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SARI 

Damayanti, Febrina. 2016. Kondisi Sosial Ekonomi Pengemis dalam Perspektif 

Teori Dramaturgi (Studi Kasus di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, 

Kabupaten Banyumas). Skipsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Thriwaty Arsal, M, Drs. 

Adang Syamsudin Sulaha, M. Si. 103 halaman. 

Kata Kunci: Kondisi Sosial Ekonomi, Pengemis, Dramaturgi  

Fenomena pengemis sebenarnya bukan sesuatu yang baru di tengah 

masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan 

dan ingin tetap bertahan di zaman modern yaitu bekerja sebagai pengemis untuk 

memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, kehidupan para pengemis di Desa 

Pageralang merupakan sebuah fenomena berbeda. Secara ekonomi, dapat 

dikatakan berkecukupan dan bukan termasuk Rumah Tangga Miskin (RTM). 

Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui latar belakang munculnya 

pengemis di Desa Pageralang. 2) Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial 

ekonomi pengemis dari tampak depan (front stage) dan tampak belakang (back 

stage) di Desa Pageralang. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 

dilaksanakan di ruas Jalan Krumput dan rumah pengemis di Desa Pageralang. 

Informan pada penelitian ini adalah para pengemis, aparat desa, supir bus, dan 

masyarakat Desa Pageralang. Teknik pengumpulan data pada penelitian adalah 

dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data 

yang digunakan adalah triangulasi sumber, member chek. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Dramaturgi Erving 

Goffman. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor yang melatarbelakangi 

munculnya pengemis adalah faktor sosial seperti tingkat pendidikan yang rendah, 

faktor ekonomi seperti kurangnya pekerjaan formal, kurangnya modal, minim 

keterampilan, dan faktor budaya meliputi keterbatasan fisik dan keturunan. 2) 

kondisi sosial ekonomi pengemis tampak depan (front stage) yaitu para pengemis 

menunjukkan diri sebagai orang miskin sehingga terlihat layak untuk dikasihani 

dan diberi sumbangan, sedangkan pada panggung belakang (back stage) 

menghasilkan temuan berupa pada tingkat pendapatan para pengemis bisa 

mencapai Rp 30.000. Rata-rata pengemis sudah memiliki tempat tinggal sendiri  

dengan kondisi bangunan fisik yang baik, pada bidang pendidikan para pengemis 

menganggap pendidikan formal merupakan hal yang utama. Pada bidang 

kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh besar bagi 

pengemis untuk menunjang aktivitasnya. 

Saran 1) bagi pengemis untuk tetap menjaga kesehatan dan pada orang tua 

untuk memberikan pola asuh yang baik. 2) pengguna jalan hendaknya tidak 

memberikan sumbangan secara langsung kepada pengemis.  3) Bagi pemerintah 

desa harus membuka peluang kerja dan memberikan pelatihan sesuai dengan 

kondisi masyarakat agar memiliki keterampilan dan daya saing. 
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ABSTRACT 

 

 Damayanti, Febrina. 2016 Social-Economic Conditions Beggars in 

Dramaturgy Theory Perspective (A Case Study in the village of Pageralang, 

Kemranjen subdistrict, Banyumas). Skipsi. Department of Sociology and 

Anthropology. Faculty of Social Science. Semarang State University. Supervisor 

Dr. Thriwaty Arsal, M. Si,  Drs. Adang Syamsudin Sulaha, M. Si. 103 pages. 

 

Keywords: Social -Economic Conditions, Beggars, Dramaturgy 

Beggar phenomenon is not something new in the community. People who do not 

have access to a job and wanted to stay in the modern era is to begging to make 

ends meet. However, the lives of the beggars in the village Pageralang is a 

different phenomenon. Economically, it can be said to be well off and not part of 

Poor Households. The purpose of this study include: 1) To find out the 

background of beggars in the village Pageralang. 2) To know the description of 

socio-economic conditions of the beggar looked forward (front stage) and rear 

(back stage) in the village of Pagelarang. 

 This study used qualitative research methods. The research location in 

Jalan Krumput and houses in the village beggar Pagelarang. Supporting 

information in this study is the beggars, village administrators, bus drivers, and 

the village community Pagelarang. Research data collection techniques is to use 

observation, interviews, and documentation. The validity of the data used is data 

triangulation, member check. Data analysis techniques in this research is data 

collection, data reduction, data presentation, and conclusions. This study uses the 

theory of Erving Goffman Dramaturgy. 

 Research results show that 1) the background factors emergence of 

beggars are social factors such as low educational level, economic factors such as 

lack of formal employment, lack of capital, lack of skills, and cultural factors 

include the physical limitations and descent. 2) socio-economic conditions beggar 

looks ahead (front stage) are beggars show themselves as poor people so it looks 

feasible to be pitied and given donations, while at the rear stage (back stage) has 

resulted in findings that the income level of the beggars could reach 30,000. On 

average beggars own your own place with a good physical condition of the 

building, in the field of education beggars considers formal education is the main 

thing. In the health sector is a factor that is very important and influential for 

beggars to support its activities. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Masalah kemiskinan memang telah ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu 

umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin 

dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern 

pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, 

dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Menurut 

Sharp et al (2008), kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan 

disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal.  

