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ABSTRAK 

Rohmah, Novi Nur. 2017. Model Penanganan Bagi Pengemis Gelandangan dan 

Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas. Skripsi. Program Studi Ilmu 

Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum., Pembimbing II: Ubaidillah Kamal, 

S.Pd., M.H.  

Permasalahan mengenai Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar 

(PGOT) di Kabupaten Banyumas yang masih tergolong tinggi memerlukan upaya 

penanganan yang tepat guna mengurangi jumlah Pengemis Gelandangan dan 

Orang Terlantar (PGOT). Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. 

Dengan adanya dasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya 

untuk menangani Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) melalui 

model penanganan yang sudah dirancang serta diatur dalam suatu peraturan 

daerah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penanganan yang 

diterapkan serta alasan penerapannya. Penelitian ini bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum dan masyarakat. selain itu, 

penelitian ini bermanfaat agar Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar 

(PGOT), mendapatkan informasi serta kepercayaan bahwa pemerintah akan 

membantu menangani masalah kemiskinan melalui model penanganan yang telah 

disediakan secara layak dan manusiawi. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan 

kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dengan cara observasi, 

wawancara, dan studi kepustakaan.  

Hasil penelitian ini yaitu: pertama, pengaturan model penanganan 

Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas 

melalui menerapkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 16 

Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Berdasarkan teori 

negara kesejahteraan (welfare state), negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga 

malam, akan tetapi negara berperan sebagai pelayan publik. Untuk itu, dalam 

menangani Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) pemerintah 

melakukan beberapa upaya penanganan melalui model penanganan seperti 

preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut, yang diharapkan dapat 

membantu dalam meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, pengaturan model 

penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di terapkan 

dengan alasan dianggap efektif mengurangi jumlah Pengemis Gelandangan dan 

Orang Terlantar (PGOT) serta dapat meningkatkan kesejahteraan.  

Pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan model penanganan 

secara menyeluruh di semua wilayah Kabupaten Banyumas. Selain itu, 

masyarakat diharapkan turut berperan dalam menangani Pengemis Gelandangan 

dan Orang Terlantar (PGOT) dengan melapor atau memberikan sumbangan untuk 

proses penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). 

Kata Kunci: Model Penanganan, Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar. 



xi 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL .......................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................  ii 

PENGESAHAN..............................................................................................  iii 

PERNYATAAN ORISINILITAS ...................................................................  iv 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.......................................... .  v  

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .................................................................  vi 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  vii  

ABSTRAK ................................................................................................... ..  x  

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ...........................................................................................  xiv 

DAFTAR BAGAN ........................................................................................  xv 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................  xvii 

 

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ..................................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah...........................................................................  7 

1.3 Pembatasan Masalah..........................................................................  7 

1.4 Rumusan Masalah .............................................................................  8 

1.5 Tujuan Penelitian...............................................................................  8 

1.6 Manfaat Penelitian.............................................................................  8 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................  10 

2.1 Penelitian Terdahulu...........................................................................  10 

2.2 Landasan Teori..................................................................................   16 

2.2.1 Teori Struktural Fungsionalisme................................................ .  16 

2.2.2 Teori Konflik ...................................................................... ........  18 

2.2.3 Teori Negara Kesejahteraan .................................................. .....  21 

2.3 Landasan Konseptual.........................................................................  26 



xii 

 

2.3.1 Model Penanganan............................................ ...................  26 

2.3.1.1 Pengertian Model Penanganan...........................................  26 

2.3.1.2 Tujuan Model Penanganan..................................................  30 

2.3.2 Struktur Masyarakat.............................................................  32 

2.3.2.1 Struktur Masyarakat........................................................... .  32 

2.3.2.2 Kelompok Sosial...................................................................  33 

2.3.3 Pengemis..............................................................................  38 

2.3.4 Gelandangan.........................................................................  42 

2.3.5 Orang Terlantar....................................................................  45 

2.3.6 Sejarah Kabupaten Banyumas .............................................  50 

2.3.6.1 Asal-Usul Kabupaten Banyumas........... ...................................  50 

2.3.6.2 Karakter Orang Banyumas.......................................................  52 

2.3.6.3 Budaya Hukum Orang Banyumas............................................  56 

 

BAB III METODE PENELITIAN.................................................................  59   

3.1 Pendekatan Penelitian ........................................................................  59 

3.2 Jenis Penelitian...................................................................................  59 

3.3 Fokus Penelitian .................................................................................  60 

3.4 Lokasi Penelitian ................................................................................  60 

3.5 Sumber Data.......................................................................................  60 

3.6 Teknik Pengumpulan Data .................................................................  61 

3.7 Informan .............................................................................................  62 

3.8 Alat Pengumpul Data... ......................................................................  63 

3.9 Validitas Data.....................................................................................  63 

3.10 Analisis Data....................................................................................... 64 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .........................................................  65 

4.1 Hasil Penelitian ..................................................................................  65 

4.1.1 Kondisi Geografis dan Topografis  ............................................ . 65 

4.1.1.1 Kabupaten Banyumas .............................................................  65 

4.1.1.2 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Banyumas......................................................... .....  68 



xiii 

 

4.1.1.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas...... .........  69 

4.1.1.4 Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di 

 Kabupaten Banyumas........................................................... .. . 72 

4.1.1.5 Lokasi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)  

diKabupaten Banyumas..........................................................  75 

4.1.1.6 Faktor-Faktor Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar  

(PGOT) di Kabupaten Banyumas.........................................  77 

4.1.2 Model Penanganan Bagi Pengemis Gelandangan dan Orang  

Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas..............................     81 

4.1.3 Alasan Penggunaan Model Penanganan Bagi Pengemis 

Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten 

Banyumas...............................................................................  86 

4.2 Pembahasan................................................................................. .      87 

4.2.1 Model penanganan bagi Pengemis Gelandanga dan Orang  

Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas..................... ..........  87 

4.2.2 Alasan penggunaan model penanganan bagi Pengemis  

Gelandanga dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten  

Banyumas................................................................................... .  114 

 

BAB V PENUTUP ...........................................................................................  119 

5.1 Simpulan ...........................................................................................  119  

5.2 Saran .................................................................................................  120 

 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  121 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel:  Halaman 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas............................  1 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu........................................................................  10 

Tabel 4.1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 

Kabupaten Banyumas pada tahun 2016............................................  72 

Tabel 4.2. Jumlah Pengemis Gelandanga dan Orang Terlantar (PGOT) dari 

tahun 2012-2016................................................................................  7 

Tabel 4.3 Pengaturan Model Penanganan Gelandangan dan Orang Terlantar 

(PGOT)..............................................................................................  89 

Tabel 4.4 Model penanganan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar 

(PGOT) di Kabupaten Banyumas......................................................  94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR BAGAN 

Bagan:  Halaman 

Bagan 4.1 Bagan Proses penanganan preventif ....................................... 101 

Bagan 4.2 Bagan Proses Penanganan Represif ........................................ 103 

Bagan 4.3 Bagan Proses Rehabilitasi ....................................................... 107 

Bagan 4.4 Bagan Proses Bimbingan Lanjut ............................................. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar: Halaman 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Banyumas......................................... 65 

Gambar 4.2 Gambar wawancara dengan Bapak Suresi................................ 74 

Gambar 4.3 Wawancara dengan Ibu Yati, Ibu Sri Badriyah, dan Ibu 

Mujiyanti................................................................................... 76 

Gambar 4.4 Papan Sosialisasi Perda No 16 Tahun 2015.............................. 82 

Gambar 4.5 Razia PGOT oleh Satpol PP..................................................... 83 

Gambar 4.6 Wawancara bersama Bapak Kasmo selaku Kasi Operasi dan  

Pengendalian Satpol PP Kabupaten Banyumas........................ 88 

Gambar 4.7 Demo terhadap pemberlakuan Perda No 16 Tahun 2015 di alun- 

alun Purwokerto....................................................................... 90 

Gambar 4.8 Wawancara dengan Bapak Ridwan......................................... 104 

Gambar 4.9 Wawancara dengan Bapak Hendarto selaku staf Bidang  

Perlindungan dan Jaminan Rehabilitasi Sosial......................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xvii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran:  

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian untuk Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 

Kabupaten Banyumas  

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas 

Lampiran 3 Surat Izin untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Banyumas 

Lampiran 4 Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Banyumas 

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) 

Kabupaten Banyumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. 

Jumlah penduduk yang besar berawal dari pertumbuhan penduduk atau angka 

kelahiran yang sulit dikendalikan. Besarnya pertumbuhan penduduk di 

Indonesia menyebabkan tingginya angka pengangguran dan angka 

kemiskinan, tidak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Menurut data dari 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, prosentase kemiskinan di 

Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas 

Rincian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Jumlah penduduk miskin 

(000) 314,1 328,5 303,9 296,8 283,5 

% Penduduk Miskin 20,2 21,1 19,44 18,44 17,45 

Garis Kemiskinan RP/kapita/ 

bulan 225.545 249.807 295.742 295.742 309.106 

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2016 

Dari tabel tersebut dapat dapat terlihat jumlah kemiskinan di 

Kabupaten Banyumas masih tinggi walaupun setiap tahun mengalami 

penurunan. Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu 

keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri 

yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu 

untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok 

tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan, 
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tidak merupakan problema sosial sampai saatnya perdagangan berkembang 

dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. (Soerjono Soekanto, 

1986:349). 

Paradigma  kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik 

yang sudah lama terjadi dan sampai saat ini masalah kemiskinan belum dapat 

ditangani dengan maksimal. Masalah kemiskinan muncul akibat adanya 

modernisasi dan industrialisasi di Indonesia. Industrialisasi di berbagai kota 

besar dan menengah di Indonesia telah membawa dampak meningkatnya 

migrasi desa ke kota. Di samping perpindahan penduduk itu akibar dari 

modernisasi dan perkembangan kota, migrasi dari desa ke kota juga 

merupakan indikator minimnya kesempatan dan peluang kerja, standar upah 

rendah dan sirkulasi perekonomian pedesaan tidak berjalan dengan 

semestinya. (Maghfur Ahmad, 2010:2).  

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan kesejahteraan sosial 

masyarakatnya. Kesejahteraan merupakan salah satu hak asasi manusia yang 

melekat pada diri manusia yang wajib untuk di penuhi, tidak terkecuali hak 

untuk mendapat kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 36 sampai Pasal 42, hak atas 

kesejahteraan mencakup: hak milik; hak atas pekerjaan; hak untuk bertempat 

tinggal secara layak; jaminan sosial; perlindungan bagi kelompok rentan. 

Penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dalam UUD 1945 telah 

mendapat pengakuan konsitusional dalam Pasal 28 (a-j) UUD 1945 yang 

kemudian dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
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tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). (http://www.negarahukum.com/ 

hukum/hak-asasi-manusia.html). 

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan 

“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan dasar 

tersebut, maka semua orang miskin dan orang terlantar pada dasarnya 

dipelihara oleh negara. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat 

(2), “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan”. Namun pada kenyataannya pemerintah belum mampu 

melaksanakan prinsip ini secara keseluruhan karena belum semua masyarakat 

miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Masih banyak masyarakat 

miskin dan orang terlantar menggantungkan diri dari belas kasihan orang lain. 

Adanya kasus kemiskinan yang banyak terdapat di Indonesia 

menyebabkan munculnya berbagai penyakit masyarakat. Menurut Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Pasal 1 angka 9, yang disebut dengan penyakit 

masyarakat Penyakit yaitu suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat 

istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan 

nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 1 angka 9 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Masyarakat). Penyakit masyarakat meliputi: 

pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, 

anak jalanan, Peminum minuman beralkohol, perjudian dan pelacuran. (Pasal 

http://www.negarahukum.com/%20hukum/hak-asasi-manusia.html
http://www.negarahukum.com/%20hukum/hak-asasi-manusia.html
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5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Masyarakat). 

Kasus kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang saat ini 

dihadapi oleh Indonesia. masalah sosial tersebut menyangkut nilai-nilai sosial 

dan moral, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan 

dengan hukum dan bersifat merusak. (Soerjono Soekanto,1986:341). 

Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan akan memilih jalan apapun 

agar tetap dapat bertahan hidup, walaupun jalan yang di tempuh itu melanggar 

aturan. Hal ini lah yang mengakibatkan seseorang memiliki moral yang buruk 

sehingga dapat merusak dirinya dan juga lingkungannya. 

Permasalahan penyakit masyarakat yang sampai saat ini masih banyak 

ditemukan di antaranya yaitu Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar 

(PGOT). Keberadaan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) 

dapat ditemui di tempat-tempat umum seperti pertigaan, perempatan, pasar, 

terminal, bahkan kawasan pemukiman penduduk, sehingga  sering dianggap 

mengganggu ketertiban maupun dianggap meresahkan masyarakat. Persoalan 

Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) bukan hanya masalah 

keamanan, ketertiban, dan keindahan kota, melainkan lebih dari itu. Pesoalan 

Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) juga merupakan masalah 

keadilan, pemerataan, hak asasi manusia, dan persoalan kemanusiaan lainnya. 

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab maraknya dan sekaligus dampak 

yang diakibatkan dari fenomena gelandangan dan pengemis di suatu daerah. 

(Maghfur Ahmad, 2010:1). 
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Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) salah satunya 

terdapat di Kabupeten Banyumas. Karena tingginya angka kemiskinan, 

sehingga menjadi pendorong timbulnya masalah penyakit masyarakat. 

Bertambahnya angka kemiskinan juga berdampak pada semakin banyaknya 

Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). Selain itu munculnya 

fenomena sosial ini menyebabkan munculnya ketidakteraturan sosial (social 

disorder) yang di tandai dengan kesemrawutan, ketidaknyamana, serta 

ketidaktertiban yang dapat kita jumpai di tempat-tempat umum. Hal ini 

menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman dan resah dengan banyaknya 

Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) yang tersebar di 

tempat-tempat umum terutama di jalanan. Bukan karena masyarakat tidak mau 

berbagi rezeki dengan mereka, tetapi terkadang beberapa Pengemis, 

Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) meminta-minta dengan cara 

memaksa. 

Penanganan mengenai masalah Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar (PGOT) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Selain itu, setiap 

daerah biasanya memiliki peraturan daerahnya sendiri dalam mengatur 

mengenai penanganan Penanganan mengenai masalah Pengemis Gelandangan 

dan Orang Terlantar (PGOT). 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, masalah 

gelandangan dan pengemis di daerah-daerah mempunyai latar belakang dan 

situasi yang berbeda. Oleh karena itu dalam usaha penanggulangan 
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gelandangan dan pengemis, kepada Pemerintah Daerah perlu diberi wewenang 

kebijaksanaan khusus sehingga dapat menerapkan rencana dan usahanya 

sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. 

Menurut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, di tahun 2016 terdapat sekitar  1.030 

anak terlantar, 250 anak balita terlantar, 61 anak jalanan, 3.974 orang lanjut 

usia terlantar,  35 orang gelandangan, dan 139 orang pengemis. Jumlah 

tersebut tergolong besar, mengingat petugas Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kabupaten Banyumas sering melakukan razia terhadap Pengemis 

Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di wilayah Kabupaten Banyumas. 

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan pengaturan 

terkait penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)  

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 

Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Peraturan pemerintah daerah 

tersebut berisi tentang beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan tujuan 

menanggulangi masalah penyakit masyarakat tersebut. Beberapa model 

penanganan yang di gunakan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar (PGOT) yaitu dengan cara: (1) preventif; (2) represif; (3) 

rehabilitatif; dan (4) bimbingan lanjut. 

Pengaturan tersebut memuat mengenai model penanganan bagi 

Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) merupakan program 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas 

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten 

Banyumas yang memiliki tugas pokok dalam menangani masalah penyakit 
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masyarakat. Dengan adanya penanganan dari Dinsosnakertrans diharapkan 

permasalahan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dapat 

teratasi.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Model Penanganan 

Bagi Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Kabupaten 

Banyumas”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat diketahui 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang 

masih tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas; 

2. Lemahnya mental dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; 

3. Kurangnya lapangan pekerjaan; 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menangani 

masalah Pengemis Gelandangan dan Oranng Terlantar (PGOT); 

5. Hak asasi manusia yang belum terpenuhi. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Untuk membatasi agar penelitian terfokus pada permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini saja, penulis perlu melakukan pembatasan 

terhadap indetifikasi permasalahan di atas, yang meliputi: 
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1. Pengaturan model penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas. 

2. Alasan pengaturan model penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan 

Orang Terlantar (PGOT) tersebut di gunakan di Kabupaten Banyumas. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat diketahui rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan model penanganan bagi Pengemis Gelandangan 

dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas? 

2. Mengapa pengaturan model penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan 

Orang Terlantar (PGOT) di gunakan di Kabupaten Banyumas? 

 

1.5 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: 

1. Menganalisis pengaturan model penanganan bagi pengamen gelandangan 

dan orang terlantar di Kabupaten Banyumas. 

2. Menganalisis alasan penggunaan pengaturan model penanganan bagi 

pengamen gelandangan dan orang terlantar di gunakan di Kabupaten 

Banyumas. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 
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Sebagai alat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum dan 

masyarakat. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) 

Memberikan informasi tentang adanya model penanganan PGOT serta 

memberikan kepercayaan kepada PGOT bahwa model penanganan 

yang dilakukan oleh pemerintah akan membantu menangani masalah 

kemiskinan. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar dapat memberikan 

penanganan bagi PGOT dengan layak dan manusiawi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian dan 

Tahun 

Isi Penelitian Bentuk 

Penelitian 

Ket 

1.  Ronawati 

Anasiru 

Implementasi 

Model-Model 

Kebijakan 

Penanggulanga

n Anak Jalanan 

Di Kota 

Makasar. 

(2011) 

Penelitian tersebut 

membahas mengenai 

model kebijakan 

penanggulangan 

anak jalanan. Model 

kebijakan 

dilaksanakan melalui 

model pendekatan 

berbasis panti sosial, 

model pendekatan 

berbasis keluarga, 

model pendekatan 

berbasis masyarakat 

dan model 

pendekatan berbasis 

semi panti sosial. Di 

bahas pula faktor 

yang menghambat di 

antaranya adalah 

belum tersedianya 

program yang 

memadai serta 

dukungan dana yang 

mampu mendukung 

program yang di 

maksud. 

Bentuk karya 

ilmiah: 

Jurnal, Tahun 

terbit: 2011, 

Nama jurnal:  

Jurnal 

Sosiokonseps

ia. 

 

Implementasi 

Model-Model 

Kebijakan 

Penanggulan

gan Anak 

Jalanan Di 

Kota 

Makasar. 

Jurnal 

Sosiokonseps

ia. Vol. 16 

No. 02. 

Tahun 2011. 

2.  Nurhalia 

Windari 

Implementasi 

Peraturan 

Daerah Kota 

Samarinda No. 

16 Tahun 2002 

Dalam penelitian 

dibahas mengenai 

beberapa program 

yang dilakukan oleh 

Pemerintah 

Nama karya 

ilmiah: 

Jurnal, Tahun 

terbit: 2016, 

Nama jurnal: 

Implementasi 

Peraturan 

Daerah Kota 

Samarinda 

No. 16 Tahun 
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Tentang 

Penertiban 

Dan 

Penanggulanga

n Gelandangan 

Pengemis Dan 

Anak Jalanan 

(Studi Tentang 

Penanggulanga

n Anak Jalanan 

Di Kota 

Samarinda). 

(2016). 

Samarinda dalam 

menanggulangi 

masalah 

gelandangan, 

pengemis dan anak 

jalanan, diantaranya 

adalah: bimbingan 

sosial, pelatihan dan 

keterampilan, 

bantuan modal 

usaha, dan 

pendidikan 

formal/non formal. 

Selain itu, dibahas 

juga faktor 

penghambat dan 

pendukung dalam 

proses 

penanggulangan 

anak jalanan yang 

dilakukan oleh Dinas 

Kesejahteraan Sosial 

Kota Samarinda. 

Jurnal 

Administrasi 

Negara. 

2002 Tentang 

Penertiban 

Dan 

Penanggulan

gan 

Gelandangan 

Pengemis 

Dan Anak 

Jalanan 

(Studi 

Tentang 

Penanggulan

gan Anak 

Jalanan Di 

Kota 

Samarinda). 

Jurnal 

Administrasi 

Negara. Vol. 

4. No. 3. 

Tahun 2016. 

3.  Erwin dan 

Nilda 

Elfemi 

Pola 

Penanganan 

Anak Jalanan 

Di Sumatera 

Barat (Kasus 

Kota Padang 

Dan Kota 

Bukit Tinggi). 

Tahun 2010. 

Dalam penelitian 

tersebut berisi 

mengenai upaya 

untuk meningkatkan 

kemampuan anak 

jalanan agar 

memiliki daya saing 

yang lebih baik 

dalam dunia kerja 

atau dunia usaha. 

Selain itu, dalam 

penelitian juga 

dijelaskan hambatan-

hambatan yang ada 

ketika melaksanakan 

program-program 

pembinaan. Penulis 

dalam penelitian 

Nama karya 

ilmiah: 

Jurnal, Tahun 

terbit: 2010. 

Nama jurnal: 

Jurnal 

penelitian.  

Jurnal 

penelitian 

Dosen 

Antropologi 

Universitas 

Andalas, 

Padang.  
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tersebut berpendapat 

bahwa harus ada 

kebijakan-kebijakan 

yang dapat memberi 

peluang kepada anak 

jalanan untuk 

memperoleh 

pelayanan 

pembinaan serta 

dibutuhkan peran 

pemerintah dalam 

menjamin 

ketersediaan dana 

agar pelayanan 

terhadap anak asuh 

dapat berjalan 

dengan baik. 

4.  Asrul 

Nurdin 

Implementasi 

Kebijakan 

Peraturan 

Daeran No 2 

Tahun 2008 

Tentang 

Pembinaan 

Anak Jalanan, 

Gelandangan, 

Pengemis, Dan 

Pengamen Di 

Kota 

Makassar. 

(2013) 

Membahas 

bagaimana 

implementasi 

Kebijakan Peraturan 

Daeran No 2 Tahun 

2008 Tentang 

Pembinaan Anak 

Jalanan, 

Gelandangan, 

Pengemis, Dan 

Pengamen Di Kota 

Makassar serta 

faktor yang 

mempengaruhi 

implementasi 

kebijakan peraturan 

daerah tersebut. 

Nama karya 

ilmiah: 

Skripsi, 

Tahun terbit: 

2013 

 

Fakultas Ilmu 

Sosial Dan 

Ilmu Politik 

Universitas 

Hasanuddin 

Makasar. 

Tahun 2013.  

5.  Zaenal 

Abidin, 

dkk. 

Penanganan 

Problematika 

Pengemis, 

Gelandangan, 

Dan Orang 

Terlantar 

Membahas mengenai 

pelayanan sosial 

yang dilakukan oleh 

Balai Rehabilitasi 

Sosial “Martini” 

Cilacap bagi 

Nama karya 

ilmiah: 

Jurnal, Tahun 

terbit:  2013, 

Nama jurnal: 

Jurnal 

Penanganan 

Problematika 

Pengemis, 

Gelandangan, 

Dan Orang 

Terlantar 
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(PGOT) 

Melalui 

Bimbingan 

Dan Konseling 

Islami Di Balai 

Rehabilitasi 

Sosial 

“Martini” 

Cilacap. 

(2013) 

Pengemis, 

Gelandangan, Dan 

Orang Terlantar 

(PGOT). Pelayanan 

sosial yang 

dilakukan antara lain 

pendidikan 

ketrampilan (life 

skill) dan pembinaan 

sosial ruhani dengan 

bekerjasama dengan 

berbagai pihak 

terutama pemerintah 

Kabupaten Cilacap, 

bahkan pihak PT. 

Pertamina Cilacap 

serta Kementerian 

Agama dan Polres 

Kabupaten Cilacap. 

Dakwah Dan 

Komunikasi. 

(PGOT) 

Melalui 

Bimbingan 

Dan 

Konseling 

Islami Di 

Balai 

Rehabilitasi 

Sosial 

“Martini” 

Cilacap. 

