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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Kesejahteraan Sosial 

 
Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan 

yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang 

lebih baik.  

 
Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat 

hidup layak dam mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya  

 
Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan) dapat terlihat dari Rumusan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-

ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 : 

“ Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil 
maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaaan, dan 
ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk 
mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan 
sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan 
Pancasila” 
. 
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Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial Menurut Walter Friedlander dalam 

Isbandi Ruminto (1994:4)  

 
“Kesejahteraan sosial ialah “sistem yang teroganisir dari institusi dan pelayanan 

sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar dapat 

mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik”. 

 
Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial yaitu “ keseluruhan usaha sosial yang 

teroganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat berdasarkan konstek sosialnya. Di dalamnya tercakup pula kebijakan 

dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti 

pendapatan; jaminan sosial; kesehatan; perumahan; pendidikan; rekreasi; tradisi 

budaya; dan lain sebagainya”  

 
Menurut PERDA NO. 3 Tahun 2010 tentang Gelandangan dan Pengemis 

menyebutkan pengertian kesejahteraan sosial yang tertulis dalam pasal 1 yaitu 

“suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang 

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan kententraman lahir batin, yang 

memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan 

kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusiaserta tanggung 

jawab sosial.  

 
Dari berbagai definisi diatas sekurang-kurangnya dapat ditangkap pengertian 

kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk 
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meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, 

sosial ekonomi, maupun kehidupan spiritual.  

Terdapat empat cara pandang kesejahteraan sosial munurut Isbandi Rukminto 

(1994),yaitu sebagai berikut: 

 
1. Kesejahteraaan sosial sebagai suatu keadaan (kondisi) 

2. Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu 

3. Kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang kegiatan,dan 

4. Kesejahteraan sosial sebagai suatu gerakan 

 
Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu merupakan terbilang suatu hal yang baru 

pada awal abad ke-20 dan salah satu ciri dari ilmu kesejahteraan sosial adalah 

upaya pengembangan metodelogi (termasuk didalamnya aspek strategi dan 

teknik) untuk menangani berbagai masalah sosial, baik tingkat individu, 

kelompok, keluarga, maupun masyarakat (baik lokal, regional, ataupun 

internasional). 

 
Kesejahteraan sebagai suatu bidang kegiatan dan gerakan merupakan suatu 

gerakan yang memiliki tujuan bahwa masalah-masalah kesejahteraan sosial 

merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh dunia, baik secara global maupun 

parsial. Oleh sebab itu, banyak bermunculan gerakan-gerakan dalam wujud 

organisasi lokal, regional, maupun internasional yang berusaha menangani 

masalah-masalah  kesejahteraan sosial tersebut.  

 
Perhatian masyarakat akan taraf hidup yang lebih baik dari warganya diwujudkan 

dengan penyediaan berbagai bentuk usaha kesejahteraan sosial yang kongkret. 
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Usaha kesejahteran sosial ini mengacu pada program pelayanan dan berbagai 

kegiatan secara kongkret (nyata) berusaha menjawab kebutuhan masyarakatnya.  

Berdasarkan pernyataan diatas, kesejahteraan sosial tidak akan ada maknanya jika 

tidak diterapkan dalam bentuk usaha kesejahteraan sosial yang nyata dimana 

menyangkut kesejahteraan masyarakat. Banyak masalah yang dihadapi 

masyarakat dewasa ini tidak terlepas dari dampak dari perubahhan sosial yang 

termasuk didalamnya adalah efek dari urbanisasi dan industrialisasi. 

 
Konsep kesejahteraan sosial menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai 

makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator 

yaitu: (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan 

(freedom), (4) Jati diri (identity) 

 
Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa, guna melihat tingkat 

kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat 

dijadikan ukuran, antara lain: 

1. Tingkat pendapatan keluarga 
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan 

pengeluaran untuk pangan dengan non pangan 
3. Tingkat pendidikan keluarga 
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan 
5. Kondisi perumahan serta fasilitas  yang dimiliki dalam rumah rangga 

 

Menurut Kolle (1974) dalam Bintaro (1989: 44), kesejahteraan dapat diukur dari 

beberapa aspek kehidupan: 

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 
bahan pangan dan sebagainya; 

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 
lingkungan alam dan sebagainya; 

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 
pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya; 
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4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, 
keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 
 

Sedangkan menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989: 45), melihat konsep 

kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan 

fisik (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup dan sebagainya, 

(2) dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/ educational status) seperti 

pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, (3) dengan melihat pada intregrasi dan 

kedudukan sosial (social status).  

