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ABSTRAKSI

3eba.ga.i persoal_an utanra daIa.m penelit.ialr ini adalah
rrrrtulr rrelihat fat,ar bela.kang perrgerris cla.rr rrasa depannya.

studi kasusnya adalah 15 oranEl pengemis di kota Fadang yang

berbeda da.ri jenis kecacata.rr, jenis kela.r,rin drrrr la.tat
beIal,.ang, da.n korrposisi rlm)-lr.

Perrgerris dari segi sosia.l ekonomi menempa.ti suertu bingkaL

d ima.na sega.la.nya. terba.ta.s , pertama, keterbat.asa.rr srrsial
seba.Eai perrgaruh la.ngsurrg dari ticlak a.rJanya nilai-ni1ai dan

marrfa.at sosia.l yr:ng diberiharr oLeh rnasyara.kat, yang memberi

ba.i:a.san dafam berpa.rtisipa.si di da.ram masyaral<a+,nya. Kedua,

Iteterbat-asarr ekrlnorri terlihal,ieia.s sebaga.i a.kiba.t langsung

dari tinggj-nya. ketergantungan ata.s penberian rjari orang lairr.
PandD-nga.n t-erha.da.p pekerja.arr seba.ga.i sur:.tu pirihan wajar

rrerupa.ka.n suatu taha.p a.wal untuk merrerima dll.inya senrliri
sebagrt i bagia.n da.ri kehidrrpa.n manusia. yang Iebih iua.s. Hal
jni menunjukkan sua.tu penyesr-laiarr rli t:i,ngI-lat lteji,;a.an.
Penyesrrsairt.n yrr,t:rg Iebih l-et-lhnis bepJp,-e. pepyesuaiarr terhada.p

c:acat da.rr penyesrrajarr ekonornj- dimana beberapa tipdekan
diambil ltarena. pertirnbangari besarnya kebr:tuharr r_idak irnba.ng

cl errgan ltenrampuan nrereka untul< nremenuhi.

Keuia.rnpria.r-l pr:ngienris rLriLuit l_erus I-_.r erl.a.han dalarn kon,jisi
yanE lra,p-'i1' pasti tj.da.k dapat- rnemberil<an ha.r.apan n)a.sa. clat,ang.

{^l a).aupun nrenEiguna}ran sumbef-srrmber ya.ng ada seopt-imal rnurrgliip

sehingga rnenrenrrlii kel-,uLuhern rnininralrrya unLuk hirlr-rp.

Apa y:t.n$ rJa.pat clijela::kirn ,la.Iarn peuelitiar-r iui a,llait
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang lf asatah

Salah satu darnpalt dari perltenrbangan dan kenajuan sebuah

kota adalah adanya masaLa.h Belanrlangan. Kota nenurut Aswalr

Mahasin ( 1984 ) senant,iasa memperagaka' daya tarik yang

menyebabkan orang berdatangan, baik atas kemauan sendiri
maupun karena tidak ragi marnpu bertahan di desa. Dalam proses

inilah muncul gejala yang disebut gelandanElan, yaitu ketika
kota tidak mampu ragi menyerap semua penciatang daram
perikehidupan yang Iayak. Disamning itu juga disebabkan
karena adanya tekanan-tekanan ekonomi, lahan yang semakin

kecil dan rasa tidak anan sebaEiian erarga desa. pa,la al<hirnya
berbagai bentult arasan inlrah yang akan menyebabkan mereka

terpaksa harus mencari ternpat yang dirasa dapat menberi
kesempatan bae'i kehidupan yang Iebih baik, mereka anggap di
'kota 

b isa d ipero 1e h .

selain itu, iuga ada godaan untuk rnernperoleh lebih di
kota dari pada sekedar menerima keterbatasan yang rliberikan
desa. Pabrik dan industri, pasar uanEi, modar, dan kekuatan-
kekuatan ekonomi, politik dan pemerintahan hanya

diperuntukkan bagi sejurnrah elit kota pada sektor-sektor
f ormal. Pernbangunan dan pelayanan kita hanya dinikrnati bagi
sehelompok kecil elit kita. Kemakmuran berkumulatif dan

menumpuk di sementara kalangan kecil sedanErkan rralam
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PenEhasilan yang amat renclah dan sebahagian besar diantara
mereka bertahan pada usaha-usaha kecil yang amat bervariasi
dilihat dari sudut ketrampilan, pemilikan modaI, pendapatan

dan ketergantungan.