Kemiskinan harus dipahami sebagai suatu masalah sosial ekonomi yang 

bersifat multi-dimensional. Kemiskinan bukan semata-mata karena pendapatan 

yang kurang. Kompleksitas masalah kemiskinan mencerminkan kesengsaraan dan 

tertekannya harga diri manusia karena ketiadaan pendapat, kekuasaan dan pilihan 

untuk memperbaiki taraf hidup. Salah satu efek meluasnya kemiskinan adalah 

semakin banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada orang lain salah 

satunya dengan menjadi pengemis. Praktek mengemis merupakan masalah sosial, 

dimana mereka dianggap telah menyimpang dari nilai dan norma-norma yang 

berlaku. Mereka adalah orang sehat dengan kondisi tubuh yang tidak kurang 

apapun (Bina Desa, 1987:3).  

 



2 
 

2 
 

Suparlan (1986:30) berpendapat bahwa gelandangan dan pengemis 

sebagai suatu gejala sosial yang terwujud di perkotaan dan telah menjadi suatu 

masalah sosial karena beberapa alasan. Pertama, disatu pihak menyangkut 

kepentingan orang banyak (warga) yang merasa wilayah tempat hidup dan 

kegiatan mereka sehari-hari telah dikotori oleh pihak gelandangan, dan dianggap 

dapat menimbulkan ketidaknyamanan harta benda. Kedua, menyangkut 

kepentingan pemerintah kota, di mana pengemis dianggap dapat mengotori jalan-

jalan protokol, mempersukar pengendalian keamanan dan mengganggu ketertiban 

sosial. 

Mengemis sebagai masalah sosial yang muncul karena adanya 

ketimpangan antara sumber daya manusia yang dimiliki dengan tuntutan dunia 

kerja yang semakin kompleks. Di sisi lain, individu yang tergolong dalam 

kategori tersebut tersudutkan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin banyak 

sehingga pekerjaan sebagai pengemis menjadi sebuah pilihan alternatif bagi 

sebagian masyarakat tersebut. Banyak tempat yang menjadi lokasi untuk para 

pengemis untuk melakukan kegiatannya. Salah satunya di ruas jalan Krumput 

Desa Pegeralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang digunakan 

oleh beberapa pengemis sebagai tempat untuk mencari nafkah. Pengemis 

terdorong untuk semakin kreatif dan inovatif agar lebih menarik simpati 

masyarakat umum. Himpitan ekonomi yang terus mendesak menjadikan sebagian 

masyarakat memilih menjadi pengemis baik sebagai aktivitas harian atau 

musiman. 
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Kondisi sosial ekonomi seseorang merupakan salah satu faktor umum 

yang dapat mendorong terjadinya heterogenitas antara masyarakat satu dengan 

yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat, seperti dari aspek pendapatan seseorang 

yang berdampak dari berbagai aktivitas dan pekerjaan. Menurut Sudarsono 

(2004:14) ada beberapa indikator obyektif pendapatan dari sosial ekonomi 

seseorang seperti pendidikan, jumlah pendapatan, pemilikan barang-barang 

berharga dapat dilihat sebagai simbol atau pertanda status sosial. Menurut 

Soekanto (2001:25) status merupakan posisi seseorang dalam suatu kelompok 

sosial dalam arti tempat seseorang secara umum di masyarakat dan berhubungan 

dengan orang-orang lain, seperti lingkungan pergaulan, prestise dan hak-hak serta 

kewajibannya. Kondisi sosial ekonomi inilah yang menentukan posisi seseorang 

dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga dengan adanya status ini maka 

akan memperoleh hak dan diberi kewajiban atas segala sesuatu yang diinginkan 

masyarakat. 

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, 

Kabupaten Banyumas. Kondisi itu tentunya menyebabkan masyarakat Desa 

Pageralang mengalami perubahan dalam hal sosial dan ekonomi. Pekerjaan yang 

semakin kompleks menciptakan masyarakat yang semakin heterogen. 

Heterogenitas pekerjaan masyarakat dapat dilatarbelakangi oleh tingkat 

pendidikan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, namun bagi 

masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keahlian 

dan kemampuan, sedangkan kebutuhan pokok semakin banyak, maka banyak 
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masyarakat yang mencari pekerjaan alternatif, salah satunya adalah bekerja 

sebagai pengemis.  

Umumnya pengemis sering dijumpai tempat-tempat umum seperti pasar, 

terminal, taman atau tempat hiburan bahkan berkunjung ke rumah-rumah. Selain 

di tempat-tempat tersebut, ternyata pengemis juga dapat ditemukan di pinggir  

jalan raya, seperti halnya di tepi jalan Krumput Desa Pageralang yang di 

digunakan oleh beberapa pengemis sebagai tempat mencari nafkah. 

Fenomena pengemis sebenarnya bukan sesuatu yang baru di tengah 

masyarakat. Pengemis seakan tidak asing lagi bagi masyarakat di era globalisasi 

ini. Masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan dan 

ingin tetap bertahan di zaman modern, yaitu bekerja sebagai pengemis untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Munculnya asumsi bahwa lahirnya budaya mengemis disebabkan oleh 

faktor ekonomi merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Akan tetapi, 

kehidupan para pengemis di Desa Pageralang merupakan sebuah fenomena 

berbeda. Secara ekonomi, dapat dikatakan berkecukupan. Secara umum pengemis 

di Desa Pageralang rata-rata mempunyai sepeda motor, televisi, hewan piaraan 

seperti ayam, kambing serta bangunan rumah yang bagus. Oleh sebab itu, dalam 

menangani masalah pengemis diperlukan adanya penelitian selanjutnya mengenai 

bagaimana latar belakang munculnya pengemis di Desa Pageralang serta 

bagaimana kondisi sosial dan ekonomi pengemis tampak depan (front stage) dan 

tampak belakang (back stage) dalam perspektif teori dramaturgi pada pengemis di 

Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.  
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Pemilihan tempat di ruas jalan Krumput sebagai tempat pengemis yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Pageralang dalam melakukan tindakannya sangat 

menarik untuk diteliti lebih lanjut. Banyak hal-hal yang belum diketahui penulis 

untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan penelitian yang 

berjudul “Kondisi Sosial Ekonomi Pengemis dalam Perspektif Teori Dramaturgi 

(Studi Kasus di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten 

Banyumas)”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis dapat 

menarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Apa yang melatarbelakangi munculnya pengemis di Desa Pageralang, 

Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas? 