 
Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa 

faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan anatara 

lain: (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan 

ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau 

masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan 

insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, 

dan (4 kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan 

pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004: 33) 

 
Menurut Thelma Lee Mendoza dalam Isbandi Rukminto (1994:8) terdapat tiga 

tujuan utama yang terkait dengan kesejahteraan sosial (yang pada umumnya 

berhubungan dengan upaya memperoleh sumber daya yang terbatas): 

 
1. Tujuan yang bersifat kemanusiaan dan keadilan sosial (humanitarian 

and social justice goals) 
 
Tujuan kesejahteraan sosial ini berakar dari gagasan ideal demokratik 
mengenai keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa 
setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang 
mereka miliki.  
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Meskipun potensi tersebut kadang kala tertutup karena adanya hambatan 
fisik, sosial, ekonomi, psikis, dan berbagai faktor lainnya yang 
menghambat dirinya untuk mengenali potensi yang ia miliki.  
Berdasarkan tujuan ini, usaha kesejahteraan sosial banyak diarahkan 
pada upaya pengidentifikasikan kelompok yang paling mempunyai 
ketergantungan; kelompok yang paling terlantar; ataupun kelompok 
yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, dan menjadikan mereka 
kelompok sasaran dalam kaitannya dengan upaya menjembatani sumber 
daya yang langka.  

 
2. Tujuan yang berkaitan dengan pengendalian sosial (social control goal) 

 
Tujuan ini berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak 
diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhi kebutuhannya dapat 
melakukan “serangan” (baik secara individu atau kelompok) terhadap 
masyarakat ( terutama yang sudah mapan). Oleh karena itu masyarakat 
tersebut harus berupaya untuk “mengamankan’ diri dari sesuatu yang 
dapat mengancam kehidupan; pemilikan; maupun stabilitas politik yang 
sudah berjalan. “Ancaman” seperti ini biasanya dimunculkan oleh 
kelompok yang kurang mempunyai kesempatan dan sumber daya untuk 
mendapatkan taraf hidup yang memadai. Usaha kesejahteraan sosial 
yang diberikan pada pelaku “kejahatan” baik remaja maupun dewasa 
merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pengendalian sosial dari 
kesejahteraan sosial.  

 
3. Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi (Economic 

Development Goal) 
 

Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program 

yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan pelayanan 

yang diberikan, ataupun berbagai sumber daya lain yang dapat 

memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi.   

 
Ciri-ciri masyarakat sejahtera: 

1. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya; 

2. Memiliki tempat tinggal yang layak; 

3. Dapat bersekolah; 

4. Masyarakatnya mandiri. 
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Dari penjelasan di atas mengenai kesejahteraan sosial, dapat diambil kesimpulan 

bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan taraf hidup manusia yang di dalam mencakup pemenuhan 

kebutuhan hidup. Masyarakat dikatakan sejahtera ketika mereka dapat hidup 

mandiri, memiliki tempat teinggal yang layak, dapat menjalani kehidupan 

sebagaimana mestinya seperti dapat bersekolah, beribadah dan juga dalam 

pemenuhan kebutuhannya. 

 
B. Pengertian Masalah Sosial 

 
Masalah sosial merupakan masalah yang menyangkut nilai-nilai sosial tata moral. 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1982: 312) masalah sosial juga dapat 

diartikan sebagai suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau 

masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial tersebut, sehingga 

menyebabkan kepincangan ikatan sosial. 

 
Menurut Lesiledalam Abu Ahmadi (1997: 13) masalah-masalah sosial dapat 

didefinisikan sebagai sesuatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap 

kehidupan sebagaian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak 

diiinginkan atau tidak disukai dan yang karenanya dirasakan perlunya untuk 

diatasi atau diperbaiki. Unsur-unsur yang pertama dan pokok dari masalah sosial 

adalah adanya suatu perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi 

nyata dalam kehidupan. Artinya adanya kepincangan-kepincangan antara 

anggapan-anggapan masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi, dengan apa 

yang terjadi dalam kenyatan hidup. 
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Menurut Nisbet dalam Abu Ahmadi (1997: 2), yang membedakan masalah sosial 

dengan masalah lainnya adalah  

 
“Bahwa masalah sosial selalu ada kaitannya yang dekat dengan nilai-nilai moral 

dan pranata-pranata sosial, serta selalu ada kaitannya dengan hubungan-hubungan 

manusia dan dengan konteks-konteks normatif di mana hubungan-hubungan 

manusia terwujud”. 

