulu sih kerja di laut, masih muda. Sekarang anak udah pada nikah, 

cari buat makan aja ya sendiri. Mau kerja, kerja apa…udah tua nok..).  

(wawancara dengan Bapak Tarsiman pada tanggal 30 Maret 2013) 

 

Bapak Tarsiman yang sudah berumur 80 tahun tidak punya 

pilihan lain bekerja selain mengemis untuk mendapat uang. Ia pun 

menyadari bahwa dirinya tidak bisa bekerja sekuat dulu, anak-

anaknya yang sudah berkeluarga semua, hanya berdua dengan istrinya 

dirumah, ia hanya bisa mengemis. Bapak Urip juga demikian. Bahwa 

ia yang memiliki kecacatan fisik tidak bisa bekerja seperti orang pada 

umumnya. Berikut ini merupakan apa yang diungkapkan Bapak Urip 

sebagai berikut. 

“Ya,,saya kaya gini (mengemis) sejak umur 7 tahun memilih 

seperti ini. Ya mau gimana lagi, nggak ada profesi lain selain 

ini..” (Wawancara dengan Bapak Urip pada tanggal 27 Maret 

2013) 

 

Dalam keluarga Bapak Tarsiman dan Bapak Urip hanya 

mereka sendiri yang memilih menjadi pengemis. Tidak ada anggota 

keluarga dari mereka yang berprofesi sebagai mengemis. Mereka 

bekerja demikian karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Bapak Urip yang tidak bisa melihat berusaha untuk mencari nafkah 

untuk istrinya dirumah. Tempat tinggal yang jauh dengan kawasan 

ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon mengharuskan dia 

menggunakan angkutan umum. Begitu juga dengan Bapak Tarsiman, 

ia berangkat dengan angkot elf dari Indramayu. 

Memenuhi kebutuhan dengan hasil mengemis tidak membuat 

kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Terkadang mereka mencari tempat 
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lain selain di kawasan ziarah seperti pasar, sekolah atau dijalan. Setiap 

hari mereka memperoleh hasil berkisar antara Rp 20.000-Rp 30.000. 

Jika keadaan sedang ramai mereka bisa mendapatkan uang Rp 

80.000,00-Rp 100.000,00. 

Berbeda tujuan, anak-anak sekolah seperti Mamat, Dedi, dan 

Andri. Berikut merupakan hasil wawancara Mamat, Dedi, dan Andri: 

“seneng mba luru jajan karo batur ya, Ndri…” ucap Dedi. 

“sekolahe kan libur mba, dolan ning Gunung Jati asale lagi 

ramai” ucap Mamat. 

 

(“Senang mba cari jajan sama teman ya, Ndri…”), ucap Dedi. 

(“sekolahnya kan libur mba, main ke Gunung Jati karena 

sedang ramai”) ucap Mamat. (wawancara dengan Mamat, 

Dedi, dan Andri pada tanggal 28 Maret 2013) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku 

anak-anak meminta-minta hanya sebagai mengisi waktu libur sekolah. 

Di hari-hari biasa mereka bersekolah. Bermain di kawasan ziarah 

makam Sunan Gunung Jati pada waktu libur sekolah (Maulid Nabi 

Muhammad SAW) dengan teman-temannya merupakan hal yang 

biasa bagi mereka dan mereka melakukannya atas keinginan sendiri. 

Tidak ada larangan dari keluarga atau orang tuanya. Bahkan mereka 

merasa senang, uang yang didapat berkisar Rp 6.000,00-Rp 7.000,00. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor individual berpengaruh pada diri seseorang untuk memilih 

melakukan mengemis. Tidak ada pilihan pekerjaan lain seseorang 

yang memiliki kecacatan fisik dan sudah memasuki usia lanjut. 
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Kecacatan fisik dan ketidakmampuan dalam diri untuk mengubah 

hidupnya agar lebih baik. 

b. Faktor Sosial 

Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang 

menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usai, gender, 

etnis, yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam 

faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang 

biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi. Berikut hasil 

wawancara dengan Ibu Jumiah: 

“bengen masih enom sih isun dagang, lah kiyen wis tua bli 

kuat misale dagang nok dadine jejaluk bae misale lagi 

rame.” 

 

(dulu masih muda sih saya jualan, lah sekarang sudah tua 

tidak kuat misalnya jualan nok jadinya minta-minta saja 

misalnya sedang ramai) (wawancara dengan Ibu Jumiah pada 

tanggal 30 Maret 2013) 

 

Ketidakmampuan seseorang dalam bekerja disebabkan 

karena tidak mempunyai keterampilan, dan memiliki keterampilan 

tetapi dia tidak mau bekerja keras. Hasil wawancara dengan Ibu 

Herlina menunjukkan hal demikian, berikut ini merupakan hasil 

wawancara dengan Ibu Herlina: 

“pengemis mungkin memiliki keterampilan, mungkin tidak, 

mungkin dia benar-benar tidak memiliki keterampilan, tapi 

mungkin punya keterampilan, hanya faktor malas” 

(wawancara dengan Ibu Herlina pada tanggal 26 Maret 2013) 

Setiap individu mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. 
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 Keterampilan bisa timbul karena suatu kegemaran dan 

kemudian dikembangkan yang pada akhirnya mendapat uang dari 

kegemarannya. Lain halnya individu yang tidak mau mengembangkan 

keterampilannya, sehingga keterampilan yang dimilikinya akan hilang 

dan tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersebut dapat diperkuat oleh 

pernyataan Ratna Dewi: 

“pengemis punya keterampilan mungkin, kan setiap 

pengemis memiliki keterampilan, tapi biasanya orang itu 

nggak sadar kalau pintar menjahit, dia itu bakatnya nggak 

diketahui, jadi ya alternatifnya meminta-minta” (wawancara 

dengan Ratna Dewi pada tanggal 27 Maret 2013) 

 

 

 
Gambar 3. Pengemis lanjut usia 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

Pada umumnya pengemis tidak memiliki keterampilan, tetapi 

bukan berarti individu tersebut akan menjadi pengemis selama 
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hidupnya. Sebagaimana diungkapkan Bapak H. Abdul Kholil selaku 

informan di bawah ini, yaitu: 

“ada pekerjaan lebih layak, mereka bisa jadi pemulung. 

Kelihatan nista tapi lebih mulia daripada pengemis dan 

pemulung itu kerja sehari dapat upah Rp 30.000,00 per hari.” 

(wawancara dengan Pak H. Abdul Kholil pada tanggal 24 

Maret 2013) 

 

Hal di atas selaras dengan apa yang diungkapkan Bapak H. 

Abdul Kholil, berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Aan 

Purwaningsih: 

“pengemis itu tidak ada yang memiliki keterampilan, 

keterampilannya rata-rata pedagang, kadang-kadang asongan, 

kalo sepi ya ikut-ikut mengemis. Lebih baik dagang ya dari 

hati nurani, ya daripada mengemis.” (Wawancara dengan Ibu 

Aan Purwaningsih pada tanggal 26 Maret 2013) 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

mengenai faktor sosial dalam diri pengemis didukung oleh kondisi 

sosial dan ekonomi di lingkungannya. Seorang individu yang 

sebelumnya mencari uang dengan bekerja tetapi lambat laun 

bertambahnya usia raga sudah tidak mampu bekerja lebih keras, serta 

bertempat tinggal di kawasan ziarah akan lebih mudah mencari uang 

dengan mengemis karena banyak pengunjung dan peziarah yang 

datang.  

c. Faktor Kultural 

Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. 

Faktor  ini khusus sering merujuk pada konsep “kemiskinan kultural” 

atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan 
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kebiasaan hidup atau mentalitas. Hasil wawancara dengan Ibu Uun 

Kurniasih selaku kepala bidang pemulihan sosial di Dinas Sosial 

Kabupaten Cirebon: 

“mereka pengemis nyaman dengan pekerjaannya tanpa 

modal, tanpa keterampilan dapat uang. Disana mereka dapat 

sehari Rp 100.000,00. Menurut mereka dengan mengemis 

mereka sudah sejahtera…. Ada orangtua yang menyuruh 

anaknya mengemis, anak itu dipaksakan untuk menafkahi. 

Bahwa dengan anak yang mengemis pendapatan mereka 

lebih banyak dibandingkan ibunya.” (wawancara dengan Ibu 

Uun Kurniasih pada tanggal 27 Maret 2013) 

 

Budaya kemiskinan sangat berpengaruh terhadap perilaku 

individu sehari-hari seeorang. Kesejahteraan keluarga miskin lebih 

pasrah kepada nasib. Jika nasibnya jadi pengemis mereka susah untuk 

beralih pekerjaan yang lebih baik. Hasil wawancara dengan Ibu Uun 

Kurniasih: 

“mereka sudah nyaman seperti itu (mengemis), mereka sudah 

sejahtera”. (wawancara dengan Ibu Uun Kurniasih pada tanggal 27 

Maret 2013). 

 

 
Gambar 4. Pengemis dipintu samping kawasan ziarah 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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Sikap malas pada seseorang akan mengakibatkan kondisi 

miskin. Ketidakmampuan untuk bekerja yang lebih baik, menerima 

pada nasib, membuat mereka memilih mengemis. Apalagi orang tua 

yang mengikutsertakan anaknya untuk mengemis akan mempengaruhi 

anak tersebut untuk menjadi orang miskin juga. 

Keberadaan pengemis di kawasan ziarah makam Sunan 

Gunung Jati sudah ada sejak dahulu. Bahkan jumlah pengemis di 

kawasan ziarah semakin bertambah. Berikut hasil wawancara dengan 

Ibu Miah selaku pedagang di kawasan ziarah: 

“yo sing awit enom jejaluk, yo dagangan rugi, enakan 

jejaluk. Operasi-operasi mekonon yo percuma, engko yo teka 

maning sering dirazia ku…” 

 

(ya dari sejak muda minta-minta, ya jualan rugi, enakan 

minta-minta. Operasi-operasi seperti itu ya percuma, nantinya 

ya datang lagi sering dirazia itu..”) (wawancara dengan Ibu 

Miah pada tanggal 26 Maret 2013) 

 

Kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati selalu ramai 

dikunjungi peziarah dan pengunjung pada malam Malam jum‟at 

kliwon, Maulud Nabi Muhammad SAW, dan hari-hari besar Islam. 

Kabar mengenai hal tersebut membuat pengemis berlomba-lomba 

mencari rezeki di kawasan ziarah ini. Berikut hasil wawancara dengan 

Ibu Maskinah: 

 

”ano kabar sing batur, tapi luwih akeh ning kene” 

 

(ada kabar dari teman, tapi lebih banyak disini..) (wawancara 

dengan Ibu Maskinah pada tanggal 28 Maret 2013) 
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Kawasan ziarah apabila sedang ramai banyak sekali 

pengemis berbaris di pintu keluar yang sering dilewati oleh peziarah. 

Hal ini senada dengan ungkapan Ibu Jumiah, ia mengungkapkan: 

“rame terus misale Malam jum’at kliwon, kang sejene ya wis 

weru” 

 

(ramai terus misalkan Malam jum‟at kliwon, yang lainnya ya 

sudah tau). (wawancara dengan Ibu Jumiah pada tanggal 28 

Maret 2013) 

 

 
Gambar 5. Pengemis di pintu keluar kawasan ziarah 

Sumber:Dokumentasi Pribadi 

 

Mencari rezeki ketika kawasan ziarah sedang ramai sudah 

ada sejak dahulu. Pengemis yang ada bukan semuanya dari 

masyarakat Gunung Jati. Melainkan masyarakat luar Gunung Jati. 