1.2.2 Bagaimana gambaran kondisi sosial ekonomi pengemis dari panggung 

depan (front stage) dan panggung belakang (back stage) dalam perspektif 

teori dramaturgi di Desa Pegeralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten 

Banyumas? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai oleh 

penulis dalam penelitian tersebut adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui latar belakang munculnya pengemis di Desa 

Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. 
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1.3.2 Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial ekonomi pengemis dari 

panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage) dalam 

perspektif teori dramaturgi di Desa Pegeralang, Kecamatan Kemranjen, 

Kabupaten Banyumas. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun manfaat yang akan diperoleh dari 

penelitian ini baik teoritis maupun praktis adalah: 

1.4.1 Manfaat teoritis  

1.4.1.1 Menambah ilmu pengetahuan Sosiologi dan Antropologi serta memberi 

wawasan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca mengenai latar 

belakang munculnya pengemis dan kondisi sosial ekonomi pengemis 

dalam perspektif teori dramaturgi di Desa Pageralang, Kecamatan 

Kemranjen, Kabupaten Banyumas. 

1.4.1.2 Menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan menjadi tambahan 

materi pada mata pelajaran sosiologi dan antropologi Sekolah Menengah 

Atas (SMA) kelas XI Semester 2 dalam bab 2 mengenai masalah sosial. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai latarbelakang 

munculnya pengemis dan kondisi sosial ekonomi pengemis dalam 

perspektif teori dramaturgi di Desa Pageralang, kecamatan Kemranjen, 

Kabupaten Banyumas. 

1.4.2.2 Sebagai bahan rujukan berkaitan dengan penelitian yang menggunakan 

teori dramaturgi. 
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1.5 BATASAN ISTILAH  

Batasan istilah ditulis untuk memudahkan pemahaman pembaca agar tidak 

terjadi kesalahpahaman.  Batasan istilah juga ditulis untuk membatasi objek 

penelitian agar mengarah pada pokok permasalahan dan pembahasan, maka 

penulis memberikan batasan istilah-istilah sebagai berikut: 

1.5.1 Sosial ekonomi 

Sosial ekonomi dalam penelitian Maftukhah (2007) adalah kedudukan atau 

posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis 

aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, umur, jenis rumah 

tinggal, dan kekayaan yang dimiliki. Berkaitan dengan penelitian ini yang 

dimaksud dengan kondisi sosial latar belakang suatu keluarga yang 

dipandang dari umur dan tingkat pendidikan orang tua dan kondisi 

ekonomi adalah adalah latar belakang suatu keluarga dipandang dari 

pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, dan kekayaan yang 

dimilikinya. Kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini dibatasi pada 

kondisi sosial ekonomi pengemis di Desa Pageralang, Kecamatan 

Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang dapat dilihat dari pendapatan, 

kondisi perumahan, kesehatan dan pendidikan. 

1.5.2 Pengemis 

Pengertian pengemis menurut Perpu No. 30 Tahun 1980 

menyatakan bahwa pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan 

penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara 

dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Mengemis 
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adalah seseorang yang meminta uang atau barang kapada orang-orang 

yang tidak memiliki kewajiban sosial untuk menanggung kehidupannya, 

tanpa memberikan jasa-jasa (Chalik, 2006:2). Akan tetapi, dalam 

penelitian ini yang dimaksud pengemis adalah orang yang meminta-minta 

dengan duduk-duduk di pinggir jalan seperti  yang ada di pinggir jalan 

Krumput Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.  

1.5.3 Teori Dramaturgi 

Dramatugi menurut pandangan Erving Goffman (Goodman, 2010) 

adalah kehidupan sosial sebagai serentetan panggung sandiwara dengan 

simbol-simbol yang tepat yang ditunjukkan untuk mendukung identitas 

atau profesi yang akan ditampilkan atau yang disembunyikan melalui 

panggung pertunjukan. 

Goffman berbicara tentang panggung depan (front stage). Front 

adalah panggung pertunjukan yang umumnya berfungsi secara pasti dan 

umum untuk mendefinisikan situasi bagi orang yang menyaksikan 

pertunjukan. Dalam front stage, Goffman membedakan antara setting 

dengan front personal. Setting mengacu pada pemandangan fisik yang 

biasanya harus ada di situ jika aktor memainkan perannya. Front personal 

dibagi menjadi penampilan dan gaya. Penampilan meliputi berbagai jenis 

barang yang mengenalkan mengenai status sosialnya. Gaya mengenalkan 

kepada penonton peran macam apa yang diharapkan aktor untuk 

dimainkan dalam situasi tertentu ( menggunakan gaya fisik atau sikap). 

Aspek dramaturgi lain di front stage adalah aktor sering mencoba 
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menyampaikan kesan bahwa mereka lebih akrab dengan audien ketimbang 

dalam keadaan yang sebenarnya. 