 
Menurut  pendapat Horald A dalam Muhammad Suud (2006:98), ada empat 

sumber timbulnya masalah social, yaitu: 

1. Berasal dari factor-faktor ekonomis, antara lain kemiskinan, 
pengangguran dan sebagainya. 

2. Berasal dari factor biologis, antara lain meliputi penyakit-penyakit 
jasmaniah dan cacat. 

3. Disebabkab oleh factor psikologis, seperti sakit saraf, jiwa, lemah 
ingatan, sawan mabuk alkohol, sukar menyesuaikan diri, bunuh diri dan 
lain-lain. 

4. Berasal dari faktor kebudayaan, seperti masalah-masalah umur tua, tidak 
punya tempat kediaman, janda, perceraian, kejahatan dan kenakalan 
anak-anak muda, perselisihan-perselisihan agama, suku dan ras.  
 

 
Berdasarkan uraian penjelasan mengenai masalah sosial diatas dapat dirumuskan 

bahwa masalah sosial adalah masalah yang terjadinya karena adanya 

ketidaksesuaian norma atau nilai yang terkandung di dalam masayarakat dengan 

pengaplikasiannya norma atau nilai tersebut dalam kehidupan nyata yang dijalani 

oleh masyarkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya masalah 

sosial terjadi ketika adanya kepincangan atau tidak selarasnya suatu nilai yang 

terkandung dalam masyarakat dengan kehidupan nyata, sehingga di dalam 

masyarakat tidak lagi menjalani kehidupannya sesuai dengan nilai yang 

terkandung dan cenderung akan melakukan penyimpangan. 
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C. Pengertian Kemiskinan 

 
Kemiskinan dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang pokok meliputi pangan, pakaian, papan. Emil Salim dalam 

Hartomo dan Arnicun Aziz (2001: 329) menyatakan bahwa mereka dikatakan 

berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat 

berteduh dan lain-lain. Atau dengan istilah lain kemisikinan itu merupakan 

ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mengalami 

kerusuhan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.  

 
Menurut Parsudi Suparlan dalam Abu Ahmadi, (1997:326) menyatakan bahwa: 

 
kemiskinan adalah seabagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu 
adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan 
orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara 
langsung nampaknya berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, 
kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai 
orang miskin.  
 

Kemiskinan menurut Hartomo dan Arnicum Aziz, (2001:316) dapat 

dikategorikan dalam tiga unsur, yaitu: (1) Kemiskinan yang disebabkan aspek 

badaniah atau mental seseorang, (2) kemiskinan yang disebakan oleh bencana 

alam, (3) kemiskinan buataan. 

 
Kemiskinan yang disebabkan aspek badaniah biasanya orang-orang tersebut tidak 

bisa berbuat secara maksimal sebagaimana manusia lainnya yang sehat jasmani, 

misalnya karena cacat badaniah sehingga mereka bekerja secara tidak wajar yaitu 

dengan cara meminta-minta.  
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Menurut ukuran produktivitas kerja, mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu 

yang maksimal malah lebih bersifat konsumtif. Sedangkan yang menyangkut 

mental, biasanya mereka malas bekerja secara wajar sebagaimana manusia 

lainnya. Tindakan-tindakan seperti itu dapat menyebabkan kemiskinan pada 

dirinya sendiri dan menimbulkan beban bagi masyarakat karena sifatnya yang 

tidak produktif.  