Jurnal 

Dakwah Dan 

Komunikasi. 

Vol. 7 No. 2. 

Bulan Juli-

Desember. 

Tahun 2013. 

6.  Heidi 

Lilian 

Abada 

Implementasi 

Peraturan 

Daerah Kota 

Manado 

Nomor 20 

Tahun 2002 

Tentang 

Penanganan 

Gelandangan, 

Pengemis, 

Tuna Susila 

Dan Anak 

Jalanan. 

(2014). 

Membahas mengenai 

penerapan Peraturan 

Daerah Kota 

Manado Nomor 20 

Tahun 2002 Tentang 

Penanganan 

Gelandangan, 

Pengemis, Tuna 

Susila Dan Anak 

Jalanan, serta 

membahas pula 

faktor-faktor 

penyebab munculnya 

anak jalanan dan 

hambatan-hambatan 

atau tantangan-

tantangan ketika 

mengubah mental 

anak jalanan saat 

pelaksanaan 

pembinaan.  

Nama karya 

ilmiah: 

Skripsi, 

Tahun terbit: 

2014. 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan 

Ilmu Politik 

Universitas 

Sam 

Ratulangi 

Manado. 

Tahun 2014.  
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7.  Triyani 

Karhrilda 

Ambat  

Fungsi Negara 

Memelihara 

Anak-Anak 

Terlantar 

Menurut 

Undang-

Undang 1945. 

(2013). 

Jurnal ini membahas 

mengenai bagaimana 

fungsi negara dalam 

memelihara anak-

anak terlantar 

menurut undang-

undang 1945, 

bagaimana 

pengaturannya, dan 

bagaimana 

pelaksanaan 

pemeliharaan anak-

anak terlantar di 

Indonesia. 

Nama karya 

ilmiah: 

Jurnal, Tahun 

terbit: 2013, 

Nama jurnal: 

Jurnal Lex 

Administratu

m.  

Fungsi 

Negara 

Memelihara 

Anak-Anak 

Terlantar 

Menurut 

Undang-

Undang 

1945. Jurnal 

Lex 

Administratu

m. Vol. 1. 

No. 2. 

Januari-

Maret. Tahun 

2013.  

8.  Norika 

Priyantoro 

Penanganan 

Gelandangan 

Dan Pengemis 

Dalam 

Perspektif 

Siyasah (Studi 

Pasal 24 Perda 

DIY No 1 

Tahun 2014). 

Membahas mengenai 

implementasi Pasal 

24 Perda DIY No 1 

Tahun 2014 tentang 

Penanganan 

Gelandangan dan 

Pengemis dengan 

mengedepankan hak-

hak rakyat agar 

konstitusi tetap bisa 

berjalan. Bentuk 

upaya yang 

dilakukan 

Pemerintah dalam 

menangani 

gelandangan dan 

pengemis yang 

sesuai dengan hak-

hak asasi manusia 

dengan cara 

memberikan 

keterampilan, 

pekatihan kerja, hak 

untuk bertahan hidup 

dengan cara 

Nama karya 

ilmiah: 

Skripsi, 

Tahun terbit: 

2014. 

Fakultas 

Syari’ah dan 

Hukum 

Universitas 

Negeri Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta. 

Tahun 2015.  
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menempatkan 

gelandangan dan 

pengemis di tempat 

penampungan atau 

rumah singgah. 

Selain itu membahas 

faktor penghambat 

karena adanya 

kontra dengan 

kalangan LSM 

mengenai 

berlakunya perda 

tersebut.  

9.  Faiz 

Amrizal 

Satria 

Dharma 

Implementasi 

Perda Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Nomor 1 

Tahun 2014 

Tentang 

Penanganan 

Gelandangan 

Dan Pengemis. 

(2015) 

Membahas mengenai 

implementasi Perda 

DIY No 1 Tahun 

2014 tentang 

penanganan 

gelandangan dan 

pengemis dengan 

beberapa upaya serta 

hal-hal yang 

mempengaruhi 

kurang maksimalnya 

Perda tersebut. 

Nama karya 

ilmiah: 

Skripsi, 

Tahun terbit: 

2015. 

Fakultas 

Syari’ah Dan 

Ilmu Hukum 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta. 

Tahun 2015.  

10.  Novi Nur 

Rohmah 

Model 

Penanganan 

Bagi Pengemis 

Gelandangan 

Dan Orang 

Terlantar 

(PGOT) Di 

Kabupaten 

Banyumas. 

(2017) 

Bentuk model 

penanganan bagi 

PGOT yang 

digunakan oleh 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyumas, 

diantaranya adalah: 

preventif, represif, 

rehabilitatif, dan 

bimbingan lanjut. 

Membahas pula 

alasan Pemerintah 

Kabupaten 

Banyumas mengenai 

Nama karya 

ilmiah: 

Skipsi, Tahun 

terbit: 2017. 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Negeri 

Semarang. 

(Dalam 

Proses). 
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penggunaan model 

penanganan tersebut.  

 

2.2 Landasan Teori 

Masalah yang selalu ada dalam masyarakat salah satunya yaitu 

kemiskinan. Manusia diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain 

sehingga manusia dapat merancang teknologi dan memanfaatkan struktur alam 

yang seharusnya dapat menciptakan kemakmuran. Selain itu, negara sebagai 

pelayan publik juga berkewajiban untuk menciptakan kemakmuran bagi 

rakyatnya. Masyarakat beserta kemiskinan dapat di pahami melalui beberapa 

teori yaitu: 

 

2.2.1 Teori Struktural-Fungsionalisme 

Teori struktural fungsionalisme dikembangkan oleh Talcot Parsons dan 

Robert Merton. Menurut George Ritzer, teori ini menekankan aspek 

keteraturan dan menghindari konflik. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat 

suatu sistem yang diibaratkan seperti tubuh yang terdiri atas bagian-bagian 

yang saling berkait, menyatu antara satu dengan yang lainnya dan masing-

masing mempunyai peran. (Rasyid, 2015: 277). Parsons memperkenalkan 

teori fungsionalisme sebagai 4 (empat) asumsi, yaitu:  

a) Setiap masyarakat secara relatif adalah tetap, struktur unsur-unsurnya 

relatif stabil;  

b) Setiap masyarakat tersusun dari unsur-unsur yang terintegrasi secara baik; 
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c) Setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi, yaitu memberikan 

kontribusi terhadap pemeliharaan keutuhannya sebagai sebuah sistem;  

d) Setiap fungsi struktur sosial didasarkan atas konsensus terhadap nilai 

diantara anggota-anggotanya.  

Tujuan dari teori struktural-fungsionalisme yaitu untuk membangun 

suatu sistem sosial, atau struktur sosial, melalui pengkajian terhadap pola 

hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara kelompok-

kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada 

suatu kurun masa tertentu. Kita harus menentukan apakah ada satu hubungan 

antara kenyataan sosial yang diteliti dengan kebutuhan umum organisme 

sosial. (Amri Marzali, 2006:128).  

Menurut teori ini, kemiskinan merupakan salah satu bentuk 

disorganisasi sosial atau kepincangan sosial. (Amri Marzali, 2006:129). 

Disorganisasi sosial atau kepincangan sosial yang ada di dalam masyarakat 

ditandai dengan adanya ketidak harmonisan dalam suatu kelompok 

masyarakat yang mengakibatkan disintegrasi sehingga masyarakat tidak 

memiliki hubungan yang baik dengan sesama, serta tidak ada rasa saling 

menopang, saling tergantung, dan saling terkait diantara mereka. Di dalam 

masyarakat juga tidak mengoptimalkan peran serta masyarakat sesuai dengan 

bidang dan tugasnya, melainkan keberpihakan pada masyarakat kelas atas 

selalu di utamakan sehingga masyarakat kelas bawah selalu terpinggirkan.  

Suatu masyarakat ada kelompok kelas atas (penguasa) dan kelompok 

kelas bawah (kaum minoritas). Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar 

(PGOT) dalam teori struktural-fungsionalisme berperan sebagai kelompok 
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kelas bawah dalam struktur masyarakat berupaya mengekspresikan 

keberadaan mereka dengan menekuni dunia informal sebagai bentuk resistensi 

terhadap pembangunan yang cenderung berpihak pada sektor formal. 

Fenomena Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) merupakan 

ungkapan protes terhadap keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal 

dan kaum terdidik dengan skiil yang memadai serta memprioritaskan sektor 

formal. 

 Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) menjadi 

gambaran masyarakat yang minoritas, masyarakat yang tidak mampu 

berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak memiliki 

modal, serta tidak memiliki keterampilan yang memadai. Mereka bekerja 

serabutan, kerja apa saja pada sektor yang tidak membutuhkan pengetahuan, 

modal, serta keterampilan, termasuk bekerja dengan cara meminta-minta pada 

orang lain demi memenuhi kelangsungan hidupnya. (Maghfur Ahmad, 2010:2) 

 

2.2.2 Teori Konflik  

Dahrendorf mengemukakan sumber konflik yang berhubungan dengan  

wewenang yang melembaga dalam asosiasi-asosiasi yang terkoordinir secara 

imperatif. Teori ini menganggap bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-

kelompok dan golongan yang berbeda kepentingan. (Rasyid, 2015:279). 

Menurut teori konflik, kemiskinan merupakan akibat dari adanya perbedaan 

kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat miskin. Masyarakat miskin 

menganggap pemerintah tidak memperhatikan masyarakat miskin ketka 
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membuat peraturan, sehingga masyarakat miskin seringkali melakukan 

pemberontakan terhadap pemerintah. 

Sedangkan menurut Karl Marx, teori konflik ini didasarkan pada 

pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam 

masyarakat. Menurut Marx, pada abad ke-19 di Eropa, terdapat 2 (dua) kelas, 

pertama yaitu kelas pemilik modal dan yang kedua yaitu kelas pekerja miskin. 

Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, kaum pemilik 

modal melakukan eksploitasi terkadap kaum pekerja miskin. (Lukacs dalam 

Rasyid, 2015: 279). Adanya eksploitasi yang dilakukan oleh kaum pemilik 

modal terhadap kaum pekerja miskin menyebabkan adanya gerakan 

pemberontakan. Teori ini menunjukan bahwa adanya konflik antar kelas 

disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan yang berakibat pada adanya 

kelas yang mendominasi. 

Dahrendorf berpendapat, dalam setiap kelompok orang berada pada 

posisi dominan berupaya mempertahankan  status quo, sedangkan orang yang 

berada pada posisi marginal atau subordinat berusaha mengadakan perubahan 

(Ritzer dalam Rasyid, 2015: 280). Menurut Soekanto, Konflik dapat 

merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan 

dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga 

garis batas antara dua atau lebih kelompok. Teori Konflik tidak mengakui 

kesamaan dalam suatu masyarakat. Menurut Weber, stratifikasi merupakan 

kekuatan sosial yang berpengaruh besar. (Rasyid, 2015: 280). 

Dahrendorf mengemukakan ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial 

sebagai berikut:  
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a) Sistem sosial senantiasa dalam keadaan konflik; 

b) Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-

kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur 

sosial masyarakat; 

c) Kepentingan-kepentingan tersebut cenderung berpolarisasi dalam dua 

kelompok yang saling bertentangan; 

d) Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan 

deferensiasi distribusi kekuasaan diantara kelompok-kelompok yang 

berkuasa dan dikuasai; 

e) Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru 

yang saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan 

konflik; 

f) Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat 

dicegah dalam berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.  

Adanya masalah kemiskinan dan juga munculnya Pengemis 

Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) berdasarkan teori konflik 

merupakan akibat dari adanya penindasan oleh penguasan. Masyarakat yang 

berasal dari kelas bawah atau kelompok yang tertindas akan membentuk 

suatu kelompok untuk melawan penguasa yang merugikan dan bersatu untuk 

memperjuangkan hak-haknya. Di sini konflik tidak hanya di pandang sebagai 

sesuatu yang merugikan, melainkan dapat digunakan untuk kemajuan, 

perkembangan, serta meminimalisir diskriminasi dalam masyarakat. 