Pengemis dari luar Gunung Jati lebih banyak dari masyarakat asli 

sekitar. Berbagai tempat mereka berasal, ada yang berasal dari Plered, 

Gebang, dari Brebes, Losari, bahkan Indramayu. Hal ini diungkapkan 

oleh Ibu Aan Purwaningsih. Ini merupakan hasil wawancara dengan 

Ibu Aan Purwaningsih, ia menuturkan: 
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“seluruh pengemis itu bukan semuanya masyarakat Gunung 

Jati, masyarakat Gunung Jati kebanyakan dagang” ungkapan 

Ibu Aan Purwaningsih pada tanggal 26 Maret 2013. 

 

Sama halnya dengan yang diungkapkan Bapak Aziz yang 

merupakan guru kunci di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati 

berikut ini, ia mengatakan sebagai berikut: 

“kebanyakan peminta-minta itu bukan dari Gunung Jati, ada 

yang dari Indramayu, luar desa, kalau orang Gunung Jatinya 

mah jualan, pedagang.” (wawancara dengan Pak Aziz pada 

tanggal 28 Maret 2013) 

 

 
Gambar 6. Masyarakat asli kawasan ziarah makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Masyarakat asli Gunung Jati mencari rezeki dengan berjualan, 

menjadi tukang parkir, menjadi abdi dalem  di kawasan ziarah, karena 

mereka memanfaatkan kawasan ziarah dengan berjualan perlengkapan 

ziarah, makanan-minuman, mainan anak kecil, asesoris. Ada juga yang 

menyediakan fasilitas umum seperti menyediakan tempat parkir, kamar 

mandi, WC. 
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Tidak sedikit pedagang dari luar Gunung Jati juga yang berjualan 

di sekitar ziarah. Mereka biasanya membuat stand untuk menjualkan 

barang dagangannya. Selain peziarah dan pedagang yang memadati 

kawasan ziarah ini, tidak halnya dengan pengemis. Mereka juga memadati 

kawasan ziarah ini. 

 
Gambar 7. Pemanfaatkan lahan parkir untuk peziarah 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Peziarah, Ibu H. Sulastri  yang berasal dari Bogor yang sedang 

ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati Cirebon disela-sela istirahat, ia 

mengatakan bahwa pengemis di kawasan ziarah tidak mengganggu, niat 

ia bersedekah, berbagi rezeki dengan orang tidak mampu. Ia beziarah 

dengan keluarganya. Keluarga ia sudah sering berziarah ke Makam 

Sunan Gunung Jati sejak orang tua dari Ibu H.Sulastri. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor sosial berperan penting dalam lingkungan individu. Kondisi sosial 

dan ekonomi yang kurang mengakibatkan kemiskinan antar generasi 
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dalam keluarganya. Orang tua seharusnya mendidik anaknya untuk tidak 

memiliki jiwa mengemis tetapi jiwa pantang menyerah dan jiwa berkarya 

walau keadaan ekonomi keluarga kurang mendukung. 

d. Faktor Struktural  

Faktor struktural menujuk pada struktur atau sistem yang 

tidak adil, tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau 

sekelompok orang menjadi miskin. Desa Astana Kecamatan Gunung 

Jati Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Kepala 

Desa ini bertindak sebagai kepala pemerintahan desa yang bertugas 

sebagai kepala pemerintahan desa yang bertugas  mengatur dan 

mengawasai roda pemerintahan. Kepala desa dibantu oleh seorang 

sekretaris desa, juragan, kepala dusun, hansip, serta semua aparat desa 

(Kepala urusan atau Kaur). Pihak Desa Astana tidak melarang 

seseorang untuk datang ke kawasan ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

termasuk pengemis dari luar, yang terpenting mereka bisa menjaga 

kenyaman dan tidak membuat kegaduhan. Hal tersebut diungkapkan 

oleh Ibu Miah: 

”wong jejaluk  yo srok bae, laka, laka sing nglarang sing 

penting aja gulet” 

 

(orang ngemis ya tidak apa-apa, tidak ada, tidak ada yang 

melarang yang penting jangan berselisih) (wawancara dengan 

Ibu Miah pada tanggal 26 Maret 2013) 

 

Pengemis yang berada di kawasan ziarah bukan seluruhnya 

masyarakat Astana, mereka hanya mencari rezeki di tempat tersebut. 

Setelah peziarah sudah mulai jarang mereka pun kembali ke rumah 
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masing-masing. Sehingga mereka tidak terkait dengan desa Astana itu 

sendiri. Desa Astana bersikap adil, tidak membeda-bedakan peraturan 

baik masyarakat asli atau hanya pendatang. Berikut ini merupakan 

wawancara dengan Bapak Aziz: 

“tidak ada yang melarang, mereka mencari rezeki juga 

sih..semuanya sama” (wawancara dengan Pak Aziz pada 

tanggal 28 Maret 2013) 

 

Hal di atas selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak 

Aziz, berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Ibu Mistiroh 

selaku pedagang di kawasan ziarah: 

“seweruku laka sih mba sing nglarang yo, pado 

kabeh…jejaluk oli ning endi bae” 

 

“(setauku tidak ada sih mba yang melarang ya, sama 

semua…mengemis boleh dimana saja).” (wawancara dengan 

Ibu Mistiroh pada tanggal 26 Maret 2013) 

 

Sistem dalam suatu daerah tidak membuat seseorang menjadi 

miskin, akan tetapi menjadikan seseorang dilayani ketika 

membutuhkan sesuatu. Karena seperti lembaga kemasyarakat akan 

memudahkan warganya jika ada sesuatu yang diurus. Keadaan miskin 

seseorang disebabkan oleh dirinya sendiri, ketidakmampuan dia yang 

tidak mengembangkan potensi dalam dirinya seperti seseorang bisa 

berdagang, menjahit atau sebatas buruh. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa 

mengenai faktor struktural tidak mendorong seseorang untuk memilih 

menjadi pengemis. Dalam sebuah peraturan desa sekitar, pengemis 

menjalankan pekerjaaannya setelah selesai pulang ke rumah masing-
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masing. Pengemis pergi ke desa untuk sebuah keperluan ke desa 

tempat mereka tinggal.  Misalnya, pergi ke puskesmas dia akan 

dilayani seperti masyarakat padanya umumnya berhak mendapat 

pelayanan kesehatan.  

3. Persepsi Masyarakat Sekitar Tentang Perilaku Pengemis Di Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon 

a. Latar Belakang Keluarga Pengemis di Kawasan Ziarah Makam 

Gunung Jati Cirebon 

Oscar Lewis (dalam Suparlan, 1984:21) mengatakan bahwa 

kebudayaan kemiskinan telah terwujudnya sikap-sikap menerima 

nasib, meminta-minta, atau mengharapkan bantuan dan sedekah. 

Keberadaan pengemis sudah tidak asing lagi dimata 

masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Cirebon. Sekarang 

ini pengemis ada di sekolah, pinggir jalan, pasar, tidak hanya ada di 

tempat objek wisata. Bahkan pertahunnya jumlah pengemis 

bertambah, tak terkecuali pengemis di kawasan ziarah makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon. 

Pengemis yang banyak di kawasan ziarah ini sudah diketahui 

oleh masyarakat yang pernah berziarah atau hanya sebatas 

berkunjung. Sehingga terkenal di masyarakat luar Cirebon. Pengemis 

yang ada di kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati berasal dari 

keluarga yang tidak mampu dan mencari rezeki ditengah-tengah 

peziarah. Keterbatasan fisik juga membuat seseorang tidak bisa 

berkerja seperti buruh, pedagang atau yang lainnya. Dalam hal ini  
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Bapak Urip untuk menjadi mandiri ia tidak bisa bekerja selain dengan 

menjadi pengemis, ia merasa berbeda dengan teman-temannya yang 

bisa bekerja menjadi buruh bangunan. 

Keluarganya pernah menyekolahkannya di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) tetapi berhenti hanya kelas 2 (dua) karena keterbatasan 

ekonomi keluarga ia tidak bisa melanjutkan sekolahnya, ia memilih 

mengemis sejak umur tujuh tahun. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Ibu Aan Purwaningsih berikut ini: 

“kondisi ekonomi pengemis itu tentu tidak ya nok ya jadinya 

mengemis, ya dari keluarga yang tidak mampu, ngapain 

keluarga mampu, malu juga kalau ketemu orang asli.” 

(wawancara dengan Ibu Aan Purwaningsih pada tanggal 26 

Maret 2013) 

    
Gambar 8. Pengemis tunanetra 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Hal itu selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Iswan 

yang bekerja sebagai pengantar peziarah ke Makam Sunan Gunung 

Jati, ia mengungkapkan: 
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“ya…ibaratnya ya dari orang tidak mampu”(wawancara 

dengan Bapak Iswan pada tanggal 26 maret 2013) 

 

Hal selaras diungkapkan oleh Ibu Herlina yang berprofesi 

sebagai rumah tangga. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan 

Ibu Herlina. 

“dilihat dari fisik, dilihat sekilas, dari yang saya lihat, melihat 

penampilan tidak mampu.” (wawancara dengan Ibu Herlina 

pada tanggal 26 Maret 2013) 

 

Mengenai latar belakang keluarga pengemis juga, Bapak 

Ainun Nazhir yang merupakan masyarakat Desa Astana 

mengungkapkan: 

“untuk kondisi ekonomi itu pas-pasan. Ada juga yang mampu 

tapi anak-anak ikut temannya, jompo” (wawancara dengan 

Pak Ainun Nazhir pada tanggal 26 Maret 2013) 

 

Dari hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa pengemis 

pada umumnya berasal dari tidak mampu, kekurangan dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kondisi demikian akan 

menyebabkan kemiskinan. Mengemis dianggap pekerjaan yang tepat 

untuk memenuhi kebutuhan itu. Menentukan tempat yang ramai 

dikunjungi melalui kabar dari mulut ke mulut, tak terkecuali kawasan 

ziarah. Tidak mengherankan ketika pengemis pendatang yang ada di 

kawasan ziarah bahkan lebih banyak jumlah dibandingkan keluarga 

yang tidak mampu masyarakat asli. 

Kawasan ziarah yang ramai membuat jiwa anak-anak  

melakukan hal yang jarang dilakukan. Tanpa sepengetahuan orang 

tua, anak pelajar sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama ikut 
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meminta-minta seperti pengemis. Mereka lakukan dengan senang 

terkadang juga mengajak teman-temannya yang lain. Selain anak-

anak, orang tua jompo ada yang sudah tidak bekerja karena raga sudah 

tidak memungkinkan. Merekapun ikut mengemis, berkumpul dengan 

pengemis yang sebaya dengannya. Orang tua jompo dan anak-anak 

yang ikut-ikutan karena keadaan atau memanfaatkan keadaan berasal 

dari keluarga mampu. Mereka hanya untuk menambah uang jajan 

selain dari keluarganya. 

Berdasarkan hasil penelitian menurut masyarakat sekitar 

pengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon 

berasal dari keluarga yang tidak mampu. Pengemis hanya 

mengandalkan uang hasil dari mengemis untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

 
Gambar 9. Anak-anak ikut meramaikan suasana 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 



87 

 

 

b. Perilaku Pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung 

Jati Cirebon 

Pengemis di Indonesia mewarnai fenomena sosial dalam 

masyarakat. Termasuk pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon yang sudah dikenal oleh masyarakat umumnya. 

Perilaku pengemis saat mengemis berbeda satu lain. Perilaku  

pengemis anak-anak berbeda dengan orang tua atau jompo. Perilaku 

pengemis anak-anak apabila belum diberi uang oleh peziarah dia akan 

mengejar sambil menarik bajunya dari belakang sampai akhirnya 

peziarah memberikan uang. Berbeda dengan pengemis orang tua atau 

jompo, mereka menerima dengan ikhlas apa yang diberikan oleh 

peziarah, berapapun nominalnya. Berikut merupakan wawancara 

dengan Ibu Suaedah yang merupakan masyarakat Desa Astana. Ia 

mengungkapkan: 

“ada yang benar, ada yang mintanya sambil narik-narik baju” 

(wawancara dengan Ibu Suaedah pada tanggal 29 Maret 2013) 

 

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Herlina. 