Goffman juga membahas panggung belakang (back stage) dimana 

fakta disembunyikan di depan atau berbagai jenis tindakan informal 

mungkin timbul. Panggung belakang diibaratkan sebagai kehidupan sosial 

yang sesungguhnya di mana para aktor memerlukan kamar rias, tempat 

bersantai, mempersiapkan diri, atau berlatih untuk memainkan peranannya 

di panggung depan.  

Teori dramaturgi dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai 

bagaimana kondisi sosial ekonomi pengemis tampak depan (front stage) 

dimana pengemis menampilkan perannya kepada khalayak umum saat 

mereka sedang menjalankan aktivitas mereka sebagai seorang pengemis 

dan kondisi sosial ekonomi tampak belakang (back stage) di lihat dari 

pendapatan, kondisi rumah, kesehatan dan pendidikan para pengemis serta 

mempersiapkan segala sesuatunya untuk menunjang aktivitas utamanya 

sebagai seorang pengemis di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, 

Kabupaten Banyumas. 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 DESKRIPSI TEORITIS  

2.1.1 Konsep Kemiskinan  

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak 

mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 

kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Adapun konsep kemiskinan yang 

digunakan pada penelitian ini untuk menganalisi faktor yang melatarbelakangi 

munculnya pengemis di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten 

Banyumas adalah berkaitan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan, 

pemenuhan kebutuhan pokok dan konsep kemiskinan absolut dan kemiskinan 

kultural (Sholikhin, 2010:16).  

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana miskin yang tidak 

selamanya karena nasib yang tidak dapat dirubah akibat keadaan fisik yang tidak 

mendukung. Sedangkan, kemiskinan kultural adalah suatu budaya yang membuat 

orang miskin memiliki mentalitas rasa pasrah dengan keadaan yang ada, 

seseorang cenderung mengganggap bahwa dirinya memiliki kondisi seperti ini 

karena keturunan dari orang tua atau nenek moyangnya dulu yang juga 

mempunyai kondisi yang juga miskin, sehinggadari mereka tidak ada usaha untuk 

merubah keadaan untuk bisa keluar dari kemiskinan ini. 
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2.1.2 Teori Dramaturgi  

Suatu kajian ilmiah memerlukan suatu landasan teori sebagai alat analisis. 

Suatu peristiwa dapat dijelaskan ketika peneliti menggunakan teori tertentu untuk 

menganalisis suatu peristiwa yang terjadi. Pada penelitian ini, akan menganalisis 

dan mengkaji tentang “Kondisi Sosial Ekonomi Pengemis dalam Perspektif Teori 

Dramaturgi (Studi Kasus di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten 

Banyumas)”. Teori yang relevan dengan masalah yang ditulis oleh peneliti adalah 

teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Teori dramaturgi 

digunakan untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi tampak depan (front stage) 

dan tampak belakang (back stage).  

Teori dramaturgi dikembangkan oleh Erving Goffman dalam bukunya 

yang berjudul The Presentational of Self in Everyday Life (1959) (dalam jurnal 

Imron, 2013) memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat penampilan 

teateris, banyak ahli mengatakan bahwa dramaturginya Erving Goffman ini 

berada di antara tradisi interaksi simbolik dan fenomenologi. 

Tindakan individu mengenai bagaimana tampilan dirinya yang ingin orang 

lain ketahui memang akan ditampilkan se-ideal mungkin. Perilakunya dalam 

interaksi sosial akan selalu melakukan permainan informasi agar orang lain 

memiliki kesan yang lebih baik. Ketika individu tersebut menginginkan identitas 

lain yang ingin ditonjolkan dari identitas yang sebenarnya, di sinilah terdapat 

pemeranan karakter seorang individu dalam memunculkan simbol-simbol relevan 

yang diyakini dapat memperkuat identitas pantulan yang ingin diciptakan dari 
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identitas yang sesungguhnya, lebih jauh perkembangan ini melahirkan studi 

dramaturgi.  

Menurut Erving Goffman, ketika simbol-simbol tertentu sebelum 

dipergunakan oleh individu sebagai sebuah tindakan yang disadari (dalam 

perencanaan), berarti telah menjadikan dirinya sebagai “orang lain” karena ketika 

individu tersebut mencoba simbol-simbol yang tepat untuk mendukung identitas 

yang akan ditonjolkannya, ada simbol-simbol lain yang disembunyikan atau 

“dibuang”. Ketika individu tersebut telah memanipulasi cerminan dirinya menjadi 

orang lain, berarti ia telah memainkan suatu pola teateris, peng-aktor-an yang 

berarti dia merasa bahwa ada suatu panggung di mana ia harus mementaskan 

suatu tuntutan peran yang sebagaimana mestinya telah ditentukan dalam skenario, 

bukan lagi pada tuntutan interaksi dirinya, simbol-simbol yang diyakini dirinya 

mampu memberikan makna, akan terbentur pada makna audiens. Artinya bukan 

dirinya lagi yang memaknai identitasnya, tetapi bergantung pada orang lain. 

Pengelolaan simbol-simbol pada bagian dari tuntutan lingkungan (skenario) 

sebagai dirinya.  