 

2.2.3 Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State Theory) 
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Alfred Marshall  (1842-1924), mendefinisikan  welfare state  sebagai 

bagian dari masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis 

dan struktur politik demokratis. Lebih lanjut, Paul Spicker menjelaskan 

welfare state  tidak hanya mencakup deskripsi cara pengorganisasian 

kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services),  tetapi  juga 

konsep normatif bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial 

sebagai haknya. (Ahmad Dahlan dan Santosa ‘Irfaan, 2014: 4). 

John Maynard Keynes  (1883-1946), berpendapat bahwa  welfare 

state dibentuk untuk mencapai aspek  full employment. Kemudian Keynes 

memberikan peranan pemerintah menjadi dominan dalam semua manajemen 

permintaan efektif melalui kebijakan fiskal, akan tetapi Keynes tidak 

menawarkan gagasan mengenai kriteria untuk mengalokasikan pengeluaran 

sektor publik sebagai prioritas yang harus dipenui. (Ahmad Dahlan dan 

Santosa ‘Irfaan, 2014: 8). 

Menurut Edi Suharto (2006:2), pengertian kesejahteraan sedikitnya 

mengandung 4 (empat) makna, yaitu: 

a. Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk 

pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, 

mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “…a condition or state of 

human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia 

aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, 

pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala 
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manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang 

mengancam kehidupannya. 

b. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, 

pelayanan sosial umumnya mencakup 5 (lima) bentuk, yakni: (1) jaminan 

sosial (social security); (2) pelayanan kesehatan; (3) pendidikan; (4) 

perumahan; dan (5) pelayanan sosial persona (personal social services). 

c. Sebagai tunjangan sosial. Khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan 

kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima  welfare adalah 

orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan  ini  kemudian 

menimbulkan konotasi negatif pada  istilah  kesejahteraan, seperti 

kemiskinan, kemalasan, ketergantungan,  yang sebenarnya lebih tepat 

disebut “social illfare” ketimbang “social welfare”. 

d. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, 

lembaga-lembagasosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui 

pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial 

(pengertian ketiga). 

Menurut Amich Alhumami, debat tentang negara kesejahteraan 

terfokus pada dua konsep yaitu economic development dan social welfare. 

Economic development  merupakan pembangunan ekonomi berkenaan dengan 

pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi.  Konsep ini 

merupakan jalan untuk menciptakan kekayaan, meningkatkan kualitas dan 

standar hidup.  Sedangkan social welfare  berhubungan dengan  altruisme  

(sifat mementingkan kepentingan orang lain), hak-hak sosial, dan redistribusi 
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asset yaitu suatu mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan 

sosial bagi masyarakat miskin dan tertindas. (Ahmad Dahlan dan Santosa 

‘Irfaan, 2014: 9). 

Merujuk pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada 

kalimat “memajukan kesejahteraan umum”, maka kewajiban pemerintah yaitu 

mengupayakan kesejahteraan umum atau bestuurszorg yang merupakan salah 

satu karakteristik konsep negara kesejahteraan. Menurut E. Utrecht, adanya 

bestuurszorg ini menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya welfare state. 

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara 

berdasar atas hukum dapat berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk 

mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam 

suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara 

kesejahteraan (verzorgingsstaat, welfare state). (Ridwan HR, 2013:17-19). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Mahkamah 

Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa semangat yang 

terkandung dalam Pasal 34 didasari pemikiran paham negara kesejahteraan. 

Paham ini mewajibkan negara bertanggungjawab dalam urusan kesejahteraan 

rakyatnya, yang di dalamnya termasuk fungsi negara untuk mengembangkan 

jaminan sosial. (Bisariyadi, 2016: 544). Paham negara kesejahteraan ini makin 

ditegaskan oleh Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan”.  
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Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, sistem negara 

kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Paling tidak terdapat 4 (empat) 

model negara kesejahteraan yang ada, yakni: (Spicker dalam Edi Suharto, 

2006:6) 

a. Model universal atau The Scandinavian Welfare States, dimana pelayanan 

sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, 

baik kaya maupun miskin. Negara yang menerapkan model ini adalah 

Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. 

b. Model korporasi atau Work Merit Welfare States, dimana mirip dengan 

model universal namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial 

berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha, dan pekerja 

(buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan 

terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi 

melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria 

ini sering disebut sebagai model Bismarck, karena idenya pertama kali 

dikembangkan oleh Ottovon Bismarck. 

c. Model residual, dimana pelayanan sosial, khususnya dalam hal kebutuhan 

dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang 

beruntung (disadvantage groups), seperti orang miskin, penganggur, 

penyandang cacat, orang lanjut usia yang tidak kaya, dan sebagainya. Ada 

tiga elemen dalam model ini di Inggris:  

(1) jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum;  

(2) perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko;  

(3) pemberian pelayanan sebaik mungkin.  
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Model ini mirip dengan model universal yang memberikan pelayanan 

sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan luas. Namun 

jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek. 

Perlindungan sosial dan pelayanan sosial diberikan secara ketat, temporer 

dan efisien. Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon meliputi 

Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. 

(4) Model minimal, ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk 

pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan 

jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan 

umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota militer dan 

pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini umumnya 

diterapkan di negara-negara Latin, seperti Spanyol, Italia, Chile, dan 

Brazil, dan negara-negara Asia, seperti Korea Selatan, Filipina, Srilanka, 

dan Indonesia. 

Model-model negara kesejahteraan menjelaskan mengenai bagaimana 

suatu negara dapat menjadikan masyarakatnya sejahtera melalui pelayanan-

pelayanan sosial yang diadakan oleh pemerintah. Namun, menurut Edi 

Suharto, konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup penjelasan 

mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau 

pelayanan sosial (social services), melainkan juga sebuah konsep normatif 

atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus 

memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Oleh karena itu negara 

kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) 

yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan 
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kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social  

protection) yang berupa jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan 

asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). (Ainur 

Rofieq, 2011:105) 

Berdasarkan Legislative Strengthening Team, terhadap praktik 

pelayanan publik tidak terlepas dari praktik administrasi publik yang 

diaplikasikan dibanyak negara. Pelayanan publik merupakan salah satu tujuan 

penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan public 

services, public affairs (public interests and public needs) dan distribution of 

public service equally. (Ainur Rofieq, 2011:106). 

Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, 

seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan keterlantaran tidak 

dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. 

Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial (social 

security), pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan 

pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran. (Ariza Fuadi, 2015: 26).  

 

2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Pengaturan Model Penanganan 

2.3.1.1  Pengertian  Model Penanganan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:101), yang di 

maksud pengaturan yaitu proses, cara, atau perbuatan mengatur.  Sedangkan 

pengertian aturan merupakan hasil perbuatan mengatur, (segala sesuatu) yang 

sudah diatur, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah di 
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tetapkan supaya diturut, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, biasa 

juga di sebut pranata atau aturan yang mengatur nilai-nilai sosial yang berlaku 

dalam suatu masyarakat.  

Pengertian model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008:1034),  yaitu pola (contoh, acuan, ragam, dsb) dari sesuatu yang akan 

dibuat atau dihasilkan. Model didefinisikan sebagai suatu representasi dalam 

bahasa tertentu dari suatu sistem yang nyata.  

Menurut Ackoff, et all (1962) berpendapat bahwa model dapat 

dipandang dari 3 (tiga) jenis kata yaitu pertama model sebagai kata benda, 

kedua model sebagai kata sifat, dan ketiga model sebagai kata kerja. Sebagai 

kata benda, model berarti representasi atau gambaran, sebagai kata sifat, 

model yaitu ideal, contoh, teladan, dan sebagai kata kerja model yaitu 

memperagakan, mempertunjukkan. Model akan dirancang sebagai suatu 

penggambaran operasi dari suatu sistem nyata secara ideal dengan tujuan 

untuk menjelaskan atau menunjukkan hubungan-hubungan penting yang 

terkait.  

Prinsip-prinsip dasar pengembangan model yakni sebagai berikut: 

a. Elaborasi: model dimulai dari yang sederhana sampai didapatkan model 

yang representatif; 

b. Analogi: pengembangan menggunakan prinsip-prinsip dan teori yang 

sudah dikenal luas; 

c. Dinamis: pengembangan ada kemungkinan untuk bisa diulang.  

Sedangkan pengertian penanganan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008:1620) yaitu proses, cara, perbuatan menangani, atau 
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penggarapan. Istilah penanganan sering disamakan dengan penanggulangan. 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Pasal 1 angka 6, 

penanggulangan merupakan semua bentuk usaha atau upaya meliputi usaha-

usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap 

timbulnya penyakit masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian 

perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintangi, menolak, melarang dan 

memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit 

masyarakat. 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka pengertian model 

penanganan merupakan suatu proses atau cara yang digunakan sebagai acuan 

dalam upaya pencegahan, merintangi, menolak, melarang dan memberantas 

suatu persoalan meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan 

bimbingan lanjut. Usaha-usaha yang dilakukan ditujukan untuk menangani 

penyakit masyarakat atau masalah sosial yang ada di masyarakat.  

Munculnya penyakit masyarakat atau masalah sosial seperti Pengemis 

Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) memerlukan model penanganan 

yang tepat oleh pemerintah. Penanganan masalah sosial mempunyai cakupan 

yang luas, tidak terbatas pada tindakan rehabilitatif berupa upaya untuk 

melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang dianggap 

bermasalah. Usaha untuk melakukan pencegahan agar masalah sosial tidak 

terjadi atau paling tidak mengantisipasi dan meminimalisasi kemungkinan 

kondisi yang tidak diharapkan juga menjadi bagian dari masalah penanganan 

sosial. (Soetomo, 2008: 50) 
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Model penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terbatas 

pada individu, kelompok atau masyarakat yang menyandang masalah, akan 

tetapi juga yang berada dalam kategori normal atau tidak/belum bermasalah. 

Berbagai bentuk tindakan penanganan masalah sosial tersebut diusahakan 

bersifat sinergis, saling mendukung dan saling melengkapi satu terhadap yang 

lain. (Soetomo, 2008: 52). Setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam 

menangani masalah pengemis gelandangan dan orang terlantar, tidak hanya 

pemerintah yang bekerja, namun masyarakat sekitar juga harus bekerja sama 

agar tujuan untuk mengurangi masalah tersebut dapat tecapai.  

Selain itu, dalam proses penanganan Pengemis Gelandangan dan 

Orang Terlantar (PGOT) berlandaskan azas-azas yang berlaku agar proses 

penanganan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dapat 

dilakukan dengan manusiawi. Menurut Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, menyebutkan azas-

azas dalam penanggulangan sebagai berikut: 

a. Azas kemanusiaan.  

b. Azas nondiskriminasi 

c. Azas keadilan 

d. Azas kesejahteraan 

e. Azas kesetiakawanan 

f. Azas pemberdayaan 

Proses penanganan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar 

(PGOT) yang berlandaskan asas-asas yang sudah terdapat dalam peraturan 

bertujuan agar saat melakukan tindakan terhadap Pengemis Gelandangan dan 
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Orang Terlantar (PGOT), pemerintah akan selalu memperhatikan sisi 

kemanusiaan. Jika dalam melakukan proses penanganan tidak berlandaskan 

asas-asas tersebut, maka tindakan yang dilakukan dapat merampas hak asasi 

mereka yang seharusnya didapatkan.  

Selain model penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar (PGOT) dilakukan melalui adanya pengaturan hukum yang di 

keluarkan oleh Pemerintah, penanganan juga dilakukan melalui peran serta 

masyarakat. masyarakat selalu di beri kesempatan untuk turut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan program penanganan. Peran serta masyarakat dalam upaya 

penanganan penyakit masyarakat dapat diwujudkan dalam perbuatan, baik 

aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram, damai, 

sejahtera, serta adil. 

 

2.3.1.2 Tujuan Model Penanganan 

Pengaturan model penanganan dalam karya ilmiah ini yaitu 

pengaturan model penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas yang dimaksudkan sebagai 

landasan hukum bagi pemerintah dalam menanggulangi penyakit masyarakat. 