Ia mengungkapkan: 

“jika ada pengemis yang menarik-narik itu merasa terganggu. 

Seharusnya jangan harusnya, model kaya gitu biasannya anak-

anak.” (wawancara dengan Ibu Herlina pada tanggal 26 Maret 

2013) 
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Gambar 10. Perilaku pengemis anak dengan membawa 

baskom kecil 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Manusia adalah makhluk yang mempunyai perasaan begitupun 

dengan pengemis. Pengemis identik dengan miskin. Masyarakat 

beranggapan berbeda ketika pengemis mau atau tidak dikatakan 

dengan miskin karena latar belakang pengemis sekarang ini pengemis 

berbeda, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ratna Dewi, ia mengungkapkan: 

“mungkin menerima karena keadaannya tetapi manusia kan 

punya emosi. Jadi kadang dikatakan miskin, orang tersebut 

hatinya tidak menerima.” (wawancara dengan Ratna Dewi 

pada tanggal 27 Maret 2013) 

 

Hal yang lain juga disampaikan oleh Ibu Mistiroh. Ia 

mengungkapkan: 

“ya, mau ketika peminta-minta dikatakan orang miskin, 

buktinya dia meminta kok, bukan orang kaya” (wawancara 

dengan Ibu mistiroh pada tanggal 26 Maret 2013) 
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Interaksi antar pengemis terjadi apabila pengemis mengenal 

pengemis lainnya, jika keadaan sepi peziarah mereka berbincang-

bincang kecil. Dan pengemis anak-anak juga interaksi mereka saling 

mengenal. Jika tidak mereka diam. Pengemis dengan peziarah terjadi 

hanya kontak sosial, mereka tidak melakukan komunikasi. Apalagi 

jika kawasan ziarah sedang ramai. 

Beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku pengemis anak-anak sering tidak sopan, menarik baju 

peziarah sampai peziarah memberi uang. Peziarah tidak merasa takut 

tetapi merasa terganggu. Tetapi berbeda dengan pengemis orangtua 

atau jompo mereka lebih memilih diam dan ikhlas menerima berapa 

saja uang yang diberi oleh peziarah. 

4. Peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Dalam Mengubah Perilaku 

Mengemis Di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon 

Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan 

penyelenggaraan pembangunan nasional secara tertahap, bersungguh-

sungguh, berdaya guna dan berhasil guna yang khususnya menyangkut 

bidang sosial di Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk 

menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten 

Cirebon. 

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas 

Sosial Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan tugasnya mempunyai 

fungsi: a) perumusan kebijakan teknis dibidang sosial; b) penyelenggara 
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urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial; c) pembinaan 

dan pelaksanakan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan 

partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan perlindungan 

sosial dan penanggulangan bencana; d) pelaksanaan administrasi 

ketatausahaan Dinas; e) penyelenggaraan pembinaan teknis dan 

administrasi terhadap UPT Dinas; f) pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

a. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Bidang 

Pemulihan Sosial 

1. Tugas dan Fungsi Bidang Pemulihan 

Badan Pemulihan Sosial mempunyai tugas mengelola 

urusan pemerintahan daerah di bidang usaha pemulihan sosial. 

Untuk melaksanakannya, bidang pemulihan pemulihan sosial 

mempunyai fungsi. 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha pemulihan sosial 

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang usaha pemulihan sosial 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemulihan anak 

nakal, korban narkotika dan tuna sosial dan penyandang cacat, 

dan 

d. Pelaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pemulihan Sosial terbagi dua pemulihan. Pertama, 

Seksi Pemulihan Anak Nakal, Korban Narkoba, Dan Tuna Soaial. 
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Kedua, Seksi Pemulihan Penyandang Cacat. Pengemis termasuk 

dalam urusan di Bidang Pemulihan Sosial.  

b. Peran Dinas Sosial Dalam Mengubah Perilaku Pengemis 

Seseorang apabila sudah mendapat suatu kenyamanan dalam 

bekerja, ia akan berusaha untuk mempertahankannya termasuk 

mengemis. Pengemis sudah merasakan kenyamanan bekerja. Sulit 

merubah perilaku pengemis dalam diri pengemis, padahal ia bisa 

bekerja yang lebih layak dibandingkan mengemis. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Ibu Uun Kurniasih: 

“pengemis sudah nyaman dengan pekerjaannya, tanpa modal, 

tanpa keterampilan dapat uang. Menurut mereka, mereka sudah 

sejahtera.” (wawancara dengan Ibu Uun Kurniasih pada tanggal 27 

Maret 2013) 

 

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam menjalankan 

tugasnya dibantu oleh dalam Bidang Pemulihan Sosial. Dalam 

menjalankan tugasnya bidang pemulihan sosial melaksanakan 

berbagai kegiatan pemulihan untuk anak nakal, korban narkoba, tuna 

sosial. Secara langsung Dinas Sosial Kabupaten Cirebon belum 

pernah melaksanakan pembinaan untuk para pengemis di Kabupaten 

Cirebon. Pembinaan untuk pengemis dinaungi langsung oleh provinsi. 

Untuk membantu kegiatan tersebut, Dinas Sosial bertugas 

mensosialisasikan kegiatan tersebut, merekrut pengemis yang akan 

diikutkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan pemulihan ini 

pelatihan keterampilan, sosialisasi, memotivasi pengemis untuk 

berhenti menjadi pengemis serta memberikan modal usaha. Berikut 
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hasil wawancara dengan Ibu Uun Kurniasih selaku Kepala Bidang 

Pemuihan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon: 

“pembinaan untuk pengemis dari provinsi langsung, yaitu di 

Bandung. Ada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya. Itu yang 

menyelenggarakan provinsi, di Bandung. Dilaksanakan selama dua 

tahun. Itu udah pengemis di seluruh Jawa Barat. Dinas belum pernah 

melakukan pembinaan. Saya sosialisasi keterampilan, anggaran 

dalambentuk barang, kita tidak bisa bantuan uang. Misalnya 

keterampilan pertukangan, menjahit.” (wawancara dengan Ibu Uun 

Kurniasih pada tanggal . 

 

 
Gambar 11. Kegiatan Bidang Pemulihan Sosial 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya merupakan UPTD dari 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang memberikan Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial bagi gelandangan, pengemis, dan orang terlantar 

melalui kegiatan bimbingan fisik, mental, sosial, dan fungsi sosialnya 

dan dapat berkarya serta berperan aktif dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Uun 

Kurniasih, pembinaan yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat di 

Bandung tersebut tidak satu orang yang ikutsertakan, tetapi satu 

keluarga. Anggota keluarga yang diikutsertakan adalah usia produktif 

antara 17-45 tahun. Dalam pembinaan tersebut akan ada pembinaan, 

bimbingan, dan keterampilan seperti olahan pangan, pertanian, 

pertukangan, handycraff.  

 
Gambar 12. Pembinaan keterampilan perbengkelan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Dari kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa peran 

Dinas Sosial dalam pembinaan untuk mengubah perilaku pengemis di 

Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat melalui Badan Rehabilitasi Sosial Bina Karya (BRSBK). 

Berbagai manfaat yang diperoleh oleh keluarga pengemis dalam 

pembinaan tersebut, terutama pada usia produktif yaitu antara 15-64 
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tahun. Tidak hanya pembinaan, bimbingan, pelayanan, dan 

keterampilan yang diperoleh setelah selesai menjalankan kegiatan 

tersebut tetapi juga mendapatkan modal usaha untuk keluarga sesuai 

dengan keterampilan yang diminati. 

Tabel 1. Prosedur Penerimaan dan Persyaratan Calon Klien Masuk BRSBK 

Cisarua-Bandung Barat 

Sasaran Pelayanan Persyaratan Calon 

Klien 

Pelayanan Klien 

Gelandangan, pengemis, 

dan orang terlantar 

1. Sehat rohani, dalam 

arti tidak 

berpenyakit/ingatan 

2. Sehat jasmani, tidak 

berpenyakit 

menular/cacat berat 

3. Tidak sedang 

berurusan dengan 

aparat penegak hukum 

4. Masih mampu 

berkeluarga 

5. Berstatus berkeluarga 

6. Bersedia mengikuti 

program rehabilitasi 

7. Bersedia kembali ke 

daerah asal 

1. Pendekatan awal dan 

penerimaan 

a. Penjagaan awal 

dengan instansi 

terkait 

b. Konsultasi program 

pelayanan 

c. Identifikasi, 

motivasi, seleksi 

d. Registrasi 

e. Pengungkapan dan 

pemahaman 

masalah 

f. Penempatan pada 

program 

rehabilitasi sosial 

2. Bimbingan sosial, 

mental fisik, dan 

keterampilan 

a. Olahan pangan 

b. Pertanian 

c. Pertukangan 

d. Handycraff 

3. Resosialisasi 

(Pemulangan) 

4. Bimbingan Lanjut 

5. Terminasi 

Sumber: Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon 

 

Satu keluarga dapat mempunyai usaha sendiri dari keahlian 

mereka dan bantuan modal yang telah diberikan untuk keluarga 
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peserta sehingga keluarga dapat mengembangkan usahanya mulai dari 

awal. Dalam mensukseskan kegiatan pembinaan untuk pengemis 

tersebut dirasa masih sedikit yang mengikutinya, kesadaran pengemis 

untuk mengikuti masih kurang padahal jika pengemis ingin hidupnya 

lebih baik dia harus berusaha untuk berubah berhenti menjadi 

pengemis. 

B. Pembahasan 

1. Kemiskinan Sebagai Masalah Sosial Di Kawasan Ziarah Makam 

Sunan Gunung Jati Cirebon 

Horton dan Lestie mendefinisikan masalah sosial adalah suatu 

kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut 

pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif (Soekanto, 2006:311-312). 

Masalah sosial berbeda dengan masalah individu. Masalah 

individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya 

dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial 

atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat 

multidimensional dan menyangkut banyak orang (Suharto, 2005:84). 

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri 

manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor 

ekonomis, biologis, psikologis dan kebudayaan. Masalah-masalah yang 

berasal dari faktor ekonomis antara lain kemiskinan, pengangguran, dan 

sebagainya. Penyakit misalnya, bersumber dari faktor biologis. Dari 

faktor psikologis timbul persoalan seperti penyakit syaraf (neorosis), 

bunuh diri, disorganisasi jiwa, dan seterusnya. Sementara itu, persoalan 
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yang menyangkut perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik 

rasial, dan keagamaan bersumber pada faktor kebudayaan (Soekanto, 

2006:314). 

Sharp (dalam Kuncoro, 2004:157) mendefinisikan penyebab 

kemiskinan dipandang dari segi ekonomi. Pertama, secara mikro 

kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan 

sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 

Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang 

terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat 

perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya 

manusia yang rendah berarti produkvitasnya rendah, yang pada gilirannya 

upahnya rendah. Rendah kualitas sumber daya manusia ini karena 

rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, 

atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan 

akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori 

lingkaran setan kemiskinan (vicius circle of poverty). Adanya 

keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal 

menyebabkan rendahnya produktivitas. 

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang tidak hanya terjadi 

dalam suatu daerah. Kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

berakibat munculnya pengemis. Bertambahnya jumlah pengemis tiap 

tahun di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon 

menggambarkan masalah sosial belum berhenti. Bahkan anak-anak yang 
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merupakan masyarakat asli kawasan ziarah ikutserta diantara pengemis 

luar kawasan ziarah. Ketidakmampuan mengembangkan diri dan 

lanjutnya usia seseorang menyebabkan kemiskinan karena tidak bisa 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Seseorang dikatakan miskin apabila keadaan miskin yang 

diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang 

dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, 

pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain (dalam Giyanto, 

2005:1252). 