Fokus pendekatan dramaturgi adalah bukan apa yang orang lakukan, 

bukan apa yang ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, 

melainkan bagaimana mereka melakukannya. Dramaturgi menekankan dimensi 

ekspresif/impresif aktivitas manusia, yakni bahwa makna kegiatan manusia 

terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang 

lain yang juga ekspresif. Oleh karena perilaku manusia bersifat ekspresif inilah 

maka perilaku manusia bersifat dramatik.  
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Pendekatan dramaturgi Erving Goffman berintikan pandangan bahwa 

ketika manusia berinteraksi dengan sesamannya, ia ingin mengelola pesan yang ia 

harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Untuk itu, setiap orang melakukan 

pertunjukan bagi orang lain. Kaum dramaturgi memandang manusia sebagai 

aktor-aktor di atas panggung metaforis yang sedang memainkan peran-peran 

mereka. Erving Goffman memusatkan perhatian pada dramaturgi atau pandangan 

atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama yang mirip dengan 

pertunjukan drama di panggung. Memainkan simbol dari peran tertentu di suatu 

panggung pertunjukan.  

Panggung pertunjukan dalam perspektif dramaturgi ibarat teater, interaksi 

sosial yang mirip dengan pertunjukan di atas panggung, yang menampilkan peran-

peran yang dimainkan para aktor. Untuk memainkan peran tersebut, biasanya sang 

aktor menggunakan bahasa verbal dan menampilkan perilaku nonverbal tertentu 

serta mengenakan atribut-atribut tertentu, misalnya kendaraan, pakaian, dan 

asesoris lainnya yang sesuai dengan perannya dalam situasi tertentu. Aktor harus 

memusatkan pikiran agar dia tidak keseleo-lidah, menjaga kendali diri, melakukan 

gerak-gerik, menjaga nada suara dan mengekspresikan wajah yang sesuai dengan 

situasi.  

Menurut Erving Goffman kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi 

“panggung depan” (front stage) dan “panggung belakang” (back stage). Panggung 

depan merujuk kepada peristiwa sosial yang menunjukkan bahwa individu 

bergaya atau menampilkan peran formalnya, memainkan perannya di atas 

panggung sandiwara dihadapan khalayak penonton. Sebaliknya panggung 
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belakang merujuk kepada tempat dan peristiwa yang memungkinkannya 

mempersiapkan perannya di panggung depan dan panggung belakang Erving 

Goffman membagi panggung depan ini menjadi dua bagian: setting dan front 

pribadi (personal front). setting merupakan situasi fisik yang harus ada ketika 

aktor melakukan pertunjukan. Front pribadi terdiri dari alat-alat yang dianggap 

khalayak sebagai perlengkapan yang dibawa aktor ke dalam setting. Personal 

front mencakup penampilan dan gaya. Penampilan meliputi jenis barang yang 

yang mengenalkan kepada status sosial aktor, misalnya pakaian, aksesoris dan 

barang-barang yang lain untuk menunjang aktifitasnya. Gaya meliputi bahasa 

verbal dan bahasa tubuh sang aktor, misalnya berbicara sopan, pengucapan istilah-

istilah asing, intonasi, postur tubuh, ekspresi wajah, penampakan usia dan 

sebagainya. Ciri yang relatif tetap seperti ciri fisik, termasuk ras dan usia biasanya 

sulit disembunyikan atau diubah, namun aktor sering memanipulasinya dengan 

menekankan atau melembutkannya.  

Erving Goffman mengakui bahwa panggung depan mengandung analisis 

struktural dalam arti bahwa panggung depan cenderung bahwa umumnya orang-

orang berusaha menyajikan diri mereka yang diidealisasikan dalam pertunjukan di 

pangung depan, untuk menyembunyikan hal-hal tertentu dalam pertunjukannya, 

dengan kata lain panggung depan ibarat panggung sandiwara bagian depan (front 

stage) yang ditonton khalayak penonton dan menyampaikan kesan bahwa mereka 

lebih akrab dengan audien ketimbang dalam keadaan yang sebenarnya.  

Panggung belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang (back 

stage) atau kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri, 
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atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan. Upaya individu 

untuk menumbuhkan kesan tertentu di depan orang lain dengan cara menata 

perilaku agar orang lain memaknai identitas dirinya sesuai dengan apa yang ia 

inginkan.  Menurut Erving Goffman, kebanyakan atribut, milik atau aktivitas 

manusia digunakan untuk presentasi diri, termasuk busana yang dikenakan, 

tempat tinggal, rumah yang dihuni berikut cara kita melengkapinya (furniture dan 

perabotan rumah), cara berjalan dan berbicara, pekerjaaan yang  lakukan dan cara 

menghabiskan waktu luang.  

Erving Goffman menyatakan bahwa hidup adalah teater (panggung 

sandiwara), individunya sebagai aktor dan masyarakat adalah penontonnya. 

Dalam pelaksanaannya, selain panggung di mana ia melakukan pementasan peran 

(front stage), ia juga memerlukan ruang ganti yang berfungsi untuk 

mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika individu dihadapkan pada panggung, ia 

akan menggunakan simbol-simbol yang relevan untuk memperkuat identitas 

karakternya, namun ketika individu tersebut telah habis masa pementasannya, 

maka di belakang panggung akan terlihat tampilan seutuhnya dari individu 

tersebut (back stage).  

Teori ini digunakan untuk menganalisa kondisi sosial ekonomi pengemis 

di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas guna untuk 

mencari informasi yang lebih banyak lagi. Pengemis dapat dikatakan sebagai 

seorang yang mengantungkan hidupnya kepada orang lain dengan meminta-minta 

di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapat belas kasihan 

dari orang lain tanpa memberikan imbalan atau jasa kepada yang memberi. Ruas 
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jalan Krumput yang ada di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten 

Banyumas adalah salah satu tempat yang dijadikan tempat untuk mengemis. 

Banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan menjadikan ruas jalan tersebut 

dijadikan sebagai salah satu tempat area mengemis oleh masyarakat desa 

Pagelarang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. 

Pengemis di ruas Jalan Krumput tidak tetap jumlahnya. Pada hari-hari 

besar dan musim mudik ke kampung halaman tiba, biasanya jumlah pengemis 

semakin hari semakin bertambah yang dapat dijumpai  dari berbagai usia. 

Pengemis yang berasal dari desa Pagelarang memiliki kondisi sosial dan ekonomi 

tersendiri, mereka menggunakan cara atau alasan tersendiri untuk menutupi 

kondisi sosial ekonomi didalam kehidupannya yang sesungguhnya, hal ini 

dilakukan agar mereka menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Kondisi 

sosial ekonomi pengemis ini relevan dengan Teori Dramaturgi yang dikemukakan 

oleh Erving Goffman. 

 

2.2 KAJIAN HASIL-HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

  Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap penelitian “Kondisi Sosial 

Ekonomi Pengemis dalam Perspektif Teori Dramaturgi (Studi Kasus di Desa 

Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)”, maka penulis 

memberikan kajian pustaka berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu 

diantaranya sebagai berikut: 

  Penelitian terdahulu mengenai pengemis dilakukan oleh Chalik (2006) 

dengan judul “Tradisi Pengemis di Kompleks Makan Sunan Giri Kecamatan 
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Kebomas Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain faktor 

ekonomi yaitu kemiskinan, terdapat faktor budaya dan keyakinan pada takdir 

yang menjadikan masyarakat Kebomas Gresik menjadi seorang pengemis. 

Mengemis merupakan budaya turun-temurun dan adanya sikap malas bekerja 

keras, sehingga selalu menggantungkan hidupnya pada orang lain. Masyarakat 

Kebomas Gresik juga memiliki keyakinan bahwa bekerja sebagai pengemis 

adalah “kodrat” yaitu ketentuan Allah yang sudah digariskan. Pekerjaan 

mengemis dianggap sebuah nasib yang merupakan ketentuan Allah yang tidak 

bisa ditolak. Pandangan tersebut menjadikan pekerjaan mengemis dianggap biasa 

tanpa ada perasaan risih atau malu. Sikap biasa tersebut semakin memperkuat 

dengan adanya anggapan bahwa pekerjaan mengemis tidak melanggar ajaran 

agama maupun norma sosial. 

  Persamaan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan yang penulis 

teliti adalah sama-sama ingin mengetahui faktor yang melatarbelakangi seseorang 

menjadi pengemis. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan Chalik 

dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian yang dilakukan penulis 

berlokasi di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, 

sedangkan penelitian oleh Chalik dilakukan di kompleks makan Sunan Giri.  

Penelitian sebelumnya melihat faktor budaya adalah faktor yang melatarbelakangi 

masyarakat menjadi pengemis yaitu karena mengemis adalah sebagai suatu tradisi 

yang dipelopori oleh nenek moyang sebagai bagian dari adat istiadat dan takdir 

Allah yang harus diterima, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah 
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latarbelakang munculnya pengemis dilihat dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya 

pengemis di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Mukti dengan judul “Strategi Pengemis 

Dalam Hidup Bermasyarakat di Kota Surabaya,” dalam jurnal On-line 

Komunitas Sosiologi FISIP Universitas Airlangga Vol. 1 No. 1, Januari 2013.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan teori dramaturgi Erving Goffman, dengan tujuan 

untuk mengetahui strategi pengemis dalam hidup bermasyarakat di Kota Surabaya 

dan faktor yang mendasari menjadi pengemis serta upaya perpindahan dari 

pekerjaan mengemis ke pekerjaan lain, setelah melakukan tahapan penelitian, 

ditemukan tidak semua pengemis melakukan dramaturgi di panggung depan (front 

stage) saat bertemu para dermawan. Di dalam kehidupan sehari-hari dalam 

lingkungan tempat tinggal, para pengemis membaur dan di lingkungan tempat 

tinggalnya. Masyarakat setempat tidak ada masalah dengan latar belakang sebagai 

pengemis. Perpindahan pekerjaan dari pengemis ke pekerjaan lain dirasa belum 

perlu, karena pekerjaan mengemis masih menjanjikan rupiah yang banyak.  

  Perbedaan pada penelitian sebelumnya di atas adalah dalam jurnal 

menghasilkan temuan berupa strategi yang digunakan para pengemis untuk 

menampilan penampilan mereka kepada para dermawan baik front stage ataupun 

back stage, sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah ingin melihat kondisi 

sosial ekonomi pengemis di Desa Pageralang yang bekerja sebagai pengemis pada 

perilakunya sehari-hari baik penampilan yang ditampilkan pada front stage 

ataupun back stage. Persamaan penelitian yang diteliti dengan jurnal yang ditulis 
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oleh Muhti yaitu sama-sama ingin melihat faktor yang melatarbelakangi 

munculnya pengemis.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Marcus dan Anthony (2005) dalam jurnal 

internasional yang berjudul “The Culture of Poverty Revisited: Bringing Back the 

Working Class” menghasilkan temuan bahwa masalah kemiskinan di Amerika 

disebabkan bukan karena kelebihan kapasitas, ataupun banyaknya produksi 

ekonomi yang terjadi di Amerika namun kemiskinan terjadi karena modus 

produksi kapitalis terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan terhadap 

solusi politikus kelas pekerja yang berdampak kepada munculnya krisis 

tunawisma yang meletakkan pada masalah kelas pekerja seperti perumahan, 

pekerjaan, perawatan, kesehatan yang mulai terpinggirkan, berbeda, dan terpisah 

dari sisi Amerika Serikat. 

