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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi non-ekonomi pengemis di 
Kota Yogyakarta khususnya di Masjid Gede yang berada di Kauman dan Masjid 
Syuhada

 

yang berada di Kotabaru sehingga dapat menjadi masukan bagi ilmu 
pengetahuan khususnya mereka yang tertarik untuk meneliti permasalahan sosial 
seperti pengemis. Penelitian ini juga  diharapkan menjadi salah satu masukan 
bagi aparatur terkait dalam upaya pengentasan  permasalahan pengemis yang 
biasanya sangat mudah dijumpai di kota-kota besar. Artinya,  kebijakan yang 
selama ini hanya bersandar pada permasalahan ekonomi saja tidaklah cukup 
untuk   menjadi   faktor   penentu   pengentasan   permasalahan   tersebut.   Pada 
perkembangannya hingga saat ini, permasalahan pengemis juga muncul akibat 
motivasi  non-ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisa kebijakan sebagai 
cara atau  prosedur untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah 
kemasyarakatan berikut pemecahannya. Sedangkan perolehan datanya 
menggunakan  data  primer   dan   data  sekunder.  Pengumpulan  data  primer 
dilakukan  melalui  observasi  langsung  (natural  observation)  dan  wawancara 
mendalam (indepth review). Sedang data sekundernya diperoleh dengan cara 
mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa buku-buku, 
jurnal dan majalah yang berisi tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain. 
Teknik analisis data yang  digunakan adalah model analisis   interaktif, yaitu 
analisis  yang  bergerak  dalam  tiga  komponen,  yaitu  (1)  reduksi  data  (data 
reduction),  (2)  sajian  data  (data  display),  dan  (3)  penarikan  kesimpulan  dan 
verifikasi (conclusion drawing). Dari hasil perolehan data  dilapangan, peneliti 
berhasil membuat profil masing-masing pengemis (baik Masjid Gede  maupun 
Syuhada ) beserta karakteristiknya dalam mengemis. Secara keseluruhan hampir 
dipastikan bahwa pengemis tersebut adalah orang-orang yang mampu secara 
ekonomi.  Selain  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari  (misalnya 
makan tiga kali sehari), pengemis tersebut juga memiliki fasilitas-fasiltas tertentu 
yang terdapat dirumah mereka  masing-masing seperti TV, Radio dan peralatan 
elektronik yang lain. Bahkan banyak diantara mereka juga memiliki tabungan di 
bank-bank  swasta.  Motivasi  non-ekonomi  yang  berhasil   ditemukan  dibagi 
menjadi tiga faktor. Pertama, budaya, dimana pada diri pengemis tersebut sudah 
tertanam mental-mental pengemis. Artinya ada keengganan (malas) pada diri 
mereka   untuk  mencari  pekerjaan  yang  lain.  Apalagi  pekerjaan  mengemis 
mengiming-iming penghasilan yang besar dengan tenaga yang tidak begitu besar. 
Akhirnya  mengemis  dijadikan  sebuah  profesi.  Kedua,  agama,  dimana  dalam 
agama Islam diwajibkan bagi seorang yang mampu untuk memberikan sebagian 
harta miliknya kepada orang-orang yang kurang mampu  (miskin). Hal tersebut 
menjadi faktor eksternal yang menyebabkan munculnya para pengemis. 
Sementara disisi yang lain, ada faktor internal dari pengemis  itu sendiri yang 
terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka wajar bila banyak fenomena 
pengemis muncul ditempat peribadatan seperti yang terdapat di Masjid Gede 
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Kauman dan  Masjid  Syuhada .  Ketiga,  sosial,  dalam  kategori  ini,  penyebab 
munculnya  pengemis dibagi lagi menjadi dua hal yaitu, lingkungan sosial dan 
keluarga. Lingkungan sosial memiliki pengaruh dalam hal munculnya fenomena 
pengemis karena secara tidak langsung suatu komunitas tertentu seperti pengemis 
ini   telah   mempengaruhi   sebagian   orang   yang   berada   disekitarnya   untuk 
mengemis.  Hal  itu  terjadi  karena  didorong  oleh   pendapatan  tertentu  dan 
kemudian  dia  coba-coba  ikut  dalam  kelompok  pengemis  tersebut  dan  lama 
kelamaan menyukai pekerjaan ini. Uniknya, keluarga juga menjadi faktor penentu 
dalam kemunculan fenomena pengemis. Ada beberapa pengemis yang melakukan 
pekerjaan tersebut karena memiliki permasalahan pribadi di rumahnya. Karena 
merasa tidak tahan lagi merasa dirumah akhirnya mereka jarang pulang kerumah 
atau  nekat  untuk  meninggalkan  kediamannya  tersebut.  Karena  keterbatasan 
tenaga yang dimiliki akhirnya mereka menjadi pengemis. 