Pengemis yang dalam keadaan fisik tidak sempurna seperti tidak 

bisa melihat, berpakaian pun kusut, tidak merasa tersinggung ketika 

mereka disebut orang miskin. pengemis yang tempat tinggalnya jauh 

dengan kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon harus 

berjuang dengan menggunakan bus umum untuk melengkapi 

kebutuhannya. 

Moore dan Davis mengemukakan stratifikasi dibutuhkan demi 

kelangsungan hidup masyarakat. Anggota masyarakat diberi petunjuk 

agar menempati status tersebut dan setelah menempati status, bersedia 

menjalankan peran sesuai dengan harapan masyarakat (role expectation) 

(Sunarto, 2000:96). 

Penggolongan dan pembedaan artinya setiap individu 

menggolongkan dirinya sebagai orang yang termasuk dalam suatu lapisan 

tertentu (menganggap dirinya lebih rendah atau tinggi dari orang lain). 
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Pelapisan sosial merupakan proses menempatkan diri dari suatu lapisan 

(subjektif) atau penempatan orang ke dalam lapisan tertentu (objektif) 

(Ibrahim, 2003:105). 

Leavitt (Sobur, 2003:445) persepsi (perception) dalam arti sempit 

ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan 

dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana 

seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. 

Masyarakat yang berasal dari kalangan petani atau rakyat jelata 

dapat saja menduduki jabatan tinggi di pemerintahan asalkan kapasitas 

kemampuan pribadi dan pendidikannya memenuhi persyaratan yang 

dikehendaki untuk jabatan tersebut. Pengemis termasuk pada stratifikasi 

kelas rendah tetapi dapat naik ke kelas yang lebih tinggi apabila berusaha 

dan bekerja keras. Pengemis yang bekerja keras untuk berubah 

tingkatannya secara tidak langsung kemiskinan akan berkurang di 

kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 

Selain itu juga terdapat wasiat yang diberikan oleh Sunan Gunung 

Jati untuk masyarakat Cirebon. Wasiat tersebut telah melekat khususnya 

masyarakat kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati, yaitu “Ingsun 

titip tajug lan fakir miskin” (Aku titipkan masjid/musholla dan fakir 

miskin). Makna yang tersirat dalam wasiat Sunan Gunung Jati menitipkan 

tempat sholat dan orang fakir miskin itu agar kita senantiasa menegakkan 

sholat dan membayar zakat. 
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Berdasarkan hasil penelitian telah terdapat pergeseran makna 

pada wasiat Sunan Gunung Jati tersebut. Makna yang tersirat dalam 

wasiat tersebut adalah menjaga masjid/musholla yang merupakan tempat 

ibadah agama Islam dan masyarakat Cirebon agar selalu belajar agama 

Islam, mendalami ajaran-ajaran Islam kepada Kyai atau Ulama sehingga 

masyarakat Cirebon memiliki nilai moral dan agama yang baik. 

Pergeseran makna pada wasiat tersebut mengakibatkan masyarakat sekitar 

memilih menjadi pengemis atau peminta-minta di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon untuk mendapatkan uang memenuhi 

kebutuhan padahal keadaan fisiknya masih bisa berkerja. 

Pergeseran makna wasiat Sunan Gunung Jati oleh sebagian 

masyarakat disalahgunakan karena masyarakat sekitar yang masih berusia 

produktif ikutserta untuk menjadi pengemis dan merasa menjadi orang 

miskin sesaat. Selain itu juga anak-anak yang masih sekolah ikutserta 

mengemis kepada peziarah yang datang padahal mereka berasal dari 

keluarga mampu. 

2. Interaksi Sosial Dan Budaya Kemiskinan Pengemis Di Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon 

Pengemis dapat dikategorisasikan menjadi tiga golongan. Pertama, 

orang yang menjadi  pengemis karena miskin, sakit dan cacat. Kedua, 

adalah orang yang menjadi pengemis sebagai profesi, dan masih memiliki 

kondisi kesehatan yang prima. Ketiga, adalah orang yang menjadi 

pengemis karena menderita penyakit menular (Margana dan Nursam, 

2010:135). 
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Leavitt (Sobur, 2003:445) persepsi (perception) dalam arti sempit 

ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan 

dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana 

seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. 

Istilah pengemis secara asosiatif berkenaan pada anggota 

masyarakat yang hidupnya semrawut, pakaian kumal, orang tua yang 

membawa tongkat yang menadahkan tangannya kepada siapa saja yang 

lewat di depannya, orang yang meminta sedekah di tengah terik matahari 

dengan badan penuh peluh, orang dewasa yang digandeng seorang anak 

karena ia buta atau lemah fisik, seorang wanita yang menggendong bayi 

dengan membawa bokor kumal dan di sodorkan kepada siapa saja yang ia 

jumpai dan seseorang atau dua orang anak dengan pakaian compang-

camping dan dengan raut muka yang minta dikasihani mengadahkan 

tangannya kepada orang dewasa (Setiajid dan Sumarto, 2001:7) 

Pengemis sudah menjadi sebuah profesi dalam kehidupan sosial. 

Pengemis kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Ketidakmampuan mereka memanfaatkan keterampilan dalam dirinya 

akan mengakibatkan keadaan miskin. Kemiskinan diakibatkan empat 

faktor: 

Pertama, faktor individual. Setiap harinya seseorang harus 

memenuhi kehidupannya termasuk pengemis. Seseorang memilih menjadi 

pengemis atas pilihannya sendiri. Pengemis yang tidak bisa melihat, tidak 

bisa berjalan, tidak bisa bekerja seperti pada umumnya. Oleh karena itu, 
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dia memilih menjadi pengemis. Seseorang yang tidak mengalami 

kecacatan membutuhkan sandang pangan untuk kelangsungan hidupnya, 

kemampuan atau keterampilan dalam dirinya tidak dikembangkan dengan 

baik, mereka tidak mempunyai pilihan lain selain menjadi pengemis. 

Seorang lelaki sudah berkeluarga bernama Bapak Tarsiman. Anak-

anaknya sudah mempunyai keluarga masing-masing. Tempat tinggal 

mereka berjauhan. Ia tinggal di rumah berdua dengan istrinya. Isrti ia 

hanya sebagai ibu rumah tangga. Keadaan fisik Bapak Tarsiman yang 

sudah tidak muda lagi, tidak mampu bekerja seperti dulu. Dahulu ia 

bekerja di laut sebagai nelayan setelah itu memilih menjadi pengemis. 

Bapak Tarsiman bertempat tinggal di daerah Indramayu sedangkan 

ia mengemis di Cirebon sekitar satu jam untuk menuju Cirebon dari 

Indramayu. Bapak Tarsiman menggunakan jasa bus umum untuk menuju 

kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Ia pergi seorang diri. 

Berangkat dari rumahnya pagi hari pulang ke rumah sore hari. 

Pengemis memiliki kondisi ekonomi yang rendah artinya tergolong 

masyarakat kelas bawah. Keluarga pengemis hanya terdapat satu anggota 

keluarga mereka yang memilih menjadi pengemis. Kemiskinan dalam 

benak pengemis sudah melekat dalam dirinya. Pengemis disebut orang 

miskin tidak masalah karena menurutnya memang keadaan hidupnya 

miskin. Orang tua yang berlanjut usia mengemis untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari mereka seperti barang sembako. 
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Kedua, faktor sosial. Kondisi lingkungan yang tidak 

menguntungkan, bertambahnya jumlah penduduk dan sulitnya dalam  

pekerjaan menyebabkan seseorang menjadi miskin. Kemiskinan tersebut 

dapat menyebabkan kemiskinan antar generasi apabila kondisi ekonomi 

keluarga tidak berubah. Akibat dari kemiskinan dapat dilihat pada 

keberadaan pengemis. Budaya kemiskinan sudah tertanam dalam diri 

pengemis, pengemis jika dikatakan orang miskin mereka menerima 

karena keadaannya memang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. 

Kawasan ziarah sering menjadi tempat mangkal pengemis. Lingkungan 

tempat ziarah yang ramai dan sudah diketahui oleh masyarakat. Menurut 

masyarakat sekitar, pengemis mencari berkah di kawasan ziarah dan bagi 

peziarah memberi uang untuk pengemis merupakan sedekah sehingga 

kesempatan untuk mencari rezeki di kawasan ziarah lebih menguntungkan 

pengemis.  

Ketiga, faktor kultural. Faktor ini khusus sering menunjuk pada 

konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang 

menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalis. 

Keadaan miskin yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi 

sosial budaya seseorang atau masyarakat tidak sejalan kemajuan. 

Pengemis di kawasan ziarah sudah ada sejak dulu. Kawasan ziarah yang 

tidak memberi tantangan dan keinginan untuk maju kepada pengemis 

sehingga menyebabkan budaya kemiskinan pada pengemis di Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 
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Keempat, faktor struktural. Pengemis bukan disebabkan oleh 

karena struktur yang tidak adil, baik struktur politik, sosial maupun 

ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang 

menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia untuk 

mereka. Tidak ada yang melarang pengemis datang ke kawasan ziarah 

makam Sunan Gunung Jati Cirebon karena hal tersebut sudah termasuk 

urusan pribadi seseorang dan tidak jarang pengemis itu adalah masyarakat 

dari daerah lain. 

Adanya budaya kemiskinan pada pengemis di kawasan ziarah 

makam Sunan Gunung Jati, terkait juga pada interaksi sosial yang terjadi 

didalamnya. Pengemis luar kawasan ziarah dengan pengemis yang 

merupakan masyarakat asli kawasan ziarah tidak ada rasa kecemburuan 

sosial. Bahkan apabila keadaan sedang sepi pengemis yang satu dengan 

yang lainnya berbincang-bincang. Interaksi antara pengemis dengan 

peziarah hanya sebatas kontak sosial, komunikasi sosial mereka tidak 

terjalin karena mereka tidak saling mengenal dan memiliki urusan dengan 

mendoakan si pemberi agar diberi keselamatan. 

Tingkahlaku pengemis dalam lingkungan sekitar dapat 

mempengaruhi masyarakat sekitar sehingga menimbulkan perubahan 

tingkah laku masyarakat di lingkungannya. Hal tersebut terjadi pada 

pengemis anak-anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga mampu 

mengikuti pengemis yang lain untuk meminta-minta ketika peziarah 

datang lebih banyak selain itu juga dapat mempengaruhi masyarakat 
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sekitar menjadi malas bekerja, pengemis yang masih berusia produktif 

memilih mengemis saat kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon sedang keadaan ramai daripada diam di rumah. 

Perilaku pengemis saat mengemis berbeda satu lain. Perilaku  

pengemis anak-anak berbeda dengan orang tua atau jompo. Perilaku 

pengemis anak-anak apabila belum diberi uang oleh peziarah dia akan 

mengejar sambil menarik bajunya dari belakang sampai akhirnya peziarah 

memberikan uang. Berbeda dengan pengemis orang tua atau jompo, 

mereka menerima dengan ikhlas apa yang diberikan oleh peziarah, 

berapapun nominalnya. 

Homan mengakui bahwa selama berlangsungnya proses interaksi 

timbul suatu fenomena baru. Kaitannya dengan pengemis, interaksi sosial 

yang terjadi antara pengemis dengan pengemis akan menimbulkan jumlah 

pengemis bertambah. Pengemis yang satu dengan yang lainnya 

memberikan informasi-informasi mengenai kawasan ziarah Makam 

Sunan Gunung Jati Cirebon akan ramai. Berbeda dengan interaksi yang 

terjadi antara pengemis dengan peziarah, interaksi yang terjadi hanya 

kontak sosial saja, komunikasi diantara mereka jarang terjadi. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan 

individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan 

kelompok sosial yang lain (Philipus dan Aini, 2004:22). 
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Perbedaan status tidak hanya tercermin dari cara menyapa, cara 

berbahasa dan cara bergaya. Dalam interaksi antara orang yang statusnya 

berbeda, perbedaan status ini dapat dilihat pula dari pola komunikasi 

nonverbal yang terjadi, seperti kebiasaan melipat kedua tangan di depan 

badan (Sunarto, 2000:99). 