 
Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam apabila tidak segera diatasi 

maka akan menimbulkan suatu beban bagi masyarakat umum lainnya. Mereka 

yang terkena bencana alam, umumnya tidak memiliki tempat tinggal bahkan 

sumber-sumber daya alam yang mereka miliki habis karena terkena bencana 

alama. Upaya pemerintah dalam menangani masalah ini biasanya dengan cara 

memberikan bantuan secukupnya dan mentransmigrasikan mereka ketempat yang 

lebih aman dan memungkian mereka untuk hidup yang lebih layak. Sedangkan 

kemiskinan buatan disebut juga dengan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan 

yang ditimbulkan oleh dan dari struktur-struktur ekonomi, sosial, dan kultur 

politik.  

 
Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri terlepas dari aspek-aspek 

lainnya, akan tetapi kemiskinan dapat terwujud dari hasil interaksi antara 

berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut, 

terutama aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial adalah adanya ketidaksamaan 

sosial si antara sesama warga masyarakat yang bersangkutan, seperti perbedaan 

suku bangsa, ras, kelamin, usia yang bersumber dari corak sistem pelapisan sosial 

yang ada di dalam masyarakat.  
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Sedangkan kemiskinan dari aspek ekonomi ialah adanya ketidaksamaan di antara 

sesama warga masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang berkaitan 

dengan pengalokasian sumber-sumber ekonomi.  

 
Menurut Abu Ahmadi (1997: 327) penggolongan seseorang atau masyarakat 

dikatakan miskin, ditetapkan dengan menggunakan tolak ukur. Tolok ukur yang 

umumnya dipakai adalah tingkat pendapatan dan kebutuhan relatif  

 
Ciri-ciri masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menurut Hartono 

dan Arnicun (2001: 318) adalah sebagai berikut: 

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti: tanah, modal, 
keterampilan dan sebagainya 

2. Tidak memilki faktor produksi kemungkinan untuk memperoleh asset 
produksi dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah 
garapan atau modal usaha 

3. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar 
karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan 

4. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (self ployed), 
berusaha apa saja  

5. Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai 
keterampilan 

 

Faktor-faktorpenyebab timbulnya kemiskinan. Menurut Hartono dan Arnicun 

(2001: 329) ada beberapa faktor penyebab timbulnya kemiskinan, yaitu: 

 
a. Pendidikan Yang Terlampau Rendah  

Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang 

mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. 

Keterbatasan pendidikan keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan 

kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan di atas disebut 

miskin karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk kebutuhan pokoknya. 
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b. Malas Bekerja 

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena 

masalah ini menyangkut mentalitas dan kepribadian seseorang. Adanya sikap 

malas ini seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja atau 

bersikap pasif dalam hidupnya (sikap bersandar nasib). Sikap malas ini cenderung 

untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara 

atau famili yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung 

kebutuhan hidup mereka. 

 
c. Keterbatasan Sumber Alam  

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi 

memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli, 

bahwa masyarkat itu miskin karena memang dasarnya “alamiah miskin’. 

 
Alamiah miskin yang di maksud di sini adalah kekayaan alamnya, misalnya tanah 

berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. Dengan 

demikian layaklah kalau miskin sumber daya alamnya maka miskin juga 

masyarakatnya.  

 
d. Terbatasnya Lapangan Kerja 

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi 

masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang/ masyarakat 

harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi secara faktual hal tersebut 

kecil kemungkinanya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik 

yang berupa “skill” maupun modal. 
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e. Keterbatasan Modal 

Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negara-negara yang 

sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemisikinan pada masyarakat. 

Seorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat 

maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki 

dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal bagi 

negara-negara yang sedang berkembang dapat diibaratkan sebagai suatu 

lingkaran yang tak berujung pangkal baik dari segi permintaan akan modal 

maupun dari segi penawaran akan modal. 

 
f. Beban Keluarga 

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak/ meningkat pula 

tuntutan/ beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai 

anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan 

pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena mereka memang 

berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan 

pertambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya 

dan bersifat latent. 