Dari  temuan-temuan  dilapangan  tersebut,  peneliti  dapat  mengambil 
kesimpulan  bahwa motivasi non-ekonomi yang menjadi pendorong munculnya 
pengemis tersebut disebakan oleh tiga faktor yaitu, budaya, agama dan sosial.  

Kata Kunci: Pengemis,Motivasi Non-Ekonomi, Kota Yogyakarta.  

PENDAHULUAN 
Kemiskinan di Indonesia semakin merebak semenjak krisis ekonomi yang 

terjadi Juli 1997. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat akibat 
dari krisis tersebut adalah kenaikan standar hidup yang diakibatkan oleh kenaikan 
harga-harga  baik  kebutuhan  pokok  maupun  kebutuhan-kebutuhan  yang  lain. 
Sudah barang tentu hal tersebut amat berimplikasi bagi mereka yang hidup dalam 
kondisi pas-pasan. Apalagi dalam masa-masa  krisis tersebut mencari pekerjaan 
membutuhkan banyak prasyarat yang mutlak harus dipenuhi. Padahal 
penghasilannya belum tentu dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Salah satu  implikasi  dari  kemiskinan  yang  diakibatkan  oleh  himpitan 
ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan yang layak adalah munculnya fenomena 
pengemis. Bila dilihat dari  ukuran keberhasilan pembangunan tentu gejala ini 
bukanlah sebuah hal yang mengembirakan karena fenomena tersebut merupakan 
sebuah bukti bahwa negara ini masih bermasalah dalam  program penanganan 
penduduk. Di sisi lain, pengemis sebagai sebuah gejala sosial yang  terwujud di 
perkotaan, telah menjadi salah satu masalah sosial karena menyangkut 
kepentingan orang banyak (warga kota) yang merasa wilayah tempat hidup dan 
kegiatan mereka sehari-hari telah diusik dengan keberadaan pengemis tersebut. 

Pengentasan permasalahan pengemis tersebut hingga kini belum mampu 
menyentuh   hingga  ke  akar-akarnya  dikarenakan  konstruksi  perspektif  pada 
pengemis  yang  berkembang  selama  ini  selalu  menyudutkan  pada  persoalan- 
persoalan ekonomi, dan hal  inilah yang cenderung menjadi acuan aparat aparat 
terkait.1   Para aparat yang terkait biasanya  mengatasi masalah-masalah tersebut 
dengan  tindakan-tindakan  Persuasif,  Represif  dan   Kuratif.2     Penanggulangan 
Preventif  adalah  upaya  yang  dilaksanakan  secara  terorganisir  yang  meliputi 
penyuluhan, bimbingan, latihan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta   

1  Pikiran Rakyat, 7 Februari 2004. 
2  Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No: 1040/KD/1993. 
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bimbingan   lanjut   kepada   berbagai   pihak   yang   ada   hubungannya   dengan 
pergelandangan dan pengemisan dengan cara penyuluhan sosial, bimbingan sosial 
dan keterampian-keterampilan dalam rangka pemberdayaan kemampuan ekonomi 
mereka. Penanggulangan Represif adalah upaya yang dilakukan secara 
terorganisir untuk mengurangi dan atau mencegah  meluasnya pengaruh masalah 
pergelandangan  dan  pengemisan  dengan  cara  razia,  penampungan  sementara 
untuk diseleksi dan perlimpahan. Sedang  penanggulangan Kuratif adalah upaya 
yang dilaksanakan mulai dari motivasi, bimbingan,  latihan keterampilan sampai 
dengan pembinaan lanjut kepada gelandangan dan pengemis agar hidup mandiri 
dalam masyarakat dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