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamati bahwa orang 

dapat berkomunikasi tanpa mengucapkan kata sepatah pun. Dengan 

menggunakan gerak tangan atau sikap tubuh seperti apa yang dilakukan 

oleh pengemis, dengan bermodal mengulurkan tangan dan wajah memelas 

dapat menarik simpati peziarah atau pengunjung untuk memberi sebagian 

uangnya. 

3. Pembinaan Pengemis Untuk Mengubah Perilaku Mengemis Di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon 

Pakar dan beberapa ahli, terjadinya kemiskinan dihubungkan 

dengan penyebab individual atau patologis, keluarga, subbudaya, agensi, 

dan struktural. Penyebab individual melihat kemiskinan sebagai akibat dari 

perilaku, pilihan, dan kemampuan dari si miskin. Penyebab keluarga 

menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab 

subbudaya (subcultural) menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan 

sehari-hari yang dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. 

Penyebab agensi melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, 

termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Penyebab agensi struktur 

memberikan alasan kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial 

(Syaifullah, 2008: 21-22). 
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Piven dan Cloward dan Swanson (dalam Suharto, 2009:15) 

misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan 

kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. 

Kekurangan materi, kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan 

materi atau barang-barang yang diperlukan  dalam kehidupan sehari-hari 

seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kekurangan penghasilan dan 

kekayaan yang memadai. Makna memadai disini sering dikaitkan dengan 

standar atau garis kemiskinan (poverty line) yang berbeda-beda dari satu 

negara ke negara lainnya, bahkan dari satu komunikasi ke komunikasi 

lainnya dalam satu negara. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, 

termasuk keterkucil sosial (social exclusion), ketergantungan, dan 

ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.  

Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk usia, 

pematangan, lingkungan, dan situasi latar belakang kebudayaan tetap 

merupakan penentu yang berpengaruh dalam persepsi kita (Matsumoto, 

2004:76). 

Berbagai persepsi masyarakat terkait dengan keberadaan 

pengemis. Pengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati 

jumlahnya banyak setiap malam jum‟at kliwon dan Maulud Nabi. Menurut 

masyarakat sekitar, pengemis di kawasan ziarah yang terbanyak adalah 

orang tua jompo dan anak-anak, tidak ada penggolongan atau pembagian 

tempat di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Biasanya 

pengemis orang tua berada di pintu keluar samping makam, dan anak-anak 
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berada keliaran di dalam makam, depan pintu masuk makam hanya 

perilaku pengemis anak-anak sering mengganggu peziarah karena 

terkadang mereka menarik baju peziarah apabila belum memberi uang.  

Pengemis dapat dikategorisasikan menjadi tiga golongan. 

Pertama, orang yang menjadi  pengemis karena miskin, sakit dan cacat. 

Kedua, adalah orang yang menjadi pengemis sebagai profesi, dan masih 

memiliki kondisi kesehatan yang prima. Ketiga, adalah orang yang 

menjadi pengemis karena menderita penyakit menular. Mereka tidur di 

sembarang tempat, mereka mengemis dengan alasan tersesat, sebatang 

kara dan sudah tidak kuat bekerja, kelaparan. Pada umumnya pengemis itu 

membalas pemberian uang dengan mendoakan si pemberi agar diberi 

keselamatan (Margana dan Nursam, 2010:135). 

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas 

Sosial Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan tugasnya mempunyai 

fungsi: a) perumusan kebijakan teknis dibidang sosial; b)penyelenggara 

urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial; c) pembinaan 

dan pelaksanakan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan 

partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan perlindungan 

sosial dan penanggulangan bencana; d) pelaksanaan administrasi 

ketatausahaan Dinas; e) penyelenggaraan pembinaan teknis dan 

administrasi terhadap UPT Dinas; f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan 

oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya 

dibantu oleh dalam Bidang Pemulihan Sosial. Dalam menjalankan 

tugasnya bidang pemulihan sosial melaksanakan berbagai kegiatan 

pemulihan untuk anak nakal, korban narkoba, tuna sosial. Secara langsung 

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon belum pernah melaksanakan pembinaan 

untuk para pengemis di Kabupaten Cirebon. Pembinaan untuk pengemis 

dinaungi langsung oleh provinsi. Untuk membantu kegiatan tersebut, 

Dinas Sosial bertugas mensosialisasikan kegiatan tersebut, merekrut 

pengemis yang akan diikutkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan 

pemulihan ini pelatihan keterampilan, sosialisasi, memotivasi pengemis 

untuk berhenti menjadi pengemis serta memberikan modal usaha. 

Upaya untuk menyadarkan pengemis agar tidak mengemis lagi 

telah ada. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Rehabilitasi Sosial Bina 

Karya (BRSBK). Sasarannya adalah para gelandangan, pengemis, dan 

anak terlantar. Pembinaan tersebut diikuti 60 keluarga, berkisar 240 

peserta terdiri dari orang tua dan remaja. Pembinaan tersebut berupa 

kegiatan keterampilan untuk keluarga miskin misalnya keterampilan 

perbengkelan untuk laki-laki dan handcraff untuk perempuan. 

Penyelenggarakan kegiatan keterampilan untuk pengemis atau keluarga 

miskin terdapat kendala yang dirasakan. Pembinaan tersebut diharapkan 

seseorang bisa bekerja selain mengemis dan mengembangkan bakatnya. 

Kendalanya sedikit orang atau keluarga yang mengikuti kegiatan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Pengemis Di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pengemis di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon adalah faktor individual, faktor sosial, 

faktor kultural dan faktor struktural. Faktor individual didorong dari 

keinginan atau pilihan seseorang memilih menjadi pengemis. Terutama 

seseorang yang mengalami kecacatan fisik. Faktor sosial didorong karena 

kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengemis di Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon mayoritas pengemis lanjut 

usia. Kondisi sosial dan ekonomi yang rendah menyebabkan mereka 

memilih menjadi pengemis. Faktor kultural, pengemis di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon sudah ada sejak dahulu, menjadi 

pengemis sudah dilakukan sejak kecil sehingga budaya kemiskinan 

tertanam dalam kebiasaan hidupnya. Faktor struktural, mereka mengemis 

bukan disebabkan karena sistem yang tidak adil. Tidak ada peraturan yang  

melarang seseorang untuk datang atau mencari rezeki di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 

2. Persepsi masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa pengemis di kawasan 

ziarah ini tidak semua masyarakat asli, tetapi dari masyarakat luar 

kawasan ziarah. Misalnya ada yang berasal dari Indramayu, Brebes, 
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Losari, Gebang. Masyarakat sekitar kawasan ziarah makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon mayoritas berkerja sebagai pedagang. Pengemis di 

Kawasan Ziarah berasal dari keluarga tidak mampu dan pergeseran makna 

wasiat Sunan Gunung Jati yang berbunyi, “ingsun titip tajug lan fakir 

miskin”. 

3. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon belum pernah menyelenggarakan 

pembinaan untuk pengemis secara langsung. Dinas Sosial telah berupaya 

melakukan kegiatan motivasi dan keterampilan untuk keluarga miskin. 

Dalam pembinaan pengemis, Dinas Sosial bekerjasama dengan pemerintah 

Provinsi Jawa Barat melalui Badan Rehabilitasi Sosial Bina Karya 

(BRSBK). Berbagai manfaat dan fasilitas yang didapat oleh keluarga 

pengemis dalam pembinaan tersebut setelah mengikuti pembinaan 

keluarga miskin diberikan sejumlah uang untuk modal usaha yang mereka 

minati.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada pengemis yang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu 

yaitu mereka yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun, hendaknya 

bisa memilih pekerjaan yang lain dan lebih baik daripada menjadi 

pengemis. Misalnya dengan berdagang atau menjadi buruh bangunan atau 

buruh mencuci. 
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2. Kepada Pengurus Kawasan Ziarah, pengemis di kawasan ziarah yang 

hendaknya menambah jumlah anggota Hansip (Ketahanan Sipil) dan 

meningkatkan kinerjanya untuk menertibkan pengemis agar para peziarah 

merasa nyaman di kawasan ziarah. 

3. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, hendaknya menyelenggarakan 

pembinaan atau pelatihan keterampilan untuk pengemis di Kabupaten 

Cirebon pada umumnya, khususnya di Kawasan Ziarah Makam Sunan 

Sunan Gunung Jati Cirebon secara bekelanjutan dalam rangka pengubah 

perilaku pengemis selain bekerja sama dengan pemerintah provinsi 
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Lampiran 6 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGEMIS DI KAWASAN ZIARAH MAKAM SUNAN GUNUNG JATI CIREBON 

No  Rumusan 

Masalah 

Fokus 

Penelitian 

Indikator  Item Pertanyaan Teknik 

Pengumpulan  Pengemis Masyarakat  Dinas Sosial 

1 Faktor-faktor 

apa yang 

mendorong 

munculnya 

pengemis di 

Kawasan 

Ziarah 

Makam 

Sunan 

Gunung Jati 

Cirebon? 

Faktor-

faktor yang 

mendorong 

munculnya 

pengemis 

a.Faktor 

Individual 

1. Bagaimana 

kondisi 

ekonomi 

keluarga anda? 

2. Apa pekerjaan 

orang tua 

anda? 

3. Sudah berapa 

lama anda 

mengemis? 

4. Apakah Anda 

mengemis 

karena kondisi 

1. Menurut Anda 

bagaimana 

kondisi 

ekonomi 

keluarga 

pengemis di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

2. Menurut Anda 

apakah 

pengemis 

1. Menurut Anda 

bagaimana 

kondisi 

ekonomi 

keluarga 

pengemis di 

Kawasan Ziarah 

Makam Sunan 

Gunung Jati 

Cirebon? 

2. Menurut Anda 

apakah 

pengemis 

• Wawancara 

• Observasi 

• Dokumentasi 

gambar, data 

demografi 
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keluarga 

Anda? 

5. Apa pekerjaan 

Anda sebelum 

memilih 

menjadi 

pengemis? 

6. Apakah Anda 

mengemis di 

Kawasan 

Ziarah Sunan 

Gunung Jati 

Cirebon atas 

keinginan 

sendiri atau 

karena ada 

yang 

menyuruh ? 

7. Selain Anda, 

berasal dari 

keluarga tidak 

mampu? 

3. Menurut Anda 

apakah mereka 

(pengemis) 

merupakan 

suatu pilihan 

hidup atau 

hanya sekedar 

kesenangan 

semata? 

4. Menurut Anda 

apakah para 

pengemis itu 

mengemis atas 

keinginannya 

sendiri? 

berasal dari 

keluarga yang 

tidak mampu? 

3. Menurut Anda 

apakah mereka 

(pengemis) 

merupakan 

suatu pilihan 

hidup atau 

hanya sekedar 

kesenangan 

semata? 

4. Menurut Anda 

apakah para 

pengemis itu 

mengemis atas 

keinginannya 

sendiri? 
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apakah ada 

anggota 

keluarga Anda 

yang menjadi 

pengemis 

juga? 

 

b.Faktor 

Sosial 

1. Apakah Anda 

pernah 

mengikuti 

kegiatan sosial 

masyarakat? 

seperti bakti 

sosial? 

2. Bagaimana 

Anda 

memenuhi 

kebutuhan 

konsumsi 

1. Menurut 

Anda apakah 

para 

pengemis 

memiliki 

keterampilan

? 