 
Upaya-upaya pemecahan masalah kemiskinan yang paling urgen menurut 

Hartomo dan Arnicun Aziz (2001: 331) sebagai berukut: 

 
a. Latihan Pendidikan Keterampilan 

Dengan adanya latihan keterampilan ini diharapkan seseorang anggota 

masyarakat mempunyai bekal kemampuan untuk terjun dalam dunia kerja. 
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Upaya peningkatan keterampilan ini telah dilaksanakan oleh pemerintahan yaitu 

dengan dibentuknya balai latihan keterarampilan yang ada diberbagai kota. 

 
b. Berwiraswasta  

Modal kemampuan yang berupa keterampilan akan menunjang atau memberi 

bekal bagi seseorang untuk memperoleh pendapatan yang dapat diterapkan 

melalui dunia wiraswasta. Karena bagaimanapun juga tidak semua orang menjadi 

pegawai negeri, meskipun telah menyelesaikan studinya di suatu pendidikan 

formal. Jiwa wiraswasta perlu ditanamkan sejak anak-anak, sehingga kemampuan 

berusaha ada pada setiap anak atau orang.  

 
c. Pemasyarakatan Progam Keluarga Berencana 

Pemasyarakatan progam Keluarga Berencana ini sangat diperlukan terutama 

dalam kaitannya dengan pengendalian jumlah penduduk yang terlampau cepat. 

Pertumbuhan di bidang ekonomi dapat mempunyai arti kalau dibarengi dengan 

upaya pengendalian jumlah penduduk.  

 
Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kemiskinan 

merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau kelompok tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyebab kemiskinan tidak hanya terfokus pada 

aspek ekonomi saja melainkan adanya kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan 

fisik seseorang, bencana alam, dan suatu struktur.  

 
D. Pengertian Gelandangan 

 
Gelandangan berasal dari kata gelandang yang berarti selalu mengembara atau 

berkelana dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap (berpindah-
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pindah).Menurut PERDAKota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010, yang 

dimaksud dengan gelandangan ialah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak 

sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai 

mata pencahariandan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Sedangkan pendapat 

lain tentang gelandangan yaitu, seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 

dan memerlukan bantuan untuk mendapat suatu pekerjaan 

 
Menurut Muthalib dan Sudjarwo (dalam Iqbali: 2005) diberikan tiga gambaran 

umum gelandangan, yaitu: 

 
1. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyaratnya 

2. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai 

3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan 

keterasingan. 

 
Ciri-cri gelandangan menurut PERDAKota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010: 

1. Hidup menggelandang ditempat-tempat umum 

2. Tempat tinggal tidak tetap, di gubuk liar, emperan toko dan lain lain 

3. Tidak mempunyai pekerjaan tidak tetap 

4. Miskin 

 
Terdapat pula gelandangan psykotik, gelandangan ini lebih menuju kearah 

pikiran dan tingkah laku. Gelandangan Psykotik merupakan gelandangan yang 

hidup dalam keadaan tidak sesuai, mempunyai tingkah laku yang aneh atau 

menyimpang dari norma-norma hidup, yang biasanya terlahir dari keluarga yang 

kurang mampu serta perlu mendapat bantuan.  
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Gelandangan psykotik ini harus dihindari oleh masyarkat karena tingkah lakunya 

yang tidak wajar dan cenderung melakukan sesuatu tanpa menggunakan akal 

pikiran yang sehat sehingga gelandangan psyikotik ini sering bertindak 

membahayakan. 

 
Ciri-ciri Gelandangan Psykotik menurut PERDA No. 3 Tahun 2010 Kota Bandar 

Lampung: 

1. Hidup menggelandang ditempat-tempat umum 
2. Kehadirannya tidak diterima oleh keluarganya maupun masyarakat 
3. Tempat tinggal hidupnya yang tidak tetap (emper toko dan bawah 

jembatan) 
4. Sering mengamuk dan berbicara sendiri 
5. Penampilannya dibawah sadar atau sering tidak mengenakan pakaian 
6. Tidak memiliki pekerjaan 

 

Berdasarakan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gelandangan merupakan 

seseorang yang memiliki latar belakang kehidupan tidak layak seperti manusia 

pada umumnya dan tidak mempunyai tempat tinggal secara menetap, hidup 

menggelandangxserta tidak memiliki pekerjaan  

 
E.  Pengertian Pengemis  

 
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata pengemis berasal dari kata “emis” 

ditambah awalan “peng” menjadi pengemis, artinya orang yang meminta-minta. 