Pada  perkembangannya,   persoalan   pengemis   ternyata   bukan   hanya 
disebabkan  oleh  faktor-faktor  ekonomi  saja  akan  tetapi  juga  muncul  karena 
faktor-faktor yang lain (non-ekonomi) seperti tubuh seseorang yang cacat, sakit- 
sakitan  ataupun  renta.3    Bahkan  pekerjaan  seperti  ini  menjadi  sebuah  profesi 
tersendiri karena didorong oleh pendapatan yang besar dengan tenaga yang relatif 
kecil.4  Hal inilah yang menjadi objek kajian tersendiri yang layak untuk diketahui 
dan diselidiki lebih jauh. Sehingga dapat menjadi masukan yang amat berarti bagi 
aparat terkait dalam hal kebijakan pengentasan permasalahan pengemis. 

Di Yogyakarta, keberadaan pengemis tersebut akan semakin terasa bila 
kita datang setiap hari Jum at ke Masjid Gede yang berada di Kauman dan Masjid 
Syuhada yang berada di Kotabaru. Keberadaan pengemis yang hidup dari rasa iba 
tersebut memang wajar, apalagi jumlah jemaah yang datang untuk melaksanakan 
ibadah  pada  hari  tersebut  memang  jumlahnya  lumayan  banyak.  Hal  ini  juga 
didukung oleh   kapasitas dan nilai sejarah yang dimiliki oleh  ke  dua bangunan 
tersebut.  

METODE PENDEKATAN 
Penelitian ini menggunakan  analisa kebijakan sebagai cara atau prosedur 

untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kemasyarakatan 
berikut pemecahannya. Lokasi penelitian ini bertempat di dua buah masjid yang 
ada  di  Yogyakarta,  yaitu,  Masjid  Gede  yang  berada  di  Kauman  dan  Masjid 
Syuhada

 

yang berada  di Kotabaru. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena 
jumlah pengemis yang berada pada kedua masjid tersebut sangat banyak. Hal ini 
dikarenakan banyaknya jumlah jamaah yang  beribadah dan juga didukung oleh 
besarnya daya tampung yang dimiliki oleh masing-masing masjid. 

Lama penelitian yang dilaksanakan dari tahap persiapan hingga pelaporan 
dijadwalkan akan memakan waktu selama lima bulan dengan rincian selama bulan 
Februari  hingga  Juni  2006.  Subjek  dari  penelitian  ini  adalah  pengemis  yang 
datang pada setiap hari jum at. Dimana Hari tersebut sangatlah sakral bagi umat 
muslim karena diwajibkan bagi mereka yang beragama Islam untuk melaksanakan 
shalat secara berjamaah. 

Penelitian ini ditunjang oleh data primer dan sekunder. Pengumpulan data 
primer dilakukan melalui observasi langsung (natural observation) dan 
wawancara  mendalam  (indepth  review)  sebagaimana  yang  di  sampaikan  oleh     

3  Kedaulatan Rakyat, 12 September 2005. 
4  Denpasar Post, 13 Desember 2004. 
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Fonta & Frey (1994) dan Adler & Adler (1994)  dalam Endraswara5 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan naturalistic observation dan indepth 
interview atau the open ended (or ethnographic (in-depth) interview . Wawancara 
mendalam  sebagaimana yang  disarankan Mikkelsen6 meliputi  wawancara 
individual,  wawancara hanya pada responden kunci, wawancara kelompok, dan 
wawancara/diskusi  kelompok  terfokus.  Jenis-jenis  wawancara  tersebut  akan 
dipadukan dalam pengumpulan data di lapangan melihat situasi dan kondisi yang 
memungkinkan serta tujuan yang peneliti kehendaki. 