Dalam kenyataannya ketika sampai di kota mereka ini
tidak mampu mendapatkan pekerjaarr yang 1ayakr ilsskipun
bersedia ciibayar murah, karena bersaing tajam dengan tenaga
kerja yang nenumpur<. Mereka akan dikarahkan oleh tenaga kerja
yang ada di kota, lebih berpengetahuan, terampil dan kuat.
Dengan kata Ia.in urbanisasi yang disertai kemampuan dan
keahlian akan nembuat mereka tersingkir dari pekerjaan yang
layak dan akan nenjadihan mereka sebagai pengangguran. Karena
kerasnva tekanan kehidupan di kota tidak ada alternatif Iain
kecuali nereka melakukan pekerjaan_pekerjaan yang kurang
layak seperti, sebaEiai pemungut puntung rokok, baranE_barang
bekas, p€lacur, dan penEiemis. Mereka sering tidur di emper_
emper toko dan memakan makanan disembarang ternpat, tidak
perduli apakah itu makanan sisa atau yang sudah tirlak baik
lagi dimakan. Mereka inilah sering disebut gerandangan.

Hasalah gelandangan ini sudah nenjadi masalah sosial
dararn masyarakat seperti dikemukakan oleh parsudi suparlan
( 1984 ), karena urenyanErkut kepentingan orang banyak terutama
warga kota yang merasa wilayah tempat hidup dan kegiatan
unereka sehari-hari terah dikotori oleh gelandanagn, (dan
sering terjadi pencurian atau perampokan dikaitkan dengan
gelandangan).

oleh sebab itu perlu adanya suatu analisa masarah
tentang Berandangan, sebab masarah penbangunan kota bukan
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hanya terbatas pada pembangunan fisik saja tetapi juga

meribatkan masarah mental dan darnpak dari pembanEiunan itu
sendiri terhadap ringkungan sekitarnya. Berhubung masalah

gelandangan cukup Iuas dan kompleks, maka untuk studi ini
Ithusus membahas masalah penEfemis saja.

Proses munculnya orang miskin di kota oleh Mc. Gee

disebut sebagai 'involusi kota' yang mengandung arti
pertumbuhan sektor informar dan kerangkaan modernisasi yang

menyeluruh (HanninE! dan Tajudin, 1985, haI. IX). Ketika kota
nencapai suatu titik jenuh, tidak mampu lagi nenyerap semua

pendatang baru dalarn perikehidupan yang layak dan

nenghadirkan sejunlah gejala rawan terhadap krisis keresahan

sosial yang bersifat "inter changibre" yang dapat bertukar
tempat dengan tindakan krinrinat menurut keadaan suasana dan

kesempatan seperti, wanit,a tuna susila, gelandangsn,

penganEiguran, dan pengeunisan yang berada pada titik rawa.r.r

untuk kemungkinan nerakukan tindak kejahatan (Emi1 salim, LSp

Ga.1ang, Ser Sektor InformaI, 1985, haI.10).

2- Pembatasan Hasalah

sementara orang meragukan, apakah pengemis bisa
dinasukkan ke dalam kategori gelandangan, sabab dari pendapat

mereka yanEl sudah rnelihat masalah pengemis ini, tidak jarang
para pengemis tersebut menrpunyai rumah dan ternpa.t t inge.al
bahkan diantara mereka ada mempunyai sawah dan bisa
menghidupi keruarganya. Disamping itu ada dugaan senentara
yang mengatal(an kepenElemisan tidak lagi identik dengan
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kerniskinan, dengan kata lain kerniskinan bukan Iagii merupakan

satu-satunrnya faktor yang menyebabkan orang mengemis.