2. Menurut 

Anda, apakah 

ada pekerjaan 

yang lebih 

layak dan 

1. Menurut Anda 

apakah para 

pengemis 

memiliki 

keterampilan? 

2. Menurut Anda, 

apakah ada 

pekerjaan yang 

lebih layak dan 

baik selain jadi 

pengemis? 

3. Menurut Anda, 
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dasar 

(sandang, 

pangang, dan 

papan)? 

3. Apakah Anda 

memiliki 

keterampilan? 

Jika ada, 

sebutkan! 

4. Bagaimana 

Anda 

mengetahui 

pekerjaan 

mengemis di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

5. Apa saja yang 

baik selain 

jadi 

pengemis? 

3. Menurut 

Anda, apakah 

yang 

dibutuhkan 

oleh 

pengemis 

untuk 

memperbaiki 

hidupnya? 

4. Apakah Anda 

pernah 

mengikuti 

kegiatan 

sosial 

masyarakat? 

Jika iya, 

apakah yang 

dibutuhkan oleh 

pengemis untuk 

memperbaiki 

hidupnya? 

4. Apakah Anda 

pernah 

mengikuti 

kegiatan sosial 

masyarakat? 

Jika iya, 

sebutkan! 
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Anda ketahui 

tentang 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

6. Menurut Anda 

apakah 

mengemis 

harus 

mempunyai 

ilmu? 

sebutkan! 

c.Faktor 

Kultural 

1. Menurut Anda 

apakah  

pengemis 

disini adalah 

masyarakat 

sekitar 

Kawasan 

1. Menurut 

Anda apakah  

pengemis 

disini adalah 

masyarakat 

sekitar 

Kawasan 

1. Menurut Anda 

apakah  

pengemis disini 

adalah 

masyarakat 

sekitar Kawasan 

Ziarah Makam 
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Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

2. Menurut Anda 

apa yang 

memotivasi 

Anda untuk 

mengemis di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati? 

3. Apakah 

mengemis 

sudah menjadi 

budaya di 

keluarga 

Anda? 

4. Apakah ada 

Ziarah 

Makam 

Sunan 

Gunung Jati 

Cirebon? 

2. Menurut 

Anda apa 

yang 

memotivasi 

mereka 

(pengemis) 

untuk 

mengemis di 

Kawasan 

Ziarah 

Makam 

Sunan 

Gunung Jati? 

3. Menurut 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

2. Menurut Anda 

apa yang 

memotivasi 

mereka 

(pengemis) 

untuk 

mengemis di 

Kawasan Ziarah 

Makam Sunan 

Gunung Jati? 

3. Menurut Anda, 

apakah 

mengemis 

sudah menjadi 

budaya di 

keluarga 

mereka? 
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tetangga atau 

saudara yang 

ikut serta 

mengemis? 

5. Pengemis 

identik dengan 

miskin. 

Apakah Anda 

menerima jika 

ada disebut 

sebagai orang 

miskin? 

6. Apakah Anda 

tidak ingin 

mengubah 

hidup Anda 

agar lebih baik 

dan sejahtera? 

 

Anda, apakah 

mengemis 

sudah 

menjadi 

budaya di 

keluarga 

mereka? 

4. Pengemis 

identik 

dengan 

miskin. 

Menurut 

Anda apakah 

pengemis 

menerima 

jika ada 

disebut 

sebagai orang 

miskin? 

4. Pengemis 

identik dengan 

miskin. 

Menurut Anda 

apakah 

pengemis 

menerima jika 

ada disebut 

sebagai orang 

miskin? 
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d.Faktor 

Struktural 

1. Apakah Anda 

mengemis  di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon  

karena tidak 

ingin 

bergantung 

pada orang 

tua? 

2. Apakah Anda 

mengemis di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon 

karena ingin 

mendapatkan 

1. Menurut Anda 

mereka 

mengemis 

dikarenakan 

oleh suatu 

sistem yang 

tidak adil? 

2. Menurut Anda 

apakah 

pengemis 

mendapat 

distribusi hak-

hak istimewa 

yang objektif? 

Seperti 

penghasilan, 

kekayaan, 

keselamatan 

(kesehatan, 

1. Menurut Anda 

mereka 

mengemis 

dikarenakan 

oleh suatu 

sistem yang 

tidak adil? 

2. Menurut Anda 

apakah 

pengemis 

mendapat 

distribusi hak-

hak istimewa 

yang objektif? 

Seperti 

penghasilan, 

kekayaan, 

keselamatan 

(kesehatan, laju 



129 

 

 

 

penghasilan? 

3. Aktivitas apa 

saja yang 

Anda lakukan 

sebelum Anda 

bekerja 

sebagai 

pengemis di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

4. Apa yang 

Anda lakukan 

dari 

penghasilan 

yang Anda 

peroleh dari 

mengemis? 

laju angka 

kejahatan), 

wewenang? 

3. Menurut Anda  

apakah 

pengemis perlu 

diberikan suatu 

penghargaan? 

angka 

kejahatan), 

wewenang? 

3. Menurut Anda  

apakah 

pengemis perlu 

diberikan suatu 

penghargaan? 
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5. Apakah Anda 

pernah 

dikecewakan 

oleh sebuah 

sebuah sistem? 

6. Menurut Anda 

apakah 

pengemis 

mendapat 

distribusi hak-

hak istimewa 

yang objektif? 

Seperti 

penghasilan, 

kekayaan, 

keselamatan 

(kesehatan, 

laju angka 

kejahatan), 
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wewenang? 

7. Menurut Anda  

apakah 

pengemis 

perlu 

diberikan 

suatu 

penghargaan? 

2 Bagaimana 

persepsi 

masyarakat 

sekitar 

tentang 

keberadaan 

pengemis di 

Kawasan 

Ziarah 

Makam 

Sunan 

Persepsi 

masyarakat 

sekitar 

keberadaan 

pengemis 

a.Kemiskinan 1. Menurut anda 

apakah 

pendidikan itu 

penting bagi 

pengemis? 

2. Menurut anda 

pengemis di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati 

1. Menurut anda 

apakah 

pendidikan itu 

penting bagi 

pengemis? 

2. Menurut anda 

pengemis di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati 

1. Menurut anda 

apakah 

pendidikan itu 

penting bagi 

pengemis? 

2. Menurut anda 

pengemis di 

Kawasan Ziarah 

Makam Sunan 

Gunung Jati 

ekonominya 

• Wawancara 

• Observasi 

• Dokumentasi 

gambar, data 

demografi 
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Gunung Jati? ekonominya 

kecil? 

3. Bagaimana 

mengenai 

kesadaran 

meminta-

minta pada 

pengemis di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

4. Menurut 

Anda, apakah 

diantara 

mereka 

(pengemis) 

ada yang 

memiliki 

ekonominya 

kecil? 

3. Bagaimana 

mengenai 

kesadaran 

meminta-minta 

pada pengemis 

di Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

4. Menurut Anda, 

apakah 

diantara 

mereka 

(pengemis) ada 

yang memiliki 

kecacatan 

fisik? 

kecil? 

3. Bagaimana 

mengenai 

kesadaran 

meminta-minta 

pada pengemis 

di Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

4. Menurut Anda, 

apakah diantara 

mereka 

(pengemis) ada 

yang memiliki 

kecacatan fisik? 

5. Menurut Anda 

apakah 

pengemis 
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kecacatan 

fisik? 

5. Menurut Anda 

apakah 

pengemis 

memilki 

jaminan masa 

depan? 

5. Menurut Anda 

apakah 

pengemis 

memilki 

jaminan masa 

depan? 

memilki 

jaminan masa 

depan? 

b.Stratifikasi 

Sosial 

(Pelapisan 

Sosial) 

1. Menurut Anda 

apakah ada 

penggolongan 

kalangan di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

2. Menurut Anda 

apakah 

pengemis di 

1. Menurut Anda 

apakah ada 

penggolongan 

kalangan di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

2. Menurut Anda 

apakah 

pengemis di 

1. Menurut Anda 

apakah ada 

penggolongan 

kalangan di 

Kawasan Ziarah 

Makam Sunan 

Gunung Jati 

Cirebon? 

2. Menurut Anda 

apakah 

pengemis di 
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Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati semuanya 

dari kalangan 

masyarakat 

pada 

umumnya? 

3. Menurut Anda 

apakah ada 

perbedaan 

tempat 

menurut 

golongan? 

4.  Menurut Anda 

berapa jumlah 

seluruh 

pengemis di 

Kawasan 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati semuanya 

dari kalangan 

masyarakat 

pada 

umumnya? 

3. Menurut Anda 

apakah ada 

perbedaan 

tempat 

menurut 

golongan? 

4. Menurut Anda 

berapa jumlah 

seluruh 

pengemis di 

Kawasan 

Kawasan Ziarah 

Makam Sunan 

Gunung Jati 

semuanya dari 

kalangan 

masyarakat 

pada umumnya? 

3. Menurut Anda 

apakah ada 

perbedaan 

tempat menurut 

golongan? 

4.  Menurut Anda 

berapa jumlah 

seluruh 

pengemis di 

Kawasan Ziarah 

Makam Sunan 

Gunung Jati 



135 

 

 

 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

Cirebon? 

 

c.Interaksi 

Sosial 

1. Bagaimana 

mengenai awal 

masuknya 

pengemis di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

2. Apakah 

terjalin 

kerjasama 

antar 

pengemis? 

3. Bagaimana 

mengenai 

sopan santun 

1. Bagaimana 

mengenai awal 

masuknya 

pengemis di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

2. Apakah 

terjalin 

kerjasama 

antar 

pengemis? 

3. Bagaimana 

mengenai 

sopan santun 

1. Bagaimana 

mengenai awal 

masuknya 

pengemis di 

Kawasan Ziarah 

Makam Sunan 

Gunung Jati 

Cirebon? 

2. Apakah terjalin 

kerjasama antar 

pengemis? 

3. Bagaimana 

mengenai sopan 

santun 

pengemis 

kepada para 
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pengemis 

kepada para 

peziarah? 

4. Menurut Anda 

mengapa 

pengemis 

memiliki sikap 

memaksa? 

5. Apakah Anda 

takut dengan 

pengemis yang 

sikapnya 

memaksa? 

6. Anda sebagai 

peziarah, 

apakah pernah 

berbincang 

kecil dengan 

pengemis yang 

pengemis 

kepada para 

peziarah? 

4. Menurut Anda 

mengapa 

pengemis 

memiliki sikap 

memaksa? 

5. Apakah Anda 

takut dengan 

pengemis yang 

sikapnya 

memaksa? 

6. Anda sebagai 

peziarah, 

apakah pernah 

berbincang 

kecil dengan 

pengemis yang 

peziarah? 

4. Menurut Anda 

mengapa 

pengemis 

memiliki sikap 

memaksa? 

5. Apakah Anda 

takut dengan 

pengemis yang 

sikapnya 

memaksa? 

6. Anda sebagai 

peziarah, 

apakah pernah 

berbincang kecil 

dengan 

pengemis yang 

ada di Kawasan 

Ziarah Makam 
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ada di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

ada di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

d.Tingkat 

pendidikan 

1. Secara garis 

besar 

bagaimana 

tingkat 

pendidikan 

masyarakat 

Desa Astana? 

2. Bagaimana 

kondisi sosial-

ekonomi 

masyarakat 

Desa Astana? 

3. Potensi 

ekonomi yang 

1. Secara garis 

besar 

bagaimana 

tingkat 

pendidikan 

masyarakat 

Desa Astana? 

2. Bagaimana 

kondisi sosial-

ekonomi 

masyarakat 

Desa Astana? 

3. Potensi 

ekonomi yang 

1. Secara garis 

besar 

bagaimana 

tingkat 

pendidikan 

masyarakat 

Desa Astana? 