Data-data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  cara  cara 
mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa buku-buku, 
jurnal dan majalah yang berisi tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain 
yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti saran 
Miles &  Habermas7   terutama teknik analisis dengan model analisis interaktif, 
yaitu analisis yang  bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) reduksi data (data 
reduction),  (2)  sajian  data  (data  display),  dan  (3)  penarikan  kesimpulan  dan 
verifikasi  (conclusion  drawing).  Reduksi  data  yang  dimaksud  adalah  dengan 
melakukan  proses  menyeleksi,  mempertegas,  memperpendek,  membuat  fokus, 
membuang  hal-hal  yang  tidak  penting  dan  mengatur  data  sedemikian  rupa 
sehingga  kesimpulan  akhir  dapat  dilakukan.  Sajian  data  adalah  suatu  rakitan 
organisasi  informasi  yang  memungikinkan  kesimpulan  riset  dapat  dilakukan. 
Sajian  data  meliputi   berbagai  jenis matriks,  gambar/skema,  jaringan  kerja 
keberkaitan  kegiatan,  dan  tabel.  Kesemuanya  dirancang  untuk  dapat  merakit 
informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam satuan bentuk 
yang kompak (menyeluruh). Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah kegiatan 
analisis  yang  dilakukan  setelah  reduksi  data  dan  sajian  data  dibuat/disusun. 
Karena  penelitian  kualitatif  analisis  datanya  setiap  saat  dimulai  sejak  peneliti 
mulai mengumpulkan data sampai perolehan data itu dirasa cukup, maka tidak ada 
kesimpulan akhir yang baku sebelum proses pengumpulan data secara 
keseluruhan selesai/cukup.  

PEMBAHASAN DAN ANALISA 
A. PROFIL PENGEMIS 
1. Pengemis Masjid Kauman. 

Pengemis  Kauman  cukup  banyak  jumlahnya  yang  datang  setiap  hari 
Jum at (kurang lebih berjumlah 50 orang). Pengemis tersebut terdiri atas beberapa 
kelompok dan ada juga datang sendiri. Kelompok pengemis ada yang berasal dari 
Tungkak,   Pingit,   Kricak,   Kandang   Macan   (alun-alun   utara)   dan   Bantul. 
Sedangkan pengemis yang datang sendiri berasal dari Bantul, Solo, Kulon Progo, 
Wonosari, Karanganyar, Wonogiri, Magelang, Temanggung, Wonosobo dan juga 
Jogja sendiri (Notoyudan dan Suronatan).8  

5  Suwardi Endawarsa, Metodologi Penelitian Kebudayaan, Madjelis Luhur Persatuan Taman 
Siswa, Yogyakarta, 2003, hal.208. 
6  Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah 
Buku Pegangan Bagi Praktisi Lapangan, Terjemahan Mathoos Nalle, Yayasan Obor Indonesia, 
Jakarta, 2001, hal.11. 
7  Mtthew B. Miles, A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Sage Publication Inc., Jakarta, 
1992, hal.16-20. 
8  Wawancara dengan Maryani (salah seorang pengemis), 14 April 2006. 
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Beberapa rute yang menjadi kegiatan mereka ketika berada di Kauman 

setiap Jum atnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Mengikuti pengajian di PDHI 

Setiap hari Jum at mereka datang jam 06.00 WIB kemudian mengikuti 
pengajian di  Gedung PDHI9  sambil menunggu pengajian tersebut berakhir pada 
pukul 07.00 WIB. Setelah pengajian tersebut berakhir mereka berbaris menunggu 
para peserta pengajian keluar dari gedung  sambil memegang kotak atau gelas 
kecil sebagai wadah untuk menampung uang pemberian. 
b. Mengitari Wilayah Kauman dan sekitarnya 

Setelah pengajian di PDHI sepenuhnya berakhir, hal yang mereka lakukan 
berikutnya adalah beristirahat sebentar.   Biasanya ketika istirahat mereka 
sempatkan untuk belanja sarapan atau membeli air minum di warung yang berada 
di sebelah Timur masjid (depan gapura bagian depan). Setelah pukul 09.00 WIB, 
kemudian mereka bersiap untuk mengitari wilayah Kauman dan sekitarnya. 