Kelompok pengemis harnpir-hampir merupakan kelompok

ekslusif, tetutup dan rigid. Memiliki IinEikungan pergaulan

dengan norma dan aturan tertentu yang berbeda dari lapisan
masyarakat Iainnya terutama jika pergaulan pada pekerjaan dan

pendapatan yang layak dan wajar menurut norma yang berraku
serta memiliki sub kultur yang khas yang nengikut kerornpok

sosial tersebut.

sejumrah ciri yang ditarnpilkan oreh pengemis terutama
ditandai oreh cacat yang urereka derita seperti, buta kedua

mata atau sebelah mata, rumpuh, cacat pada l<aki atau lengan
(buntung, pincang), pertunbuhan anEiE!ota badan yang tidak
proposional, menderita penyakit ki:sta, tumor di wajah, cacat
mental, dan uzur.

Keterbatasan fisik yang mereka derita di atas dengan

berbagai bentuk alat bantu yang nereka perlukan dalam
beroperasi tergantung pada jenis cacat yang mereka derita.

Seora.nEi pengemis Iunpuh total misalnya memerlukan sebuah
balai-balai seclerhana yang diberi roda dimana ia dapat tidur
di atasnya sambil menadahkan tangannya. Seorang pengemis yang

menderita buntunEi kedua kakinya memerrukan karet untuk
nenbalut kedua Iututnya. Sedangkan seoranEi pengemis lainnya
yang cacat buta. membentuk alat tongltat penuntun atau seorang
yang meunbantu menuntunnya menuju calon-caron pemberi sedekah.

sejurnlah ciri itu rnasih akan diperkuat oleh serangka.ian
periraku dari pengemis daram beroperasi terbagi dalarn
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beberapa cara menempati suatu tempat yang tetap seperti,
Pers impangan -i alan , pusat,-pusat pe rayanan umun, enperan toko ,

dan trot,oar yanB' ramai dilewati. Ini biasanya dilakukan oleh
pengemis buta atau pengernis lurnpuh yang' sulit melakukan

mobilitas sendiri. Cara lain adalah clengan mendatanBi sencliri
calon pemberi sedekah. Artinya, para pengemis itu rebih

berinisiatif dan lebih mobile clalarn merrdekati calon pemberi

sedekah. Mereka dpat ditenui di terminal-terminal, di areal

kornplek pasar, di restoran-restoran, dan berkeliling di
pemukiman penduduk.

3. Tujaun Penelitian

Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang rnendorong

atau rnenyebabkan nereka men j ad i pengernis .

Mengetahui persepsi mereka tentang kehidupan generasi

nereka yang akan datang.

4- Tinjauan Pustaka

sanpai sekarang belunr diternukan riteratur yang benar-

benar membahas nasalah pengemis secara teoritis dan

keseruruhan. oleh sebab itu defenisi menEienai "pengemis"

secara konkrit rnasih dipertanyakan. Kebanyakan tulisan-
tulisan yang ada hanyalah membahas masalah gelandanElan dan

sering rnasalah penElemis dicampuraduk di dalamnya.

Menurut ong Hok Harn geranclangan sering dirukiskan
sebagai orang-orang yang tidak nempunyai pekerjaan tetap dan

lavak serta tidak neniliki tempat tinggar yang tetap dan

a

b
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1ayak, juga ditambah dengan makan sembarang tempat.

Bertola.k dari definisi di ata.s jelas bahwa pengemis sana

sekali tidak dapat diidentikkan dengan gelanclangan. HaI ini
disebabkan karena dalan kenyataan sehari-hari penElenris dapat

dikategorikan ke dalam oranEi-orang yang mempunyai pekerjaan

tetap yaitu pengemis mereka rnempunyai tempat t ing'gaI yang

tetap - Ha1 ini dapat dika.takn dernikian karena dari beberapa

has i I laporan pengamtan rnengunElkapkan bahwa mereka pergi

bekerja setiap harinya clan tinggal (menrpunyai tempat tinggal )
di runnah, baik yang disewa ataupun rumah milik sendiri.
Kerniskinan dewasa ini ternyata lebih banyak disebabkan oleh
faktor-faktor kultural dan sosiar. Di sini tercakup sikap

mentar ma1as, keinsiinan cepat mendapatkan uang denElan

mengekploitasi rasa beras kasihan masyarakat, sedangkan

masyarakat sendiri umurnnya cepat.terserrtuh rnelihat kondisi
yang d iakt ingkan sedernikian rupa sehingEla tanpa sadar pada

akhirnya turut pula mencloronEl tumbuhnya iklim yang kondusif
bagi kepengenisan sebuah pekerjaan (panji Masyarakat; 4oz).