Tujuannya antara lain adalah untuk: (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 

2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat) 

a) Mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda; 

Adanya peraturan yang mengatur tentang larangan bekerja sebagai 

Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dimaksudkan untuk 

menjaga generasi muda agar tetap memiliki moral yang baik, karena 
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ketika generasi muda turun ke jalan, banyak faktor-faktor yang dapat 

merusah moral mereka, seperti pergaulan yang bebas diantara mereka akan 

mempengaruhi individu satu dengan lainnya sehingga dapat menjadi 

pemicu bobroknya moral anak bangsa. 

b) Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat  

menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan sosial lainnya;  

Fakta yang ada di dalam lapangan dapat dikatakan bahwa resiko bekerja di 

jalanan lebih tinggi di banding dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam 

ruangan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan, seperti banyaknya debu di jalanan yang dapat menyebabkan 

berbagai penyakit, pergaulan yang bebas di antara mereka juga dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan maupun sosial.  

c) Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan 

dan ketertiban dalam masyarakat; 

Karena dengan adanya pekerja di jalanan akan menyebabkan 

ketidakteraturan yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas. Selain itu, 

bekerja di jalanan juga tidak memberi jaminan keamanan bagi pekerja 

maupun bagi masyarakat. 

d) Mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan 

dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat; 

 

2.3.2 Struktur Masyarakat 

2.3.2.1  Sruktur  Masyarakat  
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Struktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1530) dapat 

diartikan sebagai cara sesuatu disusun atau dibangun. Menurut pengertian 

umum, struktur dapat diartikan sebagai konstruksi, rangkaian atau susunan dari 

berbagi substansi yang ada didalamnya, namun tidak sekedar bertumpuk dari 

atas ke bawah atau kepinggir tetapi juga menyebar menurut tempatnya masing-

masing, biasanya konsep struktur ini dipakai dalam peristilahan teknik, hanya 

karena untuk lebih mempermudah pemahaman tetang gejala-gejala sosial, 

walaupun sebenarnya abstrak, konsep ini dipakai juga dalam peristilahan 

sosial.  (Syarif Moeis, 2008: 3).  

  Sedangkan masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

berbagai unsur di dalamnya, unsur-unsur itu saling berhubungan satu sama lain 

(interdependensi), pola saling ketergantungan unsur mana terwujud dalam 

berbagai gejala sosial dengan   jaringan hubungan yang fungsional. Gejala-

gejala sosial inipun ditelaah sebagai bagian dari suatu sistem. (Syarif Moeis, 

2008: 6). Suatu sistem sosial selalu memuat dua dimensi keadaan, mencakup: 

a) Aspek statis, yaitu dalam bentuk struktur sosial; 

b) Aspek dinamis, yaitu dalam bentuk proses sosial, yang berintikan interaksi 

sosial.  (Syarif Moeis, 2008: 6). 

Struktur sosial merupakan suatu fenomena sosial yang merupakan 

susunan lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga sosial mana secara sengaja 

dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keteraturan 

sosial dengan mengatur hubungan-hubungan antar manusia dalam rangka 

memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup mereka, keteraturan sosial ini 

juga untuk menunjuk pada perilaku yang diulang-ulang dengan bentuk atau 
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cara yang sama. (Syarif Moeis, 2008: 6). Struktur sosial dalam masyarakat 

merujuk pada adanya susunan dari posisi, status, dan peranan anggota dari 

masyarakat. Struktur masyarakat menggambarkan adanya suatu lembaga 

kemasyarakatan atau pranata sosial yang berlapis-lapis. Lapisan sosial dalam 

masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal, seperti faktor ekonomi, politik, 

pangkat, jabatan, serta peran masyarakat di lingkungannya.  

Struktur sosial dalam suatu masyarakat meliputi berbagai tipe 

kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga 

didalam mana orang banyak tadi ikut ambil bagian, lembaga mana 

dimaksudkan sebagai hubungan-hubungan tertentu yang timbul dari aktifitas 

orang-perorangan atau kelompok yang hendak mencapai tujuan bersama. 

(Syarif Moeis, 2008: 4). Dalam masyarakat yang sederhana lebih 

mengutamakan kekerabatan dan kesatuan atas dasar kedaerahan, sedangkan 

pada masyarakat modern, dalam struktur sosialnya cenderung pada 

meningkatkan kualitas kehidupannya dan memberdayakan potensi yang 

dimiliki.  

 

2.3.2.2 Kelompok Sosial 

Suatu masyaraka terbagi menjadi beberapa kelompok. Menurut 

Syarif Moeis (2008:8), manusia dengan berbagai cara selalu mengadakan 

hubungan antara satu dengan yang lain, secara mendasar fenomena ini 

menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu cenderung selalu berkelompok. 

Setiap kali seseorang mengadakan hubungan dengan orang lain, pada 

hakekatnya setiap kali itu pula ia telah membentuk dan memasuki kelompok.  
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Kelompok-kelompok sosial atau social group adalah himpunan 

atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya 

hubungan di antara mereka. Hubungan yang terjalin tersebut antara lain 

menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga 

kesadaran untuk saling tolong menolong. (Soerjono Soekanto, 1986:147). 

Kelompok yang dibentuk oleh masyarakat pada dasarnya untuk memenuhi atau 

mencapai tujuan yang sama dari para anggotanya. Setiap individu saling 

berhubungan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama mengingat 

bahwa kebutuhan manusia sangat beragam yang tidak dapat tercapai jika tidak 

mendapatkan bantuan dari orang lain. 

Kelompok terbagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) kelompok besar; dan 

(2) kelompok kecil. Kelompok besar mencakup semua kelompok kecil yang 

bersifat khusus. Menurut Syarif Moeis (2008:8), kelompok besar tersebut 

sering kita sebut dengan masyarakat, atau dalam istilah umum disebut  society. 

Jadi bila dilihat dari unsur kelompok, masyarakat adalah kelompok inklusif 

yang didalamnya tiap-tiap orang dapat ikut ambil bagian dalam keseluruhan 

kehidupan bersama; bukan suatu oraganisasi atau kelompok yang hanya 

terbatas untuk tujuan-tujuan tertentu saja. Masyarakat Indonesia terdiri dari 

jutaan individu yang diikat bersama-sama dalam suatu kompleks jaringan 

relasi-relasi, dan terdiri dari sekian juta keluarga, selanjutnya terdiri dari sekian 

kehidupan-kehidupan bersama seperti desa dan kota, dan terdiri dari berbagai-

bagai kelompok agama, dan sekte-sekte, partai-partai politik, ras, sukubangsa, 

kelas-kelas sosial, kelas-kelas ekonomi, dan lain-lain persekutuan yang tidak 

terbatas macamya. Dalam masyarakat yang manapun, kelompok-kelompok 
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yang lebih kecil terdapat didalam kelompok-kelompok yang lebih besar, dan 

individu-individu dapat menjadi anggota berbagai kelompok sekaligus. 

Kelompok-kelompok sosial bukan merupakan kelompok-kelompok 

yang statis, melainkan setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan 

atau perubahan (Soerjono Soekanto, 1986:145). Kelompok-kelompok sosial 

dapat mengalami perubahan yang cepat maupun lambat. Perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam kelompok dapat dipengaruhi oleh faktor dari kelompok itu 

sendiri maupun faktor dari luar guna mencapai tujuan dan memenuhi 

kebutuhan kelompok.  

Terkadang terjadinya perubahan sosial juga menimbulkan 

disorganisasi sosial atau yang biasa disebut disintegrasi sosial. Faktor yang 

menyebabkan disintegrasi sosial disamping faktor ekonomi yaitu faktor-faktor 

politik, religius, dan faktor sosial budaya. Faktor-faktor tersebut saling bekerja 

sama, saling mempengaruhi, dan saling berkaitan satu sama lain yang bisa 

mempengaruhi tingkah laku manusia. (Kartini Kartono, 2007:7). Terjadinya 

perubahan tingkah laku manusia dan perubahan sosial dapat menimbulkan 

ketidakseimbangan dalam kebudayaan, menimbulkan ketidakharmonisan 

dalam masyarakat, sehingga akan menjadikan adanya konflik-konflik dalam 

masyarakat, serta tidak adanya kesepakatan di antara masyarakat. hal-hal 

tersebut menimbulkan adanya disintegrasi dalam masyarakat itu sendiri.  

Perubahan yang terjadi di dalam kelompok juga dapat 

menyebabkan keadaan yang tidak stabil. Hal yang menyebabkan 

ketidakstabilan dapat terjadi karena adanya konflik antara individu-individu 

dalam kelompok sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-
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kekuatan di dalam kelompok itu sendiri. (Soerjono Soekanto, 1986:145). 

Adanya bagian atau segolongan orang yang ingin merebut kekuasaan dengan 

mengorbankan golongan lainnya, ada kepentingan yang tidak seimbang 

sehingga menyebabkan ketidakadilan, ada pula perbedaan faham tentang cara-

cara memenuhi tujuan kelompok, dan masih banyak sebab-sebab lain yang 

dapat menyebabkan timbulnya perpecahan kelompok dan menimbulkan 

perubahan pada struktur kelompok. Adanya struktur kelompok yang baru pada 

akhirnya bertujuan untuk mencapai keadaan yang stabil. 

Perubahan struktur kelompok yang menyebabkan ketidakstabilan di 

dalamnya dapat pula terjadi karena perubahan-perubahan situasi. Situasi yang 

di maksud dapat berupa situasi sosial maupun ekonomi. (Soerjono Soekanto, 

1986:146). Perubahan situasi yang terjadi dalam kelompok tersebut dapat 

menimbulkan konflik. Penyebab konflik yang terjadi dapat karena adanya 

paksaan unsur-unsur kebudayaan tertentu kepada individu maupun karena 

adanya persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian. Hal ini dapat 

menimbulkan adanya kaum mayoritas dan kaum minoritas. Kaum mayoritas 

dapat menguasai suatu kelompok, dan menyebabkan kaum minoritas menjadi 

terpinggirkan. Masyarakat terpinggirkan sering kali di sebut dengan istilah 

masyarakat marginal. 

Menurut David Berry (1995:14), masyarakat marginal merupakan 

masyarakat yang dalam suatu situasi di mana orang yang bercita-cita atau 

berkeinginan pindah dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang 

lain, tetapi di tolak oleh keduanya. Kemudian menurut Parsudi Suparlan 

(1993:179), kaum marginal yaitu mereka yang tidak memiliki tempat tinggal 
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yang tetap, pekerjaan yang tidak layak seperti pemulung, pedagang asongan, 

pengemis, dan sebagainya.  

Masyarakat marjinal yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa 

menjadi terasingkan adanya kebudayaan yang semakin modern. Masyarakat 

marjinal yang pada dasarnya adalah kaum miskin yang berkekurangan dari segi 

ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan menyebabkan banyak masalah sosial. 

Yang disebut dengan masalah sosial yaitu semua bentuk tingkah laku yang 

melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut 

diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama). Selain itu, masalah 

sosial juga merupakan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga 

masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan 

merugikan banyak orang. (Kartini Kartono, 2007: 2). Bentuk masalah sosial 

yang sering ditemukan di Indonesia adalah banyaknya orang yang bekerja 

sebagai Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).  

 

2.3.3 Pengemis 

a) Pengertian  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:389), kata 

“mengemis”,  berasal  dari  “emis”  dan punya dua pengertian, yaitu meminta-

minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh 

harapan. Sedang “pengemis” adalah orang yang meminta-minta. Menurut L. 

Van den Berg menjelaskan bahwa kata pengemis berawal dari kebiasaan 

sebagian santri yang meminta-minta pada hari Kamis (dalam bahasa Jawa 

Kemis), sehingga aktifitas itu disebut ngemis. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 
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angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 

tentang Penyakit Masyarakat, pengertian dari pengemis adalah orang-orang 

yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan 

berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

b) Indikator Pengemis 

Seseorang dapat dikatakan sebagai pengemis dapat dilihat dari 

kegiatannya dalam bekerja. Menurut Harefa, jika seseorang melakukan 

pekerjaan dengan cara meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, 

persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, serta tempat-

tempat umum lainnya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai 

pengemis. (Rizky D. Putro, 2015: 17-18). Dalam bekerja, biasanya pengemis 

bertingkah laku memelas untuk mendapatkan belas kasihan dengan cara 

berpura-pura sakit, merintih, serta kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan 

ayat suci.  