Penduduk Kauman (terutama pedagang atau perusahaan yang berada di 
pinggir jalan besar) hanya akan menyediakan uang bagi pngemis hanya pada hari 
jum at. Artinya selain hari tersebut tidak ada sumbangan atau sebagainya terutama 
bagi pengemis. 
c. Bersiap menunggu jamaah shalat Jum at 

Setelah mengitari Kauman, pada pukul 11.00 WIB mereka berkumpul di 
pintu-pintu  masuk  masjid10   bersiap untuk  menunggu  para  jamaah  yang  akan 
melaksanakan ibadah shalat Jum at. 

Masing-masing  pintu  di  tempati  oleh  orang-orang  tertentu  saja  artinya 
tidak ada  variasi pengemis. Bila ada pengemis baru, mereka biasanya akan di 
tolak  oleh  kelompok-kelompok  ini  dan  mengemis  sendiri  di  luar  kelompok- 
kelompok tersebut.   

No Lokasi Mengemis Jumlah Pengemis 

1. Pengemis pintu depan masjid (gapura masjid) 3 - 5 Orang 

2. Pengemis pintu masuk masjid sisi timur 1 5 - 7 Orang 

3. Pengemis pintu masuk masjid sisi timur 2 5 - 10 Orang 

4. Pengemis pintu masuk masjid sisi timur 3 20 - 30 Orang 

5. Pengemis pintu masuk masjid sisi selatan 10 - 20 Orang 

 

Apabila di tinjau dari tempat mereka mengemis, maka dapat dibedakan 
berdasarkan  sudut-sudut  pintu  tempat  mereka  duduk.  Seorang  pengemis  yang 
duduk di sudut tertentu akan lebih cenderung berada tetap dan jarang berpindah 
karena  akan  ditegur  oleh  pengemis  lain.  Pola  seperti  ini  yang  menyebabkan 
pengemis tersebut memiliki tempat sendiri-sendiri dalam mengemis. Untuk lebih 
jelasnya dapat kita lihat table dibawah ini.   

9  Gedung ini berada di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Pengajian yang dilaksanakan 
setiap hari Jum at biasanya dimulai pada pukul 06.00 WIB dan berakhir pada pukul 07.00 WIB. 
10  Biasanya tiap Jum at yang di buka untuk keluar masuk jamaah ada 4 pintu. Namun, ada juga 
pengemis yang berada di gapura masjdi sebelah Timur. 
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2. Pengemis Syuhada

 
Pengemis  Masjid  Syuhada  hanya  datang  pada  jam  11.00  WIB  dan 

jumlahnya 10-15 orang. Pada umumnya mereka berasal dari sekitar lokasi masjid. 
Sama  seperti  Masjid   Kauman,  pengemis  masjid  ini  juga  datang  ada  yang 
berkelompok dan juga ada yang datang sendiri-sendiri. 

Pengemis yang berada di masjid ini juga tidak terlalu variatif seperti yang 
ada di  Kauman. Mereka biasanya berasal dari seputar wilayah masjid. Seperti 
wilayah kali code, panti sosial pingit dan juga pengemis yang biasa mangkal di 
perempatan-perempatan sekitar masjid.   