Pada tingkat permukaan agaknya akan mudah nenggiring
kita pada asumsi bahwa karena nereka penElemis mereka miskin.
secara fisik pengemis memang memperlihatkan suatu tingkat
kehidupan sosial ekonomi yang rendah bukan hanya karena

rendahnya penghasilan yang diperoreh tapi terlebih Iagi tidak
adanya jarninan penghasiran tetap, dan permanent setiap
harinya, serta ketergantungan yang tinggi terhadap orang

nemperoleh penghasilan .

Daram aEiama rslam memang ada dibahas masalah orang. yang
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tidak mampu seperti yang dikernukakan oleh Iman Ghazali,
harus d ibedakan antara orang-orang yar-lg betu 1-bet,u l
menrbutuhkan pertolongan dengan orang-orang yang berpura-pura
dan memanfaatkan situasi. Untuk itu Gha.zari nenberikan
pengertian tentang siapa yang bernama fakir dan siapa yang

miskin . Fakir adarah orang yang t idal< rnetnpunyai harta benda

serta tidak pura manrpu bekerja (kepada orang ini tidak apa-

apa menberi bantuan), tetapi apabila clia mampu bekerja atau

tidak dapat dika.takan fakir. sedangkan mishin adalah orang
yang pendapatannya tidak nencukupi dibandingkan denEian

kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya Ghazali rnengatakan Islarn sama sekali tidak
mengajarkan penElanutnya urenjadi orang yang neminta_minta.
Bahkan sebariknya mengajarkan umatnya menjadi umat yang suka

memberi "tanga.n di atas rebih muria dari tangan di bawah".

Jika dilihat cara penggunaan sentimen keaElamaan dalam

dunia kepengemisan dapat dilihat membanj irnya penElenis pada

saat-saat hari Jum'at dan bulan-buIan Rarnadhan di mesjid-
nesjid, aparagi waktu Lebaran. Hereka terdiri dari raki-raki,
wanita, tua, muda, anak-anak bahkan bayipun sering dijadikan
obyek untuk rasa belas kasihan.

Namun dalarn kontek ideal normatif masyarakat Hinangkabau

tidak akan ditemui fenomena pengemj.s karena nnurut falsafah
alam Hinangkabau setiap orang dihargai dan memiliki fungsi
dan peran yang berbeda menurut ltodrat dan harkat yang

diberikan alam kepadanya. tidak ada orang yang lebih renclah

pada orang lain semuanya dipandang sama ; tagak saulo Linggi,
duduak samo randah, artinya tegak sama tinggi, duduk sama
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rendah.

Merendahkan diri atau membuat diri kuranEi berharga di
depan orang lain merupakan hal yang sia-sia dan dianggap

merupakan aib yang tidak hanya menimpa orang seoranEi tetapi
j uga d itanggung kaunrnya.

MenEienis dan menjadi budak termasuk aib yang

mempernalukan kerabat, karena seakan-akan kaum kerabat tidak
mampu lagi rnenghiraukan dan nemelihara serta merindungi

anggota kaum herabat sendiri.
rdearnya setiap orang atau individu Minangkabau terikat

kuat pada keluarga lua.snya yang matrilinear, menEiikuti garis

keturunan ibu dihitung paring tidak sampai tigia generasi yang

d i l indungi o leh tunEiganainya dalarn satu rumah eiadang.

Rumah gadang merupakan basis sosial ekonomi keluarga

Iuas dan neuniliki secara komunal: Kegiatan ekonomi terutama

dipenuhi oreh hasil pertanian dari tanah pusaka yang dimiriki
bersana dan selayaknya menghidupi seluruh anggota keluarga

luas baik secara aktif ikut daram proses produksi maupun yang

tidak karena uzur a.taupun cacat.