2. Bagaimana 

kondisi sosial-

ekonomi 

masyarakat 

Desa Astana? 

3. Potensi 

ekonomi yang 
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ada di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

4. Apa saja mata 

pencaharian 

masyarakat 

Desa Astana? 

5. Bagaimana 

pendapat Anda 

tentang 

pendidikan 

pengemis yang 

ada di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

ada di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

4. Apa saja mata 

pencaharian 

masyarakat 

Desa Astana? 

5. Bagaimana 

pendapat Anda 

tentang 

pendidikan 

pengemis yang 

ada di 

Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

ada di Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

4. Apa saja mata 

pencaharian 

masyarakat 

Desa Astana? 

5. Bagaimana 

pendapat Anda 

tentang 

pendidikan 

pengemis yang 

ada di Kawasan 

Ziarah Makam 

Sunan Gunung 

Jati Cirebon? 

6. Menurut Anda 

apakah 
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6. Menurut Anda 

apakah 

pendidikan 

terakhir para 

pengemis? 

6. Menurut Anda 

apakah 

pendidikan 

terakhir para 

pengemis? 

pendidikan 

terakhir para 

pengemis? 

3 Bagaimana 

Peran Dinas 

Sosial 

Kabupaten 

Cirebon 

dalam 

mengubah 

perilaku 

mengemis di 

Kawasan 

Ziarah 

Makam 

Sunan 

Gunung Jati 

Peran Dinas 

Sosial 

dalam 

mengubah 

perilaku 

mengemis 

a.Tugas 

Pokok dan 

Fungsi Dinas 

Sosial 

1. Apakah Anda 

mengetahui 

mengenai 

Dinas Sosial? 

2. Jika Iya, apa 

yang Anda 

ketahui 

mengenai 

Dinas Sosial 

tersebut? 

3. Apakah Anda 

Tahu Tugas 

dan pokok 

fungsi Dinas 

1. Apakah Anda 

mengetahui 

mengenai 

Dinas Sosial? 

2. Jika Iya, apa 

yang Anda 

ketahui 

mengenai 

Dinas Sosial 

tersebut? 

3. Apakah Anda 

Tahu Tugas 

dan pokok 

fungsi Dinas 

1. Apakah Tugas 

pokok dan 

fungsi Dinas 

Sosial 

Kabupaten 

Cirebon? 

2. Tugas Pokok 

apa yang terkait 

dengan 

pemasyarakatan  

atau pembinaan 

untuk para 

pengemis? 

 

 Wawancara 

 Observasi 

 Dokumentasi 

gambar, data 

demografi 
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Cirebon? Sosial? 

4. Jika Iya, tugas 

apa yang harus 

dilaksanakan 

olah Dinas 

Sosial? 

Sepengetahua

n Anda. 

Sosial? 

4. Jika Iya, tugas 

apa yang harus 

dilaksanakan 

olah Dinas 

Sosial? 

Sepengetahuan 

Anda. 

b. Pembinaan 1. Apakah Anda 

mengetahui 

tentang 

pembinaan 

yang 

dilakukan oleh 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

Cirebon untuk 

para 

pengemis? 

1. Apakah Anda 

pernah 

mendengar 

tentang 

pembinaan 

yang dilakukan 

oleh Dinas 

Sosial 

Kabupaten 

Cirebon untuk 

para 

1. Menurut Anda 

apakah Dinas 

Sosial berperan 

penting pada 

kesejahteraan 

pengemis di 

Kawasan Ziarah 

Makam Sunan 

Gunung Jati 

Cirebon? 

2. Dalam bentuk 
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2. Jika Iya, 

darimana 

Anda 

mendapatkan 

informasi 

tentang 

pembinaan 

yang 

dilakukan oleh 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

Cirebon? 

3. Apakah Anda 

mengikuti 

kegiatan 

pembinaan 

yang 

dilakukan 

Dinas Sosial 

pengemis? 

2. Jika Iya, 

darimana Anda 

mendapatkan 

informasi 

tentang 

pembinaan 

yang dilakukan 

oleh Dinas 

Sosial 

Kabupaten 

Cirebon? 

3. Menurut Anda 

perlukah para 

pengemis perlu 

diberikan 

pembinaan? 

4. Jika Iya, Apa 

alasan Anda 

apa sajakah 

pembinaan yang 

dilakukan oleh 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

Cirebon 

mengubah 

perilaku 

mangeis di 

Kawasan Ziarah 

Makam Sunan 

Gunung Jati 

Cirebon? 

3. Apakah Dinas 

Sosial 

memberikan 

sosialisasi  

tentang 

pembinaan 
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Kabupaten 

Cirebon? 

4. Apa alasan 

Anda 

mengikuti 

(jika iya) atau 

tidak 

mengikuti 

(jika tidak) 

pembinaan 

tersebut? 

5. Apakah ada 

kelebihan dan 

kekurangan 

dari 

pembinaan 

yang 

dilakukan oleh 

Dinas Sosial 

(terkait 

pertanyaan 

No.4)? 

5. Menurut Anda 

apakah ada 

kelebihan dan 

kekurangan 

dari 

pembinaan 

yang dilakukan 

oleh Dinas 

Sosial 

Kabupaten 

Cirebon untuk 

para 

pengemis? 

 

dalam 

mengubah 

perilaku dan 

kesadaran 

kepada para 

pengemis? Jika 

iya, 

bagaimanakah 

cara sosialisasi 

yang dilakukan? 

4. Hambatan apa saja 

yang anda dapatkan 

ketika sedang 

melaksanakan 

pembinaan? 

5. Bagaimana 

pelaksanaan 

pembinaan yang 

dilakukan oleh 
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Kabupaten 

Cirebon untuk 

para 

pengemis? 

6. Bagaimana 

persepsi atau 

pandangan 

saudara 

tentang 

pembinaan 

yang 

dilakukan oleh 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

Cirebon? 

Dinas Sosial? 
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Lampiran 7 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

PENGEMIS DI KAWASAN ZIARAH MAKAM SUNAN GUNUNG JATI 

CIREBON 

 

(Untuk Pengemis) 

Hari / tanggal  : ……………………………………… 

Lokasi Wawancara : ……………………………………… 

Nama   : ……………………………………… 

Usia   : ……………………………………… 

Jenis Kelamin  : ……………………………………… 

Pendidikan  : ……………………………………… 

Alamat   : ……………………………………… 

     ……………………………………… 

 

PERTANYAAN 

 Faktor Individual 

1. Apa pekerjaan orang tua anda? 

2. Sudah berapa lama anda mengemis? 

3. Apakah Anda mengemis karena kondisi keluarga Anda? 

4. Apa pekerjaan Anda sebelum memilih menjadi pengemis? 

5. Apakah Anda mengemis di Kawasan Ziarah Sunan Gunung Jati Cirebon 

atas keinginan sendiri atau karena ada yang menyuruh ? 

6. Selain Anda, apakah ada anggota keluarga Anda yang menjadi pengemis 

juga? 

 

 Faktor Sosial 

7. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan sosial masyarakat? seperti bakti 

sosial? 

8. Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, 

pangang, dan papan)? 

9. Apakah Anda memiliki keterampilan? Jika ada, sebutkan! 

10. Bagaimana Anda mengetahui pekerjaan mengemis di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

11. Apa saja yang Anda ketahui tentang Kawasan Ziarah Makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon? 

12. Menurut Anda apakah mengemis harus mempunyai ilmu? 

 

 Faktor Kultural 

13. Menurut Anda apakah  pengemis disini adalah masyarakat sekitar 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

14. Menurut Anda apa yang memotivasi Anda untuk mengemis di Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati? 

15. Apakah mengemis sudah menjadi budaya di keluarga Anda? 
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16. Apakah ada tetangga atau saudara yang ikut serta mengemis? 

17. Pengemis identik dengan miskin. Apakah Anda menerima jika ada 

disebut sebagai orang miskin? 

18. Apakah Anda tidak ingin mengubah hidup Anda agar lebih baik dan 

sejahtera? 

 

 Faktor Struktural 

19. Apakah Anda mengemis  di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon  karena tidak ingin bergantung pada orang tua? 

20. Apakah Anda mengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon karena ingin mendapatkan penghasilan? 

21. Aktivitas apa saja yang Anda lakukan sebelum Anda bekerja sebagai 

pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

22. Apa yang Anda lakukan dari penghasilan yang Anda peroleh dari 

mengemis? 

23. Apakah Anda pernah dikecewakan oleh sebuah sebuah sistem? 

24. Menurut Anda apakah pengemis mendapat distribusi hak-hak istimewa 

yang objektif? Seperti penghasilan, kekayaan, keselamatan (kesehatan, 

laju angka kejahatan), wewenang? 

25. Menurut Anda  apakah pengemis perlu diberikan suatu penghargaan? 

 

 Kemiskinan 

26. Menurut anda apakah pendidikan itu penting bagi pengemis? 

27. Menurut anda pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

ekonominya kecil? 

28. Bagaimana mengenai kesadaran meminta-minta pada pengemis di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

29. Menurut Anda, apakah diantara mereka (pengemis) ada yang memiliki 

kecacatan fisik? 

30. Menurut Anda apakah pengemis memilki jaminan masa depan? 

 

 Stratifikasi Sosial (Pelapisan Sosial) 

31. Menurut Anda apakah ada penggolongan kalangan di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

32. Menurut Anda apakah pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan 

Gunung Jati semuanya dari kalangan masyarakat pada umumnya? 

33. Menurut Anda apakah ada perbedaan tempat menurut golongan? 

34. Menurut Anda berapa jumlah seluruh pengemis di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

 

 Interaksi Sosial 

35. Bagaimana mengenai awal masuknya pengemis di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

36. Apakah terjalin kerjasama antar pengemis? 

37. Bagaimana mengenai sopan santun pengemis kepada para peziarah? 

38. Menurut Anda mengapa pengemis memiliki sikap memaksa? 
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39. Apakah Anda takut dengan pengemis yang sikapnya memaksa? 

40. Anda sebagai peziarah, apakah pernah bincang kecil dengan pengemis 

yang ada di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

 

 Tingkat Pendidikan 

41. Secara garis besar bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Astana? 

42. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Astana? 

43. Potensi ekonomi yang ada di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon? 

44. Apa saja mata pencaharian masyarakat Desa Astana? 

45. Bagaimana pendapat Anda tentang pendidikan pengemis yang ada di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

46. Menurut Anda apakah pendidikan terakhir para pengemis? 

  

 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon 

47. Apakah Anda mengetahui mengenai Dinas Sosial? 

48. Jika Iya, apa yang Anda ketahui mengenai Dinas Sosial tersebut? 

49. Apakah Anda Tahu Tugas dan pokok fungsi Dinas Sosial? 

50. Jika Iya, tugas apa yang harus dilaksanakan olah Dinas Sosial? 

Sepengetahuan Anda. 

 

 Pembinaan 

51. Apakah Anda mengetahui tentang pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Cirebon untuk para pengemis? 

52. Jika Iya, darimana Anda mendapatkan informasi tentang pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? 

53. Apakah Anda mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas 

Sosial Kabupaten Cirebon? 

54. Apa alasan Anda mengikuti (jika iya) atau tidak mengikuti (jika tidak) 

pembinaan tersebut? 

55. Apakah ada kelebihan dan kekurangan dari pembinaan yang dilakukan 

oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk para pengemis? 