Pengemis memiliki kelompok-kelompok yang membedakan motif-

motif pengemis satu sama lain.  Kelompok pengemis ini antara lain, 

mengemis karena tidak mampu bekerja akibat cacat tubuh, mengemis karena 

malas bekerja, pengemis murni yang seluruh penghidupannya dihasilkan dari 

mengemis, pengemis tidak murni yang sebagian penghasilannya didapat dari 

mengemis, pengemis berpengalaman yang lahir dari tradisi dan kebiasaan. 

c) Alasan pengemis  

Faktor-faktor yang menjadi alasan seseorang mengemis 

diantaranya yaitu: (Rizky D. Putro, 2015: 18-20) 
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a) Karena yang bersangkutan tidak berdaya sama sekali untuk 

melakukan pekerjaan lain disebabkan cacat fisik, tidak berpendidikan, 

serta tidak punya rumah tetap sehingga dengan terpaksa seseorang 

menjadi pengemis. 

b) Kehilangan rasa malu dan beban moril di depan masyarakat karena 

sudah merasa enak dan memiliki penghasilan besar dari mengemis. 

Karena beberapa hal terkadang menyebabkan seseorang menjadi 

kehilangan rasa malu kepada orang lain sehingga dengan sadar atau 

tanpa disadari mereka melakukan pekerjaan yang dapat merendahkan 

harga dirinya. Selain itu, ketika melakukan pekerjaan sebagai 

pengemis dan mereka mendapatkan penghasilan yang dapat 

mencukupi kebutuhannya maka mereka enggan untuk berusaha 

mencari pekerjaan yang lebih layak lagi.  

c) Waktu dimana orang-orang banyak mengeluarkan sedekah seperti di 

bulan Ramadhan, menjelang hari raya Idul Fitri, dan tahun baru, 

menjadikan mereka merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan 

uang tambahan. 

d) Mengemis karena miskin mental dan malas bekerja. Masyarakat 

sekarang ini lebih banyak pasrah kepada keadaan dan enggan untuk 

berusaha menjadi lebih baik sehingga lebih memilih untuk mengemis. 

Selain itu, mental rendah yang tertanam dalam diri seseorang 

membuat mereka tidak memiliki rasa percaya diri untuk melakukan 

pekerjaan yang lebih layak bagi mereka dan memilik untuk menjadi 

pengemis.  
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e) Pengemis yang terkoordinasi dalam suatu sindikat. Dengan 

dikoordinasi oleh seseorang yang dianggap bos penolong, setiap 

pengemis “anggota” setia menyetor hasil mengemisnya kepada 

sindikat, baik secara harian, mingguan atau bulanan. 

Menurut Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan rehabilitasi 

Sosial (Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 

Kementerian Sosial), ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang 

menjadi pengemis, yaitu: 

1) Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak 

mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau 

pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan 

pribadi maupun keluarga secara layak. 

2) Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk 

memperoleh pekerjaan yang layak.  Rendahnya pendidikan  juga  

mengakibatkan mereka tidak mengetahui peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Mereka sering melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan hukum. Ketidaktahuan mereka mengakibatkan 

mereka sering melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya, 

pengemis  sering berhadapan dengan hukum dan aparatur. Pelanggaran 

atas hukum yang berlaku juga disebabkan oleh sikap mereka yang tidak 

takut akan sanksi hukum yang siap menjerat mereka. 

3) Kurangnya keterampilan  kerja  menyebabkan seseorang tidak dapat 

memenuhi tuntutan pasar kerja. Tidak adanya ketrampilan ata skill yang 

dimiliki masyarakat menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan 
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pekerjaan yang sesuai, karena kebutuhan pasar saat ini menuntut setiap 

pekerja memiliki keahlian tertentu yang dapat menunjang suatu 

pekerjaan.  

4) Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para 

pemberi sedekah. Lingkunga sekitar yang kurang mendukung untuk 

mendorong seseorang memiliki pekerjaan dan masih banyaknya orang 

yang dengan sukarela memberikan sedekahnya kepada orang lain 

menyebabkan orang yang tidak menganggur berpikiran untuk menjadi 

pengemis. 

Adapun beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi 

seseorang menjadi pengemis, yaitu: (Standar Pelayanan Minimal Pelayanan 

dan rehabilitasi Sosial (Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna 

Sosial, Kementerian Sosial)). 

1) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak 

dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta. Rendahnya moralitas yang 

dimiliki oleh sekelompok orang mengakibatkan mereka tidak memiliki 

rasa malu, lain halnya dengan kelompok orang yang memiliki moralitas 

dalam dirinya, maka mereka akan memiliki harga diri tinggi dan akan 

beusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaan yang lebih 

baik demi memenuhi kebutuhannya.  

2) Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi 

mereka sebagai pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan 

untuk melakukan perubahan. Kemiskinan kultural yang identik dengan 

malas  adalah kaum miskin yang memiliki status sosial rendah.  



42 

 

3) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan 

tersendiri bagi sebagian besar pengemis yang hidup menggelandang, 

karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang- 

kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu 

mata pencaharian. 

 

2.3.4 Gelandangan  

a. Pengertian  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:454), 

bergelandangan dapat diartikan seseorang yang berkeliaran berjalan kesana-

kemari yang tidak tentu maksudnya, sedangkan gelandangan yaitu orang yang 

tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap. Menurut Supardi 

Suparlan (1993: 179), gelandangan artinya berkeliaran atau tidak pernah 

mempunyai tempat kediaman tetap. Pengertian lain yaitu enurut Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit 

Masyarakat Pasal 1 angka 11, yang di maksud dengan gelandangan adalah 

orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan 

yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal 

dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di 

tempat umum. 

Menurut Departemen Sosial R.I, gelandangan adalah orang-orang 

yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang 

layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan 
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pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat 

umum. 

Fenomena gelandangan merupakan ungkapan protes terhadap 

keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal dan kaum terdidik dengan 

skill yang memadai serta memprioritaskan sektor formal. Gelandangan tidak 

mampu berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak 

memiliki modal, tidak memiliki keterampilan yang memadai. (Maghfur 

Ahmad, 2010:2) 

b) Indikator gelandangan 

Seseorang dapat dikatakan gelandangan jika tidak memiliki hunian 

atau tempat tinggal. Gelandangan biasanya hidup dengan cara berpindah-

pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, gelandangan tidak memiliki 

tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, di pinggir 

rel kereta api, di gubuk pinggir sungai, di emperan toko, dan di tempat lain 

yang tidak layak untuk di tinggali. Gelandangan biasanya tidak memiliki 

tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku bebas terlepas dari norma 

kehidupan masyarakat pada umumnya. (Rizky D. Putro, 2015: 21) 

Gelandangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Maghfur 

Ahmad, 2010:2) 

a. Tidak memilki pekerjaan tetap yang layak. Pekerjaan yang dimiliki 

seorang gelandangan tidak jauh-jauh dari jalanan dan tempat-tempat 

umum yang ramai digunakan oleh masyarakat. Seorang gelandangan  

biasa bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mencari 

plastik bekas, kertas bekas dan lain-lain. 
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b. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni. Tempat tinggal 

gelandangan tidak menentu atau selalu berpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak 

memiliki tempat tinggal tetap sehingga mereka harus mencari tempat 

tinggal di manapun agar mereka dapat beristirahat setelah bekerja. 

Tempat tinggal yang biasa mereka tempati misalnya dibawah 

jembatan, rel kereta api, gubuk liar sepanjang bantaran sungai, 

emperan toko dan lain-lain. 

c. Tuna kependudukan. Pengaruh urbanisasi dapat menyebabkan 

seseorang tidak tercatat kependudukannya pada kota baru tempat 

mereka tinggali. Tuna kependudukan contohnya seperti tidak memiliki 

KTP, dan atau kartu keluarga yang dicatat di kelurahan da RT, RW 

setempat. 

d. Tuna etika. Seseorang yang tidak dapat menerapkan konsep baik, 

buruk, salah, benar, dan tanggung jawab menyebabkan mereka tidak 

dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, sehingga 

menyebabkan mereka terpinggirkan dari kelompoknya dan memilih 

menggelandang.  

c) Alasan menggelandang 

Beberapa alasan yang menjadi penyebab seseorang memilih 

menjadi gelandangan yaitu: (Rizky D. Putro, 2015: 22) 

1) Masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi penyebab seseorang tidak 

mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga tidak dapat memiliki 

kehidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya. 
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2) Masalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang yang rendah akan 

menghambat untuk memdapatkan pekerjaan yang layak, sehingga 

seseorang akan mencari berbagai macam cara untuk memenuhi 

kebutuhan termasuh dengan cara menjadi gelandangan.  

3) Masalah keterampilan kerja. Banyak dari gelandangan tidak memiliki 

keterampilan kerja sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.  

4) Masalah sosial budaya. Sosial budaya dapat menyebabkan seseorang 

menjadi gelandangan, misalnya karena lingkungan tempat tinggal 

banyak yang menjadi gelandangan sehingga seseorang ikut menjadi 

gelandangan.  

5) Sikap pasrah pada nasib. Seseorang memlih menjadi gelandangan dapat 

dikarenakan mereka sudah putus asa dalam mencari pekerjaan, 

sehingga pasrah dengan keadaan dan menyerah sehingga memutuskan 

untuk menggelandang.  

 

2.3.5 Orang Terlantar  

a) Pengertian  

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 

2015 tentang Penyakit Masyarakat Pasal 1 angka 14, orang terlantar adalah 

seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. 

Orang terlantar dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:  

a. Anak terlantar  
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Menurut Friedlander, anak terlantar yaitu anak yang tidak 

mendapatkan asuhan secara maksimal dari orang tuanya, bisa 

disebabkan karena kondisi keluarga, ekonomi, sosial, kesehatan jasmani 

maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut 

membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada 

di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya. (Rizky D. Putro, 2015: 

23). 

Pernyataan lain, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi 

kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 

(Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak). Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena 

tertentu (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu), salah 

seorang orang tua/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang 

tuanya/ wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak 

harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh). Sehingga tidak dapat 

terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani atau 

pun sosial. 

b. Anak jalanan  

Anak jalanan yaitu anak yang berusia 5-18 (lima sampai dengan 

delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya 

untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat 

umum. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 

Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat). Sedangkan 

Departemen Sosial RI mendefinisikan anak jalanan sebagian besar 
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menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau 

berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan 

merupakan anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja 

dijalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang 

menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan 

hidup sehari-hari. Menurut Ronawaty Anasiru, (2011:3), anak jalanan 

dapat dipahami sebagai anak yang karena sebab-sebab tertentu masuk 

ke dalam kehidupan jalanan untuk tujuan mencari nafkah dan 

memperoleh penghasilan.  

c. Lanjut usia terlantar  

Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau 

lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya baik secara jasmani, rohani, ataupun sosialnya. (Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja, dan Transmigrasi). Menurut Ramsen, lanjut usia terlantar 

yaitu setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan yang telah 

mencapai usia 60 tahun ke atas, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dasar baik secara jasmani, rohani, maupun 

sosialnya. Mereka tidak memiliki sanak saudara atau punya sanak 

saudara tetapi tidak mau mengurusinya. (Rizky D. Putro, 2015: 24). 

Orang terlantar umumnya berasal dari keluarga yang ekonominya 

lemah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan anggota keluarganya. 

Karena sebab tersebut menyebabkan mereka tidak terurus oleh keluarganya 

dan terpisah dengan keluarganya sehingga mereka tinggal di manapun secara 

berpindah-pindah karena tidak memiliki tempat tinggal.  
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b) Indikator orang terlantar 

Seseorang dapat dikatan sebagai anak terlantar jika tidak memiliki 

ayah atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, 

maupun melanjutkan pendidikan, atau orang tua masih hidup namun sakit-

sakitan serta tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan tidak mampu untuk 

membiayai anaknya. Karena hal itu, anak tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasar sehingga menjadi terlantar. (Rizky D. Putro, 2015: 25). 