Hamangan yang meLul<isl<an keadaan itu adalah,

fusn hlrca ps stir-,ift-tjh Ja=lu-ir;

Nan p:alr:il'. p*Japeh basr;r

ilsn i lr,,nplra,t p,=lrrnp,.i r-{_(rr?c?h

Nsin l,,r_r.lrl.; panibao bsb*r.l

I'i.trr bint3ctanF d j:;lrrcrair--slrrtraft

,'Yan c.:iaiall Japr;tn barurna.lang

a.r t inya ,
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Yang buta penghembus Iesung

Yang pekak pelepas bedil
Yang }umpuh penEihun i ruma.h

Yang kuat penbawa beban

Yang bodoh disuruh-suruh

Yang cerdik Lawan bicara (A.A Navis, 1994, ha1. )

Tema pepatah itu mengandung arti bahwa penerimaan

terhadap setiap individu sangat terbuka dan dipandang

fungsional sesuai dengan harkat dan rnartabat yang ciiberikan
alam kepadanya. Tidak ada kekhawatiran bagi orang cacat atau

uzur usianya bagi kelanEisungan hidupnya karena keluarEla Iuas

akan siap nrembela mernberikan perlinclungan.

Namun semua itu kelihatannya tidak dapat berlanBsunEi

terus terutama semakin berkurangnya daya dukung tanah

terhadap perkennbangan manusianya yang pesat yang menyebabkan

basis ekonomi rumah gadang secara komunal tidak dapat

nlenyanEiEla kebutuhan dan kelangsungan hidup anggota keluarga
luas.

Tekanan demoEiraf i, pengaruh kuat aElarna isram dan

asimilasi budaya nemberikan pengaruh nyata dan pasti terhadap
perobaha.n sosial Hinangkabau, Agana rslam memberikan dasar

struktur keluarga dimana posisi ayah sebaEiai kepala rumah

tangga bertanggung jawab penuh terhadap anak dan istrinya
yang interaksi yang lebih lama dan intens pada keluarga inti.
Kegiatan sosiar ekononi dan rumah dibangun bagi keluarg inti.
Setiap orang bertanggung jawab pada kelangsungan keluarg inti
dan dirinya sendiri.

r.i,i ii_ ili i.l,i i iiili:ili_ili'i.i:iilil\i

Iiiii" Fli!i.i1 l.J:r
o



HelongErarya jarninan perlindungan dari rumah gadang dan

keluarga luas mendorong untuk hany menpertanggung jawabkan

dan mernperjuangkan hidup masing-masing sehingga mengattibatkan

terlantarnya orang lanjut usia atau penyandang cacat karena

tidak cukup fungsional untuk ikut dalam proses produksi guna

nernenuhi kebutuhan hidupnya (skripsi, Arfan Hiko lggg).
setiap orang akan sibuk dengan urusannya nasinEl-masinei

dararn rangka me lawan dun ia dan nrakin ind ividual is
serta cenderung mau enak seorang tidak menghiraukan akibatnya
pada orang lain dan senakin tinggi ketidak pedurian pada

anggota kerabat yang Iain.
Ketika tidak ada ragi jaminan dari keruarga Luas

terhadap anggota keluarga yang tidak dapat ikut dalam proses
produksi karena uzur, cacat tau keterbatasan ekonomi keluarga
inti urengemis menjadi pirihan untuk menpertahankan hidup
seterah pertimbanElan dan rasa putus asa bahwa tidak ada yang

dapat dikerjakan oleh seoranE! cacat atau uzur selain pilihan
mengemis.

Pada akhirnya kaum kerabat mengemis harus dapat menerima

kenayataan karena tidak memiliki cukup kesanggupan dan

kerelaan untuk menanggug kelangsungan hidup pengemis

tersebut. Sisi lain, nneski pengenis dipandang nenpernalukan
keluargia namun agama rslam rneregitimasi keberadaan pengemis

dengan mengharuskan orang untuk menyantuni orang-orang niskin
atau cacat.