B. FAKTOR NON-EKONOMI PENGEMIS 
Pengemis Masjid Kauman dan Syuhada

 

ini memang secara keseluruhan 
merupakan  tergolong  orang-orang  yang  mampu.  Mampu  dalam  konteks  tidak 
hanya diukur dari  kemampuannya untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari- 
hari misalnya makan tiga kali  sehari. Dalam beberapa kali kesempatan peneliti 
mendatangi  kediaman  mereka  (baik  yang   memiliki  rumah  sendiri  maupun 
mengontrak), rata-rata memiliki alat-alat elektronik yang  mungkin belum tentu 
dimiliki oleh semua orang seperti TV dan VCD. Penghasilan mereka pun sangat 
bervariasi dan umumnya sangat lebih dalam menunjang kehidupan mereka sehari- 
hari.  Bahkan  diantara  mereka  banyak  yang  memiliki  tabungan  di  bank-bank 
konvensional.   Jumlah   tabungan   tersebut   sangat   bervariasi   dan   jumlahnya 
tergolong  melebihi  1  juta  rupiah.11   Namun  mereka  tetap  saja  menjalankan 
kegiatan mengemis tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak hal. Penelitian 
ini mencoba menjelaskan motivasi-motivasi mereka mengemis dalam tiga faktor.  

1. Budaya 
Kebudayaan  didefinisikan  sebagai  keseluruhan  pengetahuan  manusia 

sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan 
menginterprestasikan  lingkungan  dan  pengalamannya,  serta  menjadi  landasan 
bagi tingkah-lakunya.12  Pengetahuan ini akhirnya yang menuntun orang tersebut 
untuk  melakukan  serangkaian  kegiatan  tertentu  yang  lama  kelamaan  menjadi 
sebuah  kebiasaan   yang   dilakukan  secara  terus  menerus.  Hal  tersebut  juga 
merupakan salah satu makna dari kata budaya dimana salah satu maknanya berarti 
sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit diubah.13 

Bila kita kaitkan dengan persoalan pengemis khususnya yang berada di 
Masjid Gede Kauman dan Masjid Syuhada

 

mengemis adalah sebuah profesi yang 
menjadi penopang hidupnya sehari-hari. Artinya, memang pada dasarnya mental- 
mental pengemis telah dimiliki oleh  orang-orang tersebut seperti malas bekerja 
keras namun berharap mendapatkan penghasilan  yang  banyak. Akhirnya, untuk 
memenuhi   kebutuhan   hidupnya   mereka   hanya   menggantungkan   diri   dari 
pekerjaannya sebagai seorang pengemis dan tidak ada pemasukan dari pekerjaan  

11  Wawancara Koesnadi (salah seorang pengemis) tanggal 24 Maret 2006. 
12  New Palakat (media informasi dan referensi dunia antropologi Indonesia), Definisi Kebudayaan, 
diunduh 10 April 2006 
<home.unpar.ac.id/~hasan/ PERSPEKTIF%20DALAM%20PSIKOLOGI%20SOSIAL.doc> 
13  Wikipedia (kamus elektronik berbahasa Indonesia), Budaya, diunduh 12 Juni 2006. 
<http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya> 
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yang lain.  Karena  memang  pada  dasarnya  pekerjaan  ini  sangat  menggiurkan 
terutama pada  segi pendapatan yang lumayan besar dengan tenaga yang relatif 
kecil. Daya tarik itulah yang menjadikan mereka secara terus-menerus  tergantung 
dan menekuni profesi ini. 

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pengemis tersebut hanya 
menggantungkan diri dari pendapatannya mengemis. Dalam salah satu wawancara 
yang  dilakukan  kepada  Ibu  Sri14   (salah seorang  pengemis  Masjid  Syuhada ), 
beliau menuturkan.  

aku nggolek duit yo dino Jum at kuwi mas. Dadi, aku kudu ngatur pengeluaran tekan 
Jum at nagrepe meneh (saya hanya mencari uang pada hari Jum at mas, jadi harus ngatur 
kecukupan uang tersebut hingga Jum at berikutnya) .  