 
Konsep pengemis dalam PERDAN0. 3 Tahun 2010 Kota Bandar Lampung ialah 

seseorang atau kelompok dan atau bertindak atas nama lembaga sosial yang 

mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di jalanan atau tempat umum 

dengan berbagai cara atau alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. 
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Terdapat dua jenis pengemis menurut PERDANo. 3 Tahun 2010 Kota Bandar 

Lampung: 

1. Pengemis Usia Produktif ; 

2. Pengemis Usia Lanjut. 

 
Pengemis usia produktif adalah pengemis yang berusia 19-59 tahun termasuk 

pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan panti asuhan. Sedangkan 

Pengemis usia lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas. 

 
Ciri-cri pengemis menurut PERDA No. 3 Tahun 2010Kota Bandar Lampung 

1. Meminta-minta ditempat umum (jalanan, lampu merah, pertokoan, pasar 

dll); 

2. Pada umumnya bertingkahlaku agar dibelas kasihani.  

 
Terdapat perbedaan antara pengemis dan gelandangan, perbedaan itu terletak 

pada tempat tinggal mereka. Pengemis biasanya memiliki tempat tinggal yang 

tetap bahkan mereka mempunyai kartu tanda penduduk. Sedangkan gelandangan, 

tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Tempat tinggal mereka berpindah-

pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. 

 
Berdasarkan uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah seseorang 

atau kelompok yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan meminta-

minta di jalanan atau tempat-tempat umum dengan berbagai cara atau alasan 

untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.  
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F. Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis 

 
Terdapat dua faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis, yaitu faktor 

internal dan eskternal sebagai berikut: 

 
1. Faktor Internal 

Faktor internal yang di maksud adalah faktor yang ditimbulkan dari dalam diri 

gelandangan dan pengemis itu sendiri. Faktor internal ini meliputi: kemiskinan, 

keluarga, umur, cacat fisik, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya 

keterampilan, dan sikap mental. 

 
Faktor internal seperti kemiskinan dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pangan 

yang tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima membuat mereka tetap 

bertahan dalam keadaan tersebut. Sedangkan keluarga yang tidak harmonis atau 

anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang secara utuh dari kedua orang 

tuanya cenderung berperilaku untuk mencari perhatian orang lain. Tidak 

mendapatkan kasih sayang ini, bisa terjadi dari perceraian orang tuanya, 

hubungan terhadap keluarga yang tidak harmonis dan lain sebagainya. Keadaan 

tubuh yang tidak sempurna (cacat) membuat mereka terbatas dalam melakukan 

aktivitas bahkan dalam mendapat pekerjan yang layak sehingga mereka menjadi 

pekerja yang meminta-minta. Menginjak usia yang tidak produktif lagi membuat 

mereke harus kehilangan kesempatan kerja. Faktor rendahnya keterampilan dapat 

dilihat mengapa mereka menjadi gelandangan dan pengemis, jika seseorang 

mempunyai keterampilan yang lebih baik pasti mereka enggan melakukan 

pekerjaan seperti ini.  
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Faktor rendahnya pendidikan ini juga berkaitan dengan faktor kemiskinan dan 

rendahnya keterampilan. Seseorang yang tidak mampu untuk bersekolah, 

mayoritas disebabkan oleh keadaan ekonomi yang serba kekurangan atau miskin. 

Sehingga keterampilan yang mereka punya tidak pernah terasah. Selain itu dunia 

kerja saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan memilih 

orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, oleh karena itu 

bagi yang berpendidikan rendah tidak mempunyai kesempatan mendapat 

pekerjaan yang layak.  

 
Faktor internal yang meliputi sikap dan mental dapat diketahui ketika yang 

menjadi gelandangan dan pengemis ini adalah orang-orang yang usianya masih 

muda dan kuat untuk bekerja lainya bukan menjadi gelandangan dan pengemis.  

Terlihat bahwa mereka merupakan orang-orang yang mempunyai sikap malas 

bekerja, tidak mempunyai suatu kegigihan dalam, mencapai kehidupan yang lebih 

baik dan cenderung bergantung pada orang lain. 

 
2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang ditimbulkan dari luar, faktor ini biasanya 

terpengaruh dari kondisi lingkungan. Faktor eksternal mencakup faktor 

lingkungan, letak geografis dan lemahnya penanganan masalah gelandangan dan 

pengemis. 