Dari keadaan yang dikemukakan cli atas, diduga adanya

faktor-faktor lain selain kemiskinan dibalik profesi .nereka
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sebaElai pengemis. Berdasarkan keadaan inilah penelitian ini
d i Iakukan t,er lepas dar i termasuk t idal<nya nereka ke dalam

kategori gerandangan (walaupun penrbahasan ratar belakang
berangkat dar i sana ) . Tetap i yang j e Ias dalarn t<enyataannya

rrereka merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang ada

cialarn masyarakat kota.

secara umum pengemis dapat dibedakan atas clua kategori
yaitu : ( 1) urengenris karena cacat (urnumnya cacat tubuh. (z)
mengemis karena karena sudah merupakan kebiasaan Bagii

pengenris ltategori pertama, cacat metnang merupakan suatu
kernudahan bagi pengen)is, karena dengan keaclaannya tersebut
pengemis rebih Ieluasa untuk mendapatkan penghasiran tanpa

merakukan kepura-puraan. sedangkan basii pengernis trategori
dua, Itarena pengenris boleh dikatakan sudah membudaya bagi
mereka dan merupakan sunber mata pencaharian, nnaka disinilah
terjadi segara nacam unanipurasi dan bentuk kepura-puraan

akan mereka lakukan supaya aksi merel<a dapat rnenimbulkan rasa
balas l<asihan orang yang melihatnya. Bisanya nereka akan

merakukann.ya dengan tindakan-tindakan seperti: memakai

pakaian compang-camping dan Iusuh, menyewa bayi untuk dibawa

trrengemis atau membawa bayi send ir i untuk berusaha nenar i rasa
belas kasihan orang rain, berjaran denEian tertatih-tatih dan

berbagai . macam cara atau teknik lain yang semakin nenaruh
hiba bagi orang lain.

5. l{etodologi

Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif,
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penelitian metodu in'i berdasarkan beberapa alsan; pertama

data yang akan dikumpulkan aclalah haI-ha} yang bersifat latar
belakang pengemis. Kedua, data yang akan clikumpulkan adalah
persepsi terhadap diri sendiri dan masa depannya.

Penelitian ini al<an dilakukan di Kotamadya padang dengan

asunsi kota PadanEi nerupakan Ibu Kota provinsi dan kota yang

paling banyak menyerap urbanisasi untuk tingkat Sumatera

Barat. DenEian status kota besar dan Ibu Kota Provinsi inilalr
yang nenjadi penyebab utama, khususnya mesyarakat peclesaan

untuk berurbanisasi ke kota denElan arasa.n nlencari pekerjaan

akan lebih mudah dan gampang.

Selanjutnya sampel terdiri dari pengemis yang ada di
kota Padang dan sebagai samper diarnbir sejumlah informan yang

terdiri dari para pengenris cacat pisik dan tidak cacat
pisikyang terdapat di berbagai teurpat seperti terminal,
rnesjid, ialan-jaran dan tempat umum lainnya. samper ini
diaurbil secara acak nengingat setiap infornan menpunyai
kesempatan ya.ng sama dan aEi.ar tidak terjadi peroilihan secara
subj ect if .

Untuk keperluan pengumpulan data dalam penelitian ini,
teknih yang dipakai adarah observasi terlibat, karena teknik
ini cocok dengan penelitian kualitatif, dengan alsan unluk
dapat nemahani realitas intrasubiective dan intersubjective
dari tindakan sosiar clan interaksi sosiar (GeorEle Ritzer,
1985. ha1.73)- Disamping itu juga dirakukan wawancara dan
pengamatan. Teknik wa,ancara ini bertujuan untuk mendapatkan
sejumrah data yang diperruhan dengan cara mernbuat daftar
pertanyaan yang bersifat setengah terbuka. sedangkan teknik

L2



pengamatan tidak berstruktur dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan data yang merupakan tingkah laku non-verbal dari
informan. Data ini bertujuan untuk nemperjeras permasarahan

penelitian.

Teknik wawancara akan diIakukan.dengan "dept interview.,
dengan maks.ud data dapat dikurnpurkan sebanyak dan sedaram

mungkin. Sedaneikan teknik pengamatan clilakukan dengan cara
menganati hegiatan infornan daram mengenlis, lokasi yang

dipakai dalam menElemis.