  Persamaan dalam jurnal internasional di atas dengan penelitian ini ialah 

sama-sama melihat faktor yang melatarbelakangi munculnya kemiskinan di suatu 

tempat, di mana dalam jurnal tersebut terjadi di Amerika yang memunculkan 

kelas tunawisma sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah kondisi sosial 

ekonomi pengemis di Desa Pegelarang. Perbedaan penelitian dalam jurnal 

internasional tersebut dengan penelitian ini yaitu, dalam jurnal tersebut faktor 

yang melatarbelakangi munculnya kemiskinan dan menciptakan kelas tunawisma 

adalah karena kebijakan politik pemerintahan Amerika Serikat karena produksi 

kapitalismenya, sedangkan peneliti melihat faktor yang melatarbelakangi 

munculnya pengemis dari faktor sosial, ekonomi dan budaya serta ingin melihat 

kondisi sosial dan ekonomi yang ditunjukkan baik dari front stage maupun back 
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stage oleh pengemis di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten 

Banyumas yang dikaitkan dengan teori dramaturgi yang dipelopori Erving 

Goffman.   

  Kemudian eksperimen dalam jurnal internasional yang dilakukan oleh 

Pino dan Julio Cesar (1995) yang menghasilkan temuan dengan judul “Lima 

Keluarga : Meksiko Studi Kasus dalam Budaya dari Kemiskinan oleh Oscar 

Lewis”  menghasilkan temuan bahwa faktor yang melatarbelakangi munculnya 

budaya kemiskinan yang diuraikan dari Buku klasik karangan Oscar Lewis, Five 

Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty (1959),menguraikan 

betapa orientasi nilai, pola hidup, dan cara berpikir orang miskin mencerminkan 

suatu kebudayaan kemiskinan. Tesis utamanya: orang miskin memiliki 

karakteristik dan nilai-nilai budaya yang berbeda dengan orang kebanyakan, yang 

kemudian membentuk sub-kultur tersendiri.  

  Lewis mengungkapkan kemiskinan adalah bukan semata bersumber pada 

kebijakan negara yang didominasi golongan elite yang melahirkan ketimpangan 

ekonomi, atau regulasi pemerintah yang tak adil, sehingga membuahkan 

marginalisasi sosia namun kemiskinan yang bersangkut-paut dengan keterbatasan 

pemilikan dan penguasaan sumber-sumber dasar material itu selanjutnya akan 

merefleksikan suatu cara hidup tertentu atau budaya kemiskinan, yang ciri-cirinya 

antara lain fatalistik, meminta-minta, selalu mengharapkan bantuan, serta 

cenderung suka berjudi dan mabuk-mabukan (terutama untuk masyarakat miskin 

kota). Malah, jaringan-jaringan dan organisasi-organisasi sosial yang terbentuk 

pada masyarakat miskin itu bukannya mendorong pada peningkatan status 
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ekonomi mereka, tetapi menjerat mereka untuk tetap berada dalam lingkaran 

kemiskinan. Dengan kata lain, budaya kemiskinan dan institusi sosial yang 

muncul dari kemiskinan cenderung akan memperkuat dan memapankan 

kemiskinan itu sendiri, bukannya menemukan jalan dan atau ruang bagi para 

pendukungnya untuk bisa naik status sosial-ekonominya. 

  Persamaan dari jurnal internasional di atas dengan yang penulis teliti 

adalah sama-sama ingin melihat faktor yang melatarbelakangi munculnya budaya 

kemiskinan yang terjadi di suatu tempat yang bersangkut-paut dengan 

keterbatasan pemilikan dan penguasaan sumber-sumber dasar material yang 

mengakibatkan munculnya rasa ketergantungan kepada orang lain, salah satunya 

menjadi pengemis, sedangkan perbedaan dari penelitian dalam jurnal 

internasional di atas dengan penelitian yang peneliti teliti adalah peneliti ingin 

melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi yang ditampilan baik dari front stage 

ataupun back stage yang ditunjukkan oleh pengemis di Desa Pageralang, 

Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas atas dasar teori dramaturgi yang 

dikemukakan oleh Erving Goffman. 

  Beberapa penelitian sejenis yang membahas mengenai pengemis telah 

dipaparkan di atas, begitu pula dengan persamaan dan perbedaan dalam penelitian 

yang diteliti oleh peneliti peneliti dengan penelitian yang terdahulu. Studi ini 

merupakan usaha untuk menjawab dan mengungkapkan rumusan masalah yang 

belum dijawab oleh peneliti sebelumnya. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka berpikir merupak kajian utama, faktor-faktor kunci, dan 

hubungan antar variabel yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis. Kerangka 

berpikir dimulai dari penjelasan masyarakat Desa Pageralang, Kecamatan 

Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang bekerja sebagai pengemis. Di Desa 

Pageralang terdapat ruas jalan yaitu ruas Jalan Krumput yang banyak dilalui oleh 

kendaran dari luar kota yang merupakan salah satu jalur antar provinsi. Hal 

tersebut menjadikan banyak orang yang mengemis di area jalan tersebut, salah 

satunya yaitu pengemis yang berasal dari Desa Pageralang, Kecamatan 

Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Kemudian alasan-alasan lain seperti dari 

faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya yang menjadikan masyarakat 

Desa Pageralang mencari nafkah diarea ruas jalan tersebut sebagai seorang 

pengemis. 