Sedangkan lanjut usia terlantar dapat dilihat jika seseorang berumur 

lebih dari 60 tahun dan tidak ada yang merawat sehingga tidak memiliki 

tempat tinggal yang tetap serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti 

makan, pakaian, dan kesehatan, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai 

orang terlantar. 

c) Alasan orang terlantar 

Beberapa alasan seseorang terlantar di antaranya yaitu: (Rizky D. 

Putro, 2015: 26) 

1) Faktor keluarga. Kondisi keluarga yang serba kekurangan atau 

seseorang dianggap merepotkan dapat menjadi penyebab seseorang 

ditelantarkan oleh keluarganya karena tidak mau merawat atau 

mengurusnya.  

2) Faktor ekonomi. Kondisi keuangan keluarga yang kekurangan 

menyebabkan keluarga tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya 

sehingga dapat menjadi penyebab seseorang ditelantarkan. 
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3) Untuk anak terlantar, alasan kelahiran di luar nikah dapat 

menyebabkan orang tuanya tidak mengakuinya sehingga ia dapat di 

buang atau ditelantarkan karena dianggap aib keluarga. 

4) Lanjut usia terlantar dapat terjadi karena alasan ketidakmampuan serta 

ketiadaan sanak saudara yang dapat mengurus atau memberikan 

bantuan tempat tinggal sehingga mereka menjadi terlantar.  

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang harus 

terpenuhi untuk menciptakan kehidupan yang stabil. Begitu pula dengan 

pengemis gelandangan dan orang terlantar yang membutuhkan terpenuhinya 

kebutuhan dasar, antara lain: (Zaenal Abidin, 2013: 4) 

a. Kebutuhan Fisiologis 

Menurut H. Sofyan dan S Willis, kebutuhan fisiologis atau biologis 

sering diungkap dengan istilah “Physiological need or drive or 

biological motivation”. Maksudnya bahwa kebutuhan atau motif 

dasar tersebut  sebagai alat yang mendorong makhluk hidup untuk 

bersikap serta berperilaku mencapai sesuatu yang diinginkannya. 

Motif motif ini sebenarnya sudah ada semenjak manusia dilahirkan 

atau istilah lain pembawaan sejak lahir yang tanpa diperoleh dari 

belajar. Motif ini ditengarai sebagai  beological instinctive yang 

mewujut pada dorongan lapar, haus, bernafas, mengantuk, dorongan 

sex. Maka muncul motif untuk makan, minum, bernafas, dan 

beristirahat. Sedangkan motif sek bagi manusia adalah dorongan 

yang bertujuan untuk “mengembangkan jenis keturunan makhluk 

manuisa atau dinasti keturunannya. 



50 

 

b. Kebutuhan Psikis 

Menurut pandangan Abraham Maslow dalam kutipan Yahya Jaya 

menyatakan bahwa kebutuhan psikis primer manusia secara umum 

adalah: kebutuhan rasa kasih saying, kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan rasa harga diri, kebutuhan rasa ingin bebas, kebutuhan 

aktualisasi diri, kebutuhan sosial, dan kebutuhan agama. 

 

 

2.3.6 Sejarah Kabupaten Banyumas 

2.3.6.1 Asal-Usul Kabupaten Banyumas  

Banyumasan merupakan suatu sebutan terhadap kesatuan budaya, 

bahasa dan karakter yang hidup dan berkembang di masyarakat suku Jawa di 

wilayah Banyumasan. Wilayah Banyumasan adalah sebuah wilayah yang 

terletak di bagian barat provinsi Jawa Tengah, Indonesia atau wilayah yang 

mengitari Gunung Slamet dan Sungai Serayu. Eks Karesidenan Banyumas 

pada masa pemerintahan Hindia Belanda, umumnya adalah wilayah yang 

dianggap meliputi sebaran budaya masyarakat Banyumasan. Bahasa 

Banyumasan adalah salah satu ciri yang menjadi identitas masyarakat 

Banyumasan. (http://www.banyumaskab. go.id/page/302/sejarah-6). 

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, pada tanggal 6 

April 1582 atau bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriyah. 

Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah 

Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. (http://www.banyumaskab. 

go.id/page/302/sejarah-6). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Slamet
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Serayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan_Banyumas
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Dialek_Banyumasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dialek_Banyumasan
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Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Peraturan Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah, termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang 

Pemerintahan Daerah, daerah–daerah yang termasuk wilayah provinsi Jawa 

tengah ada 28 daerah kabupaten, antara lain Kabupaten Banyumas termasuk 

nomor urut ke 14 yaitu : 1. Semarang, 2. Dan seterusnya 13. Blora, 14. 

Banyumas, 15. Cilacap, 16. Dan seterusnya, sampai dengan 28. Wonogiri. 

Ketentuan tersebut ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 1950, 

yang di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Pemangku Jabatan 

sementara Mr. As Saat, dengan Mendagri yakni Susanto Tirtoprojo, yang 

kemudian diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 oleh Menteri 

Kehakiman A.G. Pringgodigdo. (http://www. banyumaskab.go.id/ 

page/302/sejarah-6). 

Sejarah Banyumas banyak di tulis dalam naskah-naskah babad 

Banyumas. Dalam menguraikan sejarah Banyumas tersebut, disebutkan pula 

nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya yang sampai sekarang tetap 

dipegang teguh oleh orang Banyumas. (Rini Fidiyani, 2008: 13). 

Babad Banyumas dikisahkan dalam dua titik yang menunjukkan 

adanya perpaduan antara Jawa dan Sunda. Titik tolak pertama berangkat dari 

kisah masa lalu, di mana Kerajaan Padjajaran waktu itu dipimpin oleh 

seorang Raja bergelar Prabu Siliwangi yang memiliki tiga saudara kandung 

yaitu Raden Banjaktjatra (Kamandaka), Raden Banjakngampar (Bupati 

Dayeuhluhur yang sekarang Majenang di Cilacap), dan Putri Retna Pamekas. 

Raden Banjaktjatra pergi ke arah timur dan menyamar menjadi Kamandaka. 
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Dalam pengembaraannya, Kamandaka sampai di Pasirluhur yang diperintah 

oleh Adipati Krendodoho, dan Kamandaka memiliki hubungan secara gelap 

dengan Putri Adipati bernama Ciptarasa. Hubungan tersebut diketahui 

sehingga terjadi pertempuran antara Kamandaka dengan tentara pengawal 

istana. (Rini Fidiyani, 2008: 14). 

Titik tolak kedua berawal dari kisah pelarian Raden Baribin adik 

dari Raja Kertabhumi, raja Majapahit satu ayah lain ibu. Kehadiran Raja 

Kertabhumi merupakan titik akhir runtuhnya kerajaan Majapahit. Raden 

Baribin akan dibunuh oleh kakaknya tersebu, maka Radeb Baribin dengan 

pengawalnya melarikan diri ke arah barat pulau Jawa. (Rini Fidiyani, 2008: 

15). 

Banyumas merupakan nama ruwat Toyareka. Banyu sing kotor (air 

yang kotor) di ruwat menjadi bersih kembali sebagai air cemerlang keemasan 

(Banyumas). Kebiasaan Masyarakat Jawa adalah meninggalkan negeri yang 

sudah tercemar dan membuka negeri baru. Perpindahan dari Wirasaba ke 

Kejawar (Banyumas) melalui Sungai Serayu merupakan sarana ruwatan 

tersebut. (Rini Fidiyani, 2008: 21).  

 

2.3.6.2 Karakter Orang Banyumas 

Karakter  umum masyarakat Banyumas  tampak  pada  perilaku  

sehari-hari  dalam  berinteraksi  sosial, karakter-karakter  tokoh-tokoh  lokal  

(baik  legendaris  maupun  historis), tabu, dan pepatah-pepatah. (Sugeng 

Priyadi, 2013: 15). Menurut Sugeng Priyadi (Dosen Program Studi Sejarah 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto), karakter orang banyumas meliputi: 
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1)  Mencari kejayaan dan keemasan; 

Masyarakat Banyumas dianggap sebagai pencari kejayaan dan keemasan 

dikarenakan menurut legenda Banyumasan memiliki makna negatif yaitu 

ketika leluhur Banyumas menjadi korban fitnah serta adanya pemindahan 

ibu kota ke tempat yang baru dengan tujuan menghindari konflik 

antarkeluarga agar tercipta ketentraman dan rasa aman di Banyumas. 

Masyarakat menggunakan semboyan emas adalah untuk motivasi karena 

emas adalah lambang kejayaan. Unsur emas (gold) menjadi motivasi 

seperti orang-orang eropa. Emas merupakan lambang kejayaan setelah 

berlalunya badai yang melanda wirasaba. (Priyadi, 2013: 134). Oleh 

karena itu, masyarakat Banyumas dianggap sebagai pencari kejayaan dan 

keemasan.  

2)  Suka memberontak; 

Pada hakikatnya masyarakat Banyumas suka memberontak atau dengan 

kata lain memiliki kekritisan kepada pihak penguasa. Orang Banyumas, 

baik yang tinggal di daerahnya sendiri maupun yang berada di luar 

mempunyai sifat dan perilaku melawan atau memberontak kepada 

penguasa. hal itu di dukung oleh suatu realitas yang wajar, yaitu 

longgarnya keterikatan manusia Banyumas sebagai klien dari patron 

yang tidak membumi. Hal ini disebabkan karena budaya Banyumas 

merupakan budaya tanggung, karena Banyumas berada di antara lingkup 

Sunda dan Jawa sehingga kejawan dan kesundaannya tidak mendalam. 

(Priyadi, 2013: 136-137). Budaya tersebut menyebabkan masyarakat 
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Banyumas selalu kritis dan mampu serta mau memberikan penilaian 

terhadap penguasa. 

3)  Suka bekerja keras; 

Orang Banyumas bisa bekerja keras dengan menggunakan otak dan 

tenaganya. Orang Banyumas tidak malu bekerja kasar asal halal dan tidak 

melanggar norma dan hukum. Orang Banyumas beranggapan bahwa 

kerja keras secara maksimal akan menjadi kunci keberhasilan bagi 

siapapun. (Priyadi, 2013:144). Orang Banyumas akan melakukan 

pekerjaan apapun demi memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, masyarakat Banyumas juga memiliki karakter sebagai 

berikut: 

a)  Masyarakat egaliter (sederajat); 

Masyarakat Banyumas memiliki sikap egaliter, yaitu tidak membeda-

bedakan antara masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah, tidak 

melihat status, kedudukan, jabatan seseorang, terutama orang-orang desa 

yang akrab dengan lingkungannya maka selalu menjunjung sikap 

kesepadanannya. Orang Banyumas beranggapan bahwa sikap egaliter 

akan menjauhkan setiap individu dari sikap feodalistik yang 

menempatkan kedudukan, pangkat, dan harta sebagai kiblat hubungan 

sosial. Di sisi lain, etika kesepadanan yang di tunjukan oleh masyarakat 

Banyumas juga telah membentuk masyarakat Banyumas yang 

menonjolkan sikap-sikap seperti penjorangan (bergurau dengan sikap 

yang nakal, seperti bersikap bodoh dan lucu), semblothongan atau 

glewehan (candaan yang berlebih-lebihan dan nakal) yang berlebih-
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lebihan seolah-olah batas etika sering dilangkahi demi suatu keakraban 

dengan orang lain sesama orang Banyumas. (Priyadi, 2013: 18).  

b)  Orang-orang bebas; 

Kebebasan yang tercermin pada orang Banyumas tercermin dalam 

pergaulan sehari-hari, misalnya mereka berbicara dengan nada cepat dan 

keras yang kesannya seperti orang yang sedang bertengkar, padahal 

bicara dengan nada tersebut merupakan ciri khas orang Banyumas. 