 
Faktor eksternal yang mencakup lingkungan dan letak geografis ini dilihat dari 

mana mereka berasal. Gelandangan dan pengemis ini banyak juga yang bukan 

penduduk asli kota Bandar Lampung melainkan penduduk pendatang. 
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Kedatangan mereka kekota tidak mempunyai skill dan rumahsehingga 

menggelandang dan mengemislah yang dipilih.  

 
Banyak yang mengganggap bahwa hidup di kota lebih enak dari pada desa.Lebih 

ramai,bahan-bahan pangan tersedia secara lengkap, lebih mudah transportasinya 

tapi tanpa mereka sadari untuk mendapatkan itu semua tidak secara gratis 

melainkan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Bagi yang mempunyai 

penghasilan yang cukup pasti dapat memenuhi kebutuhan tersebut namun bagi 

para pendatang yang tidak memiliki penghasilan lebih kebutuhan tersebut sulit 

untuk terpenuhi. Sedangkan faktor lemahnya penanganan masalah gelandangan 

dan pengemis ini dapat dilihat dari bagaimana upaya pemerintah dalam 

menangani gelandangan dan pengemis, sejauh mana upaya yang telah dilakukan, 

sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU PERDA No. 3 Tahun 2010. 

 
G. Kerangka Pemikiran 

 
Wilayah perkotaan merupakan wilayah yang rentan akan masalah-masalah sosial. 

Masalah sosial ini akan terus berlanjut ketika tidak adanya penanganan yang 

tepat. Salah satu maslah yang sangat fenomenal di area perkotaan adalah masalah 

kemiskinan. Adanya kemiskinan dipicu dari ketidakmampuan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan telah mengakibatkan beberapa 

masalah dalam kehidupan. Kemiskinan juga membuat manusia memiliki ruang 

gerak yang terbatas, sehingga dapat menghilangkan peluang mereka untuk 

mendapat penghidupan yang layak seperti manusia lainnya yang pada akhirnya 

manusia akan tetap bertahan dalam garis kemiskinan.  
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Di kota-kota besar seperti Bandar Lampung, merupakan sasaran masyarakat 

miskin untuk mengadu nasibnya. Banyak di antara mereka bertekat untuk 

bertahan hidup di kota dengan keterampilan yang terbatas sehingga pekerjaan 

yang mereka peroleh pun sangat tidak layak. Keterbatasan-keterbatasan ini yang 

mengurung mereka dalam situasi kehidupan yang sangat menyedihkan yakni 

kemiskinan. Suatu keadaan yang dapat memaksa bahkan mendesak mereka hidup 

dengan penuh kekurangan, baik kekurang dalam pemenuhan kebutuhan jasmani 

maupun rohani. Akibatnya seseorang atau kelompok secara terpaksa menjadi 

pengemis dan gelandangan.  Menjadi pengemis merupakan pilihan mereka untuk 

memenuhi kebutuan hidupnya dan demi menjaga kelangsungan hidup mereka di 

kota,. Dengan bekerja seperti ini mereka bisa makan dan sebagainya karena tidak 

ada pekerjaan yang lebih layak lagi bagi mereka. Sedangkan hidup 

menggelandang mereka pilih karena tidak mampu untuk mempunyai rumah 

hunian yang layak, butuh biaya besar untuk mendapatkan sebuah rumah hunia di 

kota shingga mereka mau tak mau memanfaatkan teras-teras ruko, gedung, pasar 

jembatan sebagai tempat berteduh dan tempat tinggal mereka.  

 
Keberadaan gelandangan dan pengemis sangat tidak diharapkan oleh masyarakat, 

karena mereka dianggap sebagai masalah yang meresahkan masyarakat. 

Penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis ini bisa di lihat dari faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal mencangkup kemiskinan, umur, cacat fisik, 

rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya keterampilan, dan sikap mental. 

Sedangkan faktor-faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan, letak geografis 

dan lemahnya penanganan masalah gelandangan dan pengemis. 
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Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

digambarkan dalam skema kerangka konseptual seperti berikut: 

 
Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Penyebab: 

a. Faktor internal 

Kemiskinan, keluarga, Umur, 

Cacat fisik, Rendahnya tingkat 

pendidikan, Rendahnya 

keterampilan, dan ,Sikap mental 

b. Faktor Eksternal 

Lingkungan, Letak Geografis, 

Lemahnya penanganan masalah 

Gepeng 

Gelandangan dan 

Pengemis 