56.  Bagaimana persepsi atau pandangan saudara tentang pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

PENGEMIS DI KAWASAN ZIARAH MAKAM SUNAN GUNUNG JATI 

CIREBON 

(Untuk Masyarakat) 

 

Hari / tanggal  : ……………………………………… 

Lokasi Wawancara : ……………………………………… 

Nama   : ……………………………………… 

Usia   : ……………………………………… 

Jenis Kelamin  : ……………………………………… 

Pendidikan  : ……………………………………… 

Alamat   : ……………………………………… 

     ……………………………………… 

 
PERTANYAAN 

 Faktor Individual 

1. Menurut Anda bagaimana kondisi ekonomi keluarga pengemis di Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

2. Menurut Anda apakah pengemis berasal dari keluarga tidak mampu? 

3. Menurut Anda apakah mereka (pengemis) merupakan suatu pilihan hidup atau 

hanya sekedar kesenangan semata? 

4. Menurut Anda apakah para pengemis itu mengemis atas keinginannya sendiri? 

 

 Faktor Sosial 

5. Menurut Anda apakah para pengemis memiliki keterampilan? 

6. Menurut Anda, apakah ada pekerjaan yang lebih layak dan baik selain jadi 

pengemis? 

7. Menurut Anda, apakah yang dibutuhkan oleh pengemis untuk memperbaiki 

hidupnya? 

8. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan sosial masyarakat? Jika iya, sebutkan! 

 

 Faktor Kultural 

9. Menurut Anda apakah  pengemis disini adalah masyarakat sekitar Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

10. Menurut Anda apa yang memotivasi mereka (pengemis) untuk mengemis di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati? 

11. Menurut Anda, apakah mengemis sudah menjadi budaya di keluarga mereka? 

12. Pengemis identik dengan miskin. Menurut Anda apakah pengemis menerima 

jika ada disebut sebagai orang miskin? 

 

 Faktor Struktural 

13. Menurut Anda mereka mengemis dikarenakan oleh suatu sistem yang tidak 

adil? 

14. Menurut Anda apakah pengemis mendapat distribusi hak-hak istimewa yang 

objektif? Seperti penghasilan, kekayaan, keselamatan (kesehatan, laju angka 

kejahatan), wewenang? 

15. Menurut Anda  apakah pengemis perlu diberikan suatu penghargaan? 
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 Kemiskinan 

16. Menurut anda apakah pendidikan itu penting bagi pengemis? 

17. Menurut anda pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

ekonominya kecil? 

18. Bagaimana mengenai kesadaran meminta-minta pada pengemis di Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

19. Menurut Anda, apakah diantara mereka (pengemis) ada yang memiliki 

kecacatan fisik? 

20. Menurut Anda apakah pengemis memilki jaminan masa depan? 

 

 Stratifikasi Sosial (Pelapisan Sosial) 

21. Menurut Anda apakah ada penggolongan kalangan di Kawasan Ziarah Makam 

Sunan Gunung Jati Cirebon? 

22. Menurut Anda apakah pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

semuanya dari kalangan masyarakat pada umumnya? 

23. Menurut Anda apakah ada perbedaan tempat menurut golongan? 

 

 Interaksi Sosial 

24. Bagaimana mengenai awal masuknya pengemis di Kawasan Ziarah Makam 

Sunan Gunung Jati Cirebon? 

25. Apakah terjalin kerjasama antar pengemis? 

26. Bagaimana mengenai sopan santun pengemis kepada para peziarah? 

27. Menurut Anda mengapa pengemis memiliki sikap memaksa? 

28. Apakah Anda takut dengan pengemis yang sikapnya memaksa? 

29. Anda sebagai peziarah, apakah pernah berbincang kecil dengan pengemis yang 

ada di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

 

 Tingkat Pendidikan 

30. Secara garis besar bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa Astana? 

31. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Astana? 

32. Potensi ekonomi yang ada di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon? 

33. Apa saja mata pencaharian masyarakat Desa Astana? 

34. Bagaimana pendapat Anda tentang pendidikan pengemis yang ada di Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

35. Menurut Anda apakah pendidikan terakhir para pengemis? 

 

 

 Pembinaan 

36. Apakah Anda pernah mendengar tentang pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Cirebon untuk para pengemis? 

Jika Iya, darimana Anda mendapatkan informasi tentang pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? 

37. Menurut Anda perlukah para pengemis perlu diberikan pembinaan? 

38. Jika Iya, Apa alasan Anda (terkait pertanyaan No.4)? 

39. Menurut Anda apakah ada kelebihan dan kekurangan dari pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk para pengemis? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

PENGEMIS DI KAWASAN ZIARAH MAKAM SUNAN GUNUNG JATI 

CIREBON 

 

(Untuk Dinas Sosial) 

 

Hari / tanggal  : ……………………………………… 

Lokasi Wawancara : ……………………………………… 

Nama   : ……………………………………… 

Usia   : ……………………………………… 

Jenis Kelamin  : ……………………………………… 

Pendidikan  : ……………………………………… 

Alamat   : ……………………………………… 

     ……………………………………… 

 

PERTANYAAN 

 Faktor Individual 

1. Menurut Anda bagaimana kondisi ekonomi keluarga pengemis di Kawasan 

Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

2. Menurut Anda apakah pengemis berasal dari keluarga yang tidak mampu? 

3. Menurut Anda apakah mereka (pengemis) merupakan suatu pilihan hidup 

atau hanya sekedar kesenangan semata? 

4. Menurut Anda apakah para pengemis itu mengemis atas keinginannya 

sendiri? 

 

 Faktor Sosial 

5. Menurut Anda apakah para pengemis memiliki keterampilan? 

6. Menurut Anda, apakah ada pekerjaan yang lebih layak dan baik selain jadi 

pengemis? 

7. Menurut Anda, apakah yang dibutuhkan oleh pengemis untuk memperbaiki 

hidupnya? 

8. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan sosial masyarakat? Jika iya, 

sebutkan! 

 

 Faktor Kultural 

9. Menurut Anda apakah  pengemis disini adalah masyarakat sekitar 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

10. Menurut Anda apa yang memotivasi mereka (pengemis) untuk mengemis 

di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati? 

11. Menurut Anda, apakah mengemis sudah menjadi budaya di keluarga 

mereka? 

12. Pengemis identik dengan miskin. Menurut Anda apakah pengemis 

menerima jika ada disebut sebagai orang miskin? 
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 Faktor Struktural 

13. Menurut Anda mereka mengemis dikarenakan oleh suatu sistem yang 

tidak adil? 

14. Menurut Anda apakah pengemis mendapat distribusi hak-hak istimewa 

yang objektif? Seperti penghasilan, kekayaan, keselamatan (kesehatan, 

laju angka kejahatan), wewenang? 

15. Menurut Anda  apakah pengemis perlu diberikan suatu penghargaan? 

 

 Kemiskinan 

16. Menurut anda apakah pendidikan itu penting bagi pengemis? 

17. Menurut anda pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

ekonominya kecil? 

18. Bagaimana mengenai kesadaran meminta-minta pada pengemis di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

19. Menurut Anda, apakah diantara mereka (pengemis) ada yang memiliki 

kecacatan fisik? 

20. Menurut Anda apakah pengemis memilki jaminan masa depan? 

 

 Stratifikasi Sosial (Pelapisan Sosial) 

21. Menurut Anda apakah ada penggolongan kalangan di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

22. Menurut Anda apakah pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan 

Gunung Jati semuanya dari kalangan masyarakat pada umumnya? 

23. Menurut Anda apakah ada perbedaan tempat menurut golongan? 

 

 Interaksi Sosial 

24. Bagaimana mengenai awal masuknya pengemis di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

25. Apakah terjalin kerjasama antar pengemis? 

26. Bagaimana mengenai sopan santun pengemis kepada para peziarah? 

27. Menurut Anda mengapa pengemis memiliki sikap memaksa? 

28. Apakah Anda takut dengan pengemis yang sikapnya memaksa? 

29. Anda sebagai peziarah, apakah pernah berbincang kecil dengan pengemis 

yang ada di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

 

 Tingkat Pendidikan 

30. Secara garis besar bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Astana? 

31. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Astana? 

32. Potensi ekonomi yang ada di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati 

Cirebon? 

33. Apa saja mata pencaharian masyarakat Desa Astana? 

34. Bagaimana pendapat Anda tentang pendidikan pengemis yang ada di 

Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

35. Menurut Anda apakah pendidikan terakhir para pengemis? 
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 Pembinaan 

36. Menurut Anda apakah Dinas Sosial berperan penting pada kesejahteraan 

pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

37. Dalam bentuk apa sajakah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kabupaten Cirebon mengubah perilaku mengemis di Kawasan Ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati Cirebon? 

38. Apakah Dinas Sosial memberikan sosialisasi  tentang pembinaan dalam 

mengubah perilaku dan kesadaran kepada para pengemis? Jika iya, 

bagaimanakah cara sosialisasi yang dilakukan? 

39. Hambatan apa saja yang anda dapatkan ketika sedang melaksanakan 

pembinaan? 

40. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial? 
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Lampiran 8 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

PENGEMIS DI KAWASAN ZIARAH MAKAM SUNAN GUNUNG 

JATI CIREBON 

No Fokus Penelitian Indikator Objek Observasi 

1 Faktor-faktor 

munculnya 

pengemis 

Faktor individual Mengamati cara 

berpakaian pengemis 

Faktor sosial Mengamati 

lingkungan pengemis 

di kawasan ziarah 

Faktor kultural Mengamati budaya 

mengemis pada 

masyarakat kawasan 

Ziarah Makam Sunan 

Gunung Jati Cirebon 

Faktor struktural Mengamati interaksi 

sosial antara pengemis 

dan pengunjung 
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Lampiran 9 

 

PEDOMEN DOKUMENTASI 

PENGEMIS DI KAWASAN ZIARAH MAKAM SUNAN GUNUNG JATI 

CIREBON 

 

No Fokus Penelitian Indikator Objek Observasi 

1 Faktor-faktor 

munculnya 

pengemis 

Faktor Sosial Mendokumentasikan 

keadaan ekonomi 

masyarakat Desa 

Astana Kec. Gunung 

Jati 

2 Dinas Sosial Tugas dan Fungsi Mengumpulkan 

dokumen tugas 

pokok dan fungsi 

Dinas Sosial 

Pembinaan Mendokumentasikan 

kegiatan pembinaan 

untuk para pengemis 
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Lampiran 10 

 

DAFTAR NAMA OBJEK PENELITIAN 

No Nama Umur Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Alamat 

1 Maskinah 70  P SD Gebang, 

Cirebon 

2 Urip 49 L SLB Lawang 

Gadah, 

Cirebon 

3 Sri Ningsih 

dan Heri 

43 dan 

45 

P dan L SD Brebes 

4 Tarsiman 80 L SD Indramayu 

5 Suradi 55 L - Losasi 

6 Mamat 11 L SD Desa Astana, 

Cirebon 

7 Dedi 12 L SD Desa Astana, 

Cirebon 

8 Andri 10 L SD Desa Astana, 

Cirebon 

9 Jumiah 66 P SD Desa Astana, 

Cirebon 

10 Yuyun  59 P SD Desa Astana, 

Cirebon 
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Lampiran 11 

 

DAFTAR NAMA INFORMAN 

No Nama Umur Pendi

dikan  

Pekerjaan  Alamat 

1 I. Abdul Kholil, SE 47 S1 PNS Desa Bakung 

2 Ainun Nazhir 26 S1 Guru Desa Astana 

3 Herlina 39 SLTA IRT Sirnabaya 

4 Aan Purwaningsih 44 S1 Guru Desa Astana 

5 Uun Kurniasih 50 S1 PNS Kesambi 

6 Mistiroh 46 SD Pedagang Desa Astana 

7 Miah 55 SD Pedagang Desa Astana 

8 Aziz 30 SLTA Guru Kunci Desa Astana 

9 Iswan  35 SD Pemandu 

Ziarah 

Kedawung 

10 Ratna Dewi 22  S1 Mahasiswa  Desa 

Mertasinga 

11 Suaedah 33 SD Pedagang Desa Astana 

12 Fauzan 46 SD Perangkat 

Desa 

Desa 

Purwawinagun 

 