Pemanfaatan jalan Krumput itu dijadikan sebagai salah satu cara untuk 

mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mayarakat 

Desa Pageralang. Pengemis akan menggunakan cara secara inovatif dan kreatif 

guna untuk memperoleh penghasilan yang lebih banyak, salah satunya yaitu 

dengan melakukan sandiwara atau menutupi bagaimana kondisi sosial yang 

sesungguhnya kepada khalayak umum untuk memperoleh belas kasihan dari para 

pengemudi yang melewati jalan tersebut. Dalam mengkaji hal tersebut penulis 

akan menggunakan teori Dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman 

untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi pengemis baik tampak 

depan (front stege) dan kondisi sosial ekonomi tampak belakang (back stage). 
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Kerangka berfikir dalam penelitian ini menjelaskan pelaksanaan di 

lapangan maupun pembahasan hasil penelitian “Kondisi Sosial Ekonomi 

Pengemis dalam Perspektif Teori Dramaturgi (Studi Kasus di Desa Pageralang, 

Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)” adalah sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bagan 1 : Kerangka Berfikir

Masyarakat Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten 

Banyumas. 

Faktor yang melatarbelakangi 

munculnya pengemis 

Faktor Ekonomi Faktor sosial 

Teori Dramaturgi  Erving 

Goffman 

Panggung Depan (Front 

stage): Tempat mengemis 

(di Ruas jalan perkebunan 

Krumput, Desa Pageralang) 

Panggung Belakang (back 

stage): 

Tempat tinggal / Rumah 

Pendapatan 

Pendidikan  

Kesehatan 

Lingkungan Sosial 

Faktor Budaya 

Keterangan : Hubungan 

Konsep Kemiskinan 
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BAB V 

PENUTUP 

5. 1  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan penjelasan mengenenai penelitian pada bab IV, 

maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor yang melatarbelakangi munculnya pengemis di Desa Pagelarang, 

Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas ialah faktor sosial mencangkup 

tingkat pendidikan yang rendah, ketidakpunyaan lahan pertanian, dari faktor 

ekonomi mencangkup adanya kondisi di mana tidak adanya pekerjaan formal 

secara rutin,  ketidakpunyaan  modal yang cukup, minimnya keterampilan, 

sehingga mengemis dianggap wajar dan mudah sebagai suatu pekerjaan 

selayaknya pekerjaan lain yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan 

tanpa perlu keahlian khusus, sedangkan dari faktor budaya mencangkup 

kemiskinan absolut di mana keadaan karena nasib yang tidak dapat dirubah 

akibat keadaan fisik yang tidak mendukung, dan dipengaruhi oleh kemiskinan 

kultural dimana mentalitas dan rasa pasrah dengan keadaan yang ada, seperti 

ini karena keturunan dari orang tua. 

2. Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pengemis di Desa Pagelarang  

Pada panggung depan (front stage) para pengemis menunjukkan diri sebagai 

orang miskin sehingga terlihat layak untuk dikasihani dan diberi sumbangan. 

Upaya yang dilakukan oleh pengemis seperti memanfaatkan anak kecil agar 

orang yang melihatnya agar memberikan sumbangan dan berpakaian lusuh 

untuk menutupi status sosial yang sebenarnya, karena pada saat di rumah atau 
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ketika tidak mengemis, penampilan yang mereka tunjukkan itu berbeda ketika 

saat  mengemis, sedangkan pada panggung belakang (back stage) 

menghasilkan temuan berupa bahwa pendapatan yang pengemis peroleh bisa 

mencapai Rp 30.000 yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup 

sehari-hari, rata-rata pengemis yang ada di Desa Pagelarang sudah memiliki 

tempat tinggal sendiri yang mempunyai kondisi bangunan fisik yang baik, 

seperti bertembok dan berkeramik serta mempunyai perapotan rumah tangga 

yang lain, seperti televisi, DVD, speacker, radio, magic jer bahkan sepeda 

motor. Para pengemis di Desa Pageralang menganggap pendidikan formal 

merupakan hal yang utama. Kesehatan salah satu faktor penentu untuk 

memperoleh pendapatan.  

 

5. 2 SARAN 

1. Pagi para pengemis, hendaknya mengutamakan kesehatan saat bekerja 

sebagai pengemis, polusi udara dari kendaraan bermotor bisa mengganggu 

kesehatan dan bahaya kecelakaan di jalan raya lainnya, dan kepada orang tua 

untuk memberikan pola asuh yang baik, agar tidak mendorong anak-anaknya 

ke pekerjaan sebagai pengemis. 

2. Bagi para pengguna jalan hendaknya tidak memberikan sumbangan secara 

langsung kepada pengemis, karena akan membuat pengemis merasa 

diapresiasi sehingga menganggap pekerjaan sebagai pengemis itu 

menghasilkan dan menjanjikan untuk dijalani oleh sebab itu jumlah pengemis 

akan semakin bertambah. 
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3. Pemerintah desa harus membuka peluang kerja dan memberikan pelatihan 

sesuai dengan kondisi masyarakat agar memiliki keterampilan dan daya 

saing, sehingga mereka tidak menjadi beban pengangguran atau sekalipun 

bekerja, mereka tidak bekerja dengan penghasilan yang minim di sektor non 

formal yang kurang menjanjikan atau menjadi pengemis. 
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