2. Agama 
Agama   Islam   menganjurkan   kepada   masyarakat   untuk   memberikan 

bantuan   wajib   kepada  kaum  lemah  dan  orng  miskin  yang  memang  sangat 
membutuhkannya.15  Yaitu ketika hartanya sudah mencapai nishab atau kuotanya. 
Baik  berupa  uang,  hasil   perkebunan,  binatang  ternak,  dan  lain  sebagainya. 
Demikian pula mereka wajib memberikan  zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri. 
Sementara pada hari raya Idul Adha, Islam  mensyari atkan korban dan fidyah. 
Islam juga menganjurkan untuk menanamkan investasi  kebajikan dengan cara 
memberikan  sedekah  sebanyak-banyaknya.  Karena  hal  itu  bisa   menghapus 
kesalahan-kesalahan. 
Allah Ta ala berfirman, 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersikan dan 
mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 16  

Islam menggambarkan jalan kebaktian dan jalan keimanan dengan firman Allah 
Ta ala: 

Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat merupakan suatu kebaktian, 
akan  tetapi  sesungguhnya  kebaktian  itu  ialah  kebaktian  orang  yang  beriman  kepada 
Allah, hari kemdian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang yang meminta; dan 
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang- 
orang yang menepati janjinya bila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. 17 

Sebagaimana Islam juga menganjurkan untuk membantu kaum lemah dan 
orang-orang  yang miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, 
banyak  para  jamaah  yang   melakukan  ibadah  setiap  hari  Jum at  memberi 
sedekahnya  kepada  para  pengemis   tersebut.  Hal  ini  menjadi  sebuah  faktor 
eksternal  sekaligus  pendorong  tersendiri  bagi  munculnya  pengemis  sehingga 
mereka tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut secara  terus-menerus. Dari 
perspektif  internal  pengemis  itu  sendiri,  mereka  harus  memenuhi  kebutuhan 
hidupnya sehari-hari dengan bekerja seadanya.  

14  Wawancara tanggal 27 April 2006. 
15  Shalih bin Abdullah Al-Utsaim, Pengemis: Antara Kebutuhan dan Penipuan, Darul Falah, 
Jakarta, 2003, hal.62. 
16  QS At-Taubah: 103. 
17  QS Al-Baqarah: 177. 



PKMP-3-18-8

      
Faktor  agama  ini  lama  kelamaan  menjadi  motivasi  yang  kuat  bagi 

sebagian  pengemis  untuk  melakukan  kegiatan  tersebut.  Sebagai  orang  Islam, 
mereka yakin bahwa  mengemis berarti meminta sedekah yang menjadi bagian 
dari hak mereka sebagai seorang muslim. Artinya, jemaah masjd memang wajib 
memberikan kepada mereka sejumlah uang  kepada mereka yang berada dalam 
kondisi yang kekurangan. 

bila mau dikasih saya terima tapi kalau tidak ya sudah. Walaupun sebenarnya sudah 
seharusnya mendapatkannya. Apalagi kepada orang miskin seperti saya ini. Tapi saya 
tidak mau memaksakan hal tersebut karena kesadaran dan tingkat keimanan  setiap orang 
pasti berbeda-beda .18  

Dengan kata lain, pemberian yang biasanya diberikan oleh para jamaah 
mereka anggap sebagai sadaqah kepada orang miskin (dhuafa ). Hal yang menarik 
adalah diantara mereka juga ada yang mengikuti shalat Jum at pada hari tersebut 
dan melanjutkan kembali kegiatannya mengemis ketika shalat selesai.  

3. Sosial 
Interaksi sosial merupakan sutau hubungan sosial yang dinamis antara 

orang perseorangan, antara perseorangan dengan kelompok, dan antara kelompok 
dan  kelompok.19   Hubungan timbal  balik  tersebut  terkadang  tanpa  sadar  telah 
menjadi sebuah faktor yang  didalamnya secara tidak langsung menjadi sebuah 
proses mempengaruhi. Dari faktor ini, munculnya pengemis dibagi lagi menjadi 
dua hal: 
a. Lingkungan sosial 

Dalam kontek ini, ada sebuah keinginan dari seseorang yang berusaha 
untuk   mencari   pekerjaan   agar   dapat   memperoleh   pendapatan.   Terkadang, 
keluarganya  sendiri  adalah  orang  berkecukupan.  Namun,  mereka  tidak  ingin 
membebani para keluarganya  tersebut dan justru berusaha sekuat tenaga agar 
dapat memperoleh pendapatan dari hasil keringatnya sendiri. Disisi lain, kebetulan 
disekitar lingkungannya terdapat komunitas pengemis. 