Kebebasan gaya bahasa juga terlihat dari pemakaian kata yang bervariasi 

seperti pemakaian kata kepriben, kepriwen, dan keprigen (bagaimana) 

yang menunjukan keanekaragaman wilayah geografis bahasa dialek 

Banyumasan. Selain kebebasan dalam bahasa, kesenian juga menunjukan 

kebebasan. Dalam musik gamelan, suara penyanyi waranggana yang 

lugas, teriakan gembira atau tepukan tangan penabuh gamelan 

menunjukan karakter kebebasan gaya Banyumasan. (Priyadi, 2013: 19-

21). Orang Banyumas lebih bebas dalam mengekspresikan ide atau 

gagasannya.  

c)  Orang-orang terbuka; 

Orang-orang Banyumas sangat terbuka dalam membicarakan segala 

sesuatu, tidak terkecuali masalah seks. Seperti yang tergambar dalam 

setiap teks bacaan tentang legenda-legenda di Banyumas yang 

menceritakan setiap detail peristiwa dengan terbuka. Orang Banyumas 

juga memiliki kepribadian yang jujur serta berterus terang atau yang 

biasa disebut cablaka/blakasuta. Selain itu, orang Banyumas juga biasa 

berkata brecuh (berkata kotor) atau saru (berkata jorok) dalam pergaulan 
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sesama orang banyumas. Hal itu di anggap wajar dan sebagai perekatan 

keakraban diantara orang Banyumas. (Priyadi, 2013: 27).  

d)  Budaya afirmatif dan budaya kritis 

Orang Banyumas cenderung afirmatif terhadap pihak penguasa, namun di 

sisi lain orang banyumas juga sangat kritis terhadap penguasa. Afirmatif 

biasa di kenal dengan istilah diskriminasi positif, yaitu menunjuk pada 

kebijakan yang bertujuan menyebarluaskan akses bagi kelompok 

minoritas secara sosial-politik untuk mengurangi efek diskriminasi. 

Orang-orang afirmatif selalu menjadi pahlawan dan pihak yang selalu 

benar dan baik dalam sejarah. Dengan adanya budaya afirmatif dan kritis, 

melahirkan budaya kambing hitam yang tidak mungkin dihapuskan dari 

khasanah penulisan sejarah sepanjang zaman. (Priyadi, 2013: 148). 

 

2.3.6.3 Budaya Hukum Orang Banyumas 

Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum merupakan 

keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh 

tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. 

Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publikpara 

antropolog, budaya tidak sekedar berarti fragmen-fragmen tingkah laku 

(pemikiran) yang saling terlepas, namun istilah budaya dapat diartikan 

sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.  

Selanjutnya menurut Friedman merumuskan budaya hukum 

sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan 

sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh 
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baik positif  maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan 

hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara 

adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan 

budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan 

bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka 

budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa 

yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat 

dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan 

bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat  yang 

bersangkutan. (Ubaidillah Kamal, 2017:22). 

Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi external and 

internal legal culture. Esmi Warassih Pujirahayu mengelaborasi hal ini  lebih 

lanjut yaitu bahwa, budaya hukum seorang hakim  (internal legal  culture)  

akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat  (external legal  culture). 

Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan,  pendapatan, 

dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum 

seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-

perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang  lain. Selanjutnya 

dikemukakan bahwa, penerapan suatu sistem hukum yang  tidak berasal atau 

ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di 

negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara 

nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan 

nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri. (Ubaidillah Kamal, 

2017:23). 
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Budaya hukum masyarakat setempat tidak dapat terlepas dari 

peranan kebiasaan dalam masyarakat. kebiasaan tidak dapat ditinggalkan 

sekalipun suatu negara telah memakai sistem hukum perundang-undangan. 

(Satjipto Rahardjo, 2014:109). Hukum yang hidup dalam masyarakat tidak 

hanya hukum positif, namun ada hukum yang hidup yang di dalam 

masyarakat. hukum yang hidup dalam masyarakat ini berupa kebiasaan atau 

hukum adat.  

Masyarakat Indonesia mengenal adanya hukum positif dan juga 

hukum adat. Begitu pula di wilayah Kabupaten Banyumas. Masyarakat 

Banyumas di satu sisi menggunakan hukum positif, namun di sisi lain masih 

tetap melestarikan hukum adat di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat ketika 

sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang adanya Pengemis 

Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas, namun 

kenyataannya masyarakat masih menganggap hal itu hal yang biasa dan tetap 

memberi uang kepada mereka karena masyarakat sudah terbiasa memberi dan 

menganggap bahwa memberi kepada Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar (PGOT) merupakan hal yang baik.  

Kebiasaan-kebiasaan seperti yang dilakukan masyarakat tersebut 

tidak boleh dikesampingkan begitu saja jika ingin mengetahui hukum yang 

berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak praktek-praktek yang 

mengesampingkan keharusan yang dituntut oleh hukum perundang-

undangan. Ini berarti bahwa di bawah permukaan kehidupan hukum 

perundang-undangan dapat dijumpai pola tingkah laku yang tidak didasarkan 

pada perundang-undangan. (Satjipto Rahardjo, 2014:112). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengaturan model penanganan di Kabupaten Banyumas berpedoman pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Model penanganan yang diterapkan 

yaitu model preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut. 

Menurut teori struktural fungsionalisme dan teori konflik, model 

penanganan tersebut dapat menyebabkan disintegrasi sosial karena adanya 

perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat miskin. Tidak 

terkecuali di Kabupaten Banyumas juga terjadi konflik yang di tandai 

dengan adanya demonstrasi oleh PGOT terhadap peraturan yang 

diterapkan yang dianggap merampas hak-hak mereka. Selain keempat 

model penanganan tersebut, ada juga partisipasi masyarakat dalam bentuk 

aktif dan pasif.  

2. Alasan penggunaan pengaturan mengenai model penanganan bagi PGOT 

di Kabupaten Banyumas melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 

16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dianggap 

efektif dalam mengurangi PGOT sehingga pengaturan tersebut dapat 

menciptakan suasana yang lebih tertib di Kabupaten Banyumas. Selain itu, 

melalui penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar 

(PGOT) dapat mengubah Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar 
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(PGOT) yang tidak produktif dibina menjadi produktif melalui pendidikan 

keterampilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Banyumas sesuai dengan konsep negara kesejahteraan dengan 

merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea 

keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan 

kesejahteraan umum”. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan simpulan peneliti 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam melakukan penanganan 

bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dilakukan 

secara menyeluruh di seluruh daerah Kabupaten Banyumas, tidak hanya di 

wilayah perkotaan saja, selain itu dalam melaksanakan penanganan selalu 

mengedepankan sisi kemanusiaan sehingga tidak merampas hak-hak 

Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).  

2. Masyarakat Kabupaten Banyumas diharapkan turut berperan aktif dalam 

pelaksanaan penanganan agar jumlah Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar (PGOT) dapat berkurang. Masyarakat dapat melapor atau ikut 

memberikan sumbangan kepada lembaga terkait untuk menunjang 

pelaksanaan penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar 

(PGOT) 

 

 



121 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Sumber Buku  

Barry, David. 1995. Pikiran Pokok Dalam Sosiologi. Jakarta: PT Raja Grafindo; 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. 2016. Kebupaten Banyumas Dalam 

Angka 2016. Banyumas: BPS Banyumas; 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. 2015. Statistik Kesejahteraan Rakyat 

Kabupaten Banyumas 2015. Banyumas: BPS Banyumas; 

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Pusat Bahasa; 

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. 2007.  Standar 

Pelayanan minimal Pelayanan dan Rehabilitasi sosial gelandangan dan 

pengemis. Jakarta : Kementrian sosial; 

Fidiyani, Rini. 2008. Banyumas dan Kebudayaannya. Semarang: Badan Penerbit 

Undip; 

HR, Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers; 

Kamal, Ubaidillah. 2017. Bahan Ajar Hukum dan Masyarakat. Universitas Negeri 

Semarang; 

Kartono, Kartini. 2007. Patologi Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 

_____________. 2003. Patologi Sosial Gangguan Gangguan Kejiwaan. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada; 

Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya; 

Priyadi, Sugeng. 2013. Sejarah Mentalitas Banyumas. Yogyakarta: Penerbit 

Ombak; 

Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti; 

Soekanto, Soerjono. 1986. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali; 

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia 

Indonesia; 

Soetomo. 2008. Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar; 

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian 

Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). 

Bandung: PT Rafika Aditama; 



122 

 

Suparlan, Parsudi. 1993. Orang Gelandangan Di Jakarta: Politik Pada Golongan 

Termiskin Dalam Kemiskinan Di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia; 

Sumber Karya Ilmiah 

Abada, Heidi Lilian. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Manado 

Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna 

Susila Dan Anak Jalanan. Skripsi: Universitas Sat Ratulangi Manado.  

Ambat, Triyani Kathrilda. 2013. Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak 

Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Lex 

Administratum. Vol. 1. No. 2; 

Abidin, Zaenal, dkk. 2013. Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan 

Dan Orang Terlantar (PGOT) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Martani” Cilacap. Jurnal Dakwah Dan 

Komunikasi. Vol. 7, No. 2; 

Ahmad, Maghfur. 2010. Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis 

(Gepeng). Jurnal Penelitian. Vol. 7, No. 2; 

Ahmadi, Dadi. 2008. Interaksi Simbolik:Suatu Pengantar. Mediator. Vol. 9. 

No.2; 

Anasiru, Ronawaty. 2011. Implementasi Model-Model Kebijakan 

Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Makasar. Jurnal Sosiokonsepsia. 

Vol. 16, No. 02; 

Bisariyadi. 2016. Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan 

Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional. Jurnal 

Hukum Ius Quia Iustum Vol. 23, No. 4; 

Dahlan, Ahmad dan Santosa ‘Irfaan. 2014. Menggagas Negara Kesejahteraan. 

Jurnal Vol. 2, No. 1; 

Dharma, Faiz Amrizal Satria. 2015. Implementasi Perda Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan 

Pengemis. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;  

Erwin dan Nilda Elfemi. 2010. Pola Penanganan Anak Jalanan Dan Pengemis 

Di Sumatera Barat. Padang: FISIP Andalas; 

Fuadi, Ariza. 2015. Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan 

Islam dan Kapitalisme. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 5, No. 1; 

Marzali, Amri. 2006. Struktural-Fungsionalisme. Jurnal Antropologi Indonesia. 

Vol. 30. No. 2; 

Moeis, Syarif. 2008. Stuktur Sosial: Kelompok Dalam Masyarakat. Bandung: 

Universitas Pendidikan Indonesia; 



123 

 

Nurdin, Asrul. 2013. Implementasi Kebijakan Peraturan Daeran No 2 Tahun 

2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan 

Pengamen Di Kota Makassar. Skripsi: Universitas Hasanuddin; 

Priyantoro, Norika. 2015. Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam 

Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No 1 Tahun 2014). Skripsi: 

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta; 

Putro, Rizky Dwi. 2015. Pembinaan Pengemis, Gelandangan, dan Orang 

Terlantar (PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang. 

Skripsi: Universitas Negeri Semarang; 

Rasyid, Muhammad Rusydi. 2015. Pendidikan dalam Perspektif Teori Sosiologi. 

Jurnal Vol. 2, No 2; 

Rofieq, Ainur. 2011. Pelayanan Publik Dan Welfare State. Governance. Vol. 2, 

No. 1; 

Suharto, Edi. 2006. Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara. 

Makalah Seminar Di Institute For Research And Empowerment; 

Windari, Nurhalia. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda No 

16 Tahun 2002 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Gelandangan 

Pengemis Dan Anak Jalanan (Studi Tentang Penanggulangan Anak Jalanan 

Di Kota Samarinda. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 4, No. 3. 

Sumber Undang-Undang 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan 

Gelandangan Dan Pengemis; 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Masyarakat. 

Sumber Internet 

http://satpolpp.banyumaskab.go.id. Diakses Pada 19 Juli Pukul 10.33 WIB; 

http://www.banyumaskab.go.id/page/302/sejarah-6. Diakses Pada 22 April 2017 

Pukul 20.28 WIB; 

http://www.negarahukum.com/hukum/hak-asasi-manusia.html. Diakses Pada 2 

Maret 2017 Pukul 11.53 WIB. 

http://satpolpp.banyumaskab.go.id/
http://www.banyumaskab.go.id/page/302/sejarah-6
http://www.negarahukum.com/hukum/hak-asasi-manusia.html