Pada  awalnya  coba-coba  untuk  mengikuti  kelompok  tersebut  dalam 
pengemis dan lama kelamaan akhirnya mereka menikmati pekerjaan tersebut dan 
menjadi salah seorang  pengemis. Hal tersebut dapat dibuktikan dari salah satu 
wawancara berikut. 

mereka itu sebenarnya pengen bekerja tapi keadaan mereka yang sudah tua 
membuatnya mengurungkan niatnya tersebut. Walaupun anak-anaknya telah berhasil tapi 
mereka tidak mau merepotkan. Nah, kebetulan disebelah barat mereka (tetangganya) ada 
sekelompok orang yang mengemis akhirnya dia ikut-ikut mereka sehingga menjadi 
pengemis hingga sekarang .20  

b. Keluarga 
Keluarga juga  menjadi  salah  satu  penyebab  munculnya  permasalahan 

pengemis. Dalam kontek pengemis Masjid Gede Kauman dan Masjid Syuhada , 
para pengemis tersebut melakukan kegiatan tersebut hanya semata-mata berusaha 
untuk   lari   dari   keluarga   karena   ada   beberapa   permasalahan   yang   sangat 
mempengaruhi dan menekan mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk jarang  

18  Wawancara Koesnadi tanggal 5 Mei 2006. 
19  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, 1998, hal.335. 
20  Wawancara Maryani tanggal 21 April 2006. 
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pulang atau keluar dari rumah tersebut dan memilih menjadi pengemis untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya karena memang tenaga yang mereka miliki tidak 
cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memakan banyak tenaga. Hal 
yang menjadi daya tarik mereka untuk  tetap menjadi pengemis adalah jumlah 
pendapatannya yang relatif besar. 

aku ki ra seneng nang omah soale podo sok nggetak-nggetak karo aku. Dadi mending 
aku lungo wae seko ngomah soale ra tahan mas. 21  

Ada pula  pengemis  yang  ikut-ikutan  mengemis  dengan  tetangga  atau 
saudaranya.22  Ketika mereka tahu bahwa pendapatan dari pekerjaan mengemis 
sangat   besar   maka   akhirnya   mereka   terbiasa   mengemis   dan   selanjutnya 
menetapkan pekerjaannya sebagai seorang pengemis.   

KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil perolehan data-data di lapangan maka kami mengambil 

kesimpulan bahwa motivasi non-ekonomi pengemis di Kota Yogyakarta (studi 
kasus Masjid Gede Kauman dan Masjid Syuhada ) adalah: 
1. Budaya 

Mengemis menjadi satu-satunya pekerjaan (profesi) yang menjadi 
penunjang hidup. 

2. Agama 
Mengemis menjadi sebuah kegiatan yang didorong oleh faktor eksternal 
dan internasl. Faktor eksternal karena adanya kewajiban yang diharuskan 
oleh agama dalam  menyantuni orang-orang miskin (dhu afa) sementara 
hal tersebut juga mempengaruhi sisi internal seseorang dimana dia merasa 
perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

3. Lingkungan Sosial 
a. Mengemis  menjadi  salah  satu  kegiatan  karena  didorong  oleh  pengaruh 

kelompok  tertentu  dalam  suatu  lingkungan  sehingga  seseorang  secara 
tidak  sadar  mengikuti  segala  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  kelompok 
tersebut. 

b. Mengemis  disebabkan  oleh  adanya  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam 
lingkungan  keluarga  sehingga  seseorang  merasa  tidak  betah  terhadap 
lingkungan tersebut dan  akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya sendiri dan menjadi pengemis. 
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