5. Analisa

Pada dasarnya analisa dapat dibedaka# secara kualitatif
dan kuantitatif (l.trignyosoebroto, 1gg5:26g). Karena penelitian
ini boleh dikatakan berupa suatu studi kasus yang mencoba

menerangkan keadaan yang sebenarnya,dan tirlak urengukur

presisi hubungan variabel maka disini yang Iebih cocok

digunakan adarah ana.risa kualitatif deskriptif. Jika
diperlukan akan digunakan tabel dan perhitungan-perhitungan

agar permasalahan menjadi je1as.
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BAB II
PROFIL PENGEMIS

1. Pengenis dan Latar BeLakang pengenis

sosok pengemis yang terrihat secara fisirr hampir seralu
menunjukkan se.iurnlah ciri-ciri seperti: menclerita cacat baik
fisik (buta sebelah atau kedua nata, buntung kedua atau
seberah, nenederita tumor di wajah atau dibahagian tubuh
lainnya, pprtumbuhan tubuh yang tidak proposional), cacat
mental atau uzur.

sejumlah ciri-ciri itu maslh cliperkuat raBi oreh penampiran,
pakaian yang kumal, teurpat yang kecil yanEr diguna.kan unturt
menadah uang dari pemberi sedekah, tomgkat penunutun, balai-
barai kecir yang diberi roda bagi pengenis rumpuh atau
balutan karet pada kaki yang buntung agar tak lecet saat
berjalan. semuanya sangat tergantunE! pada cacat yang
diderita.

Namun sejauh ini defenisi pengemis secara operasional
akan nenElacu kepada perilaku meminta_minta pada orang lain
yang tidak berhubungan secara kekerabatan lanElsunE! dengan
nereka dan berharap menerima benda ekononi apa saja seperti
uang, beras, pakaian, makanan dan lain-rain yang menjadi
sumber utama mereka guna menutupi kebutuhan harian sebagai
penlrambung hidup
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2. Unur dan Status Perkawinan

Dari 15 informarr (10 orang laki-Iaki, 5 orang
peretnpuan ) rata-rata berumur antara 25 tahun sanpai SS tahun.
Ada 5 orang yang berunur antara 40-ss tahun ( laki-raki
perempuan) 2 berunur 25 tahun (taki-Iaki) dan B orang yang

berumur antara umur zs tahun sampai 40 tahun terdiri dari
laki-Iaki dan perenpuan.

status perkawinan nereka, 11 orang dari responden berstatus
kawin, 2 orang berstatus bujangan, dan z orang yang berstatus
duda dan janda Kasus-kasus tentang kecacatan, status
perkawinan dan jumrah tanggungan keluarga nemberikan gambaran

kepada kita tentang beban yang ditanElEiunEi oleh pengemis.

Bagi penEemis yang terah berunah tangga akan bertanggung
jawab penuh terhadap kelangsungan hidup keluarga. Dari 15

rumah tangEia 11 orang diantaranya sepenuhnya mengandalkan
pengahasiran rumah tangganya dari perolehan nengemis

sedangkan 4 Iainnya sumber pendapatan utama runrah tangga
adalah beternak ayan yang rnenjadi penopang untuk tambahan
penEhasilan rumah tangga mereka. Keruarga lain'ya pada

dasarnya hanya dituntut untult rnenEihidupi dirinya sendiri
karena ia akan dengan urudah urundur dari tanggung Jawabnya
untuk membiayai orang tuanya, karena orang tua mereka rnasih
punya pekerjaan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

3. Latar Belakang penE5eDis

Henelusuri latar belakang pengemis pada dasarnya

(
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nempertanyakan penyebab baik yang bersifat mendorong maupun

faktor penarik akan pemilihan profesi pengernis. Di daramnya
tercampur motivasi yang secara sosiologis melihat faktor_
faktor yang nenyebabkan suatu aktivitas tertentu rnenjadi
dominan apabira dibandingkan dengan aktifitas rainnya
(Soerjono Soekanto, 1985; ha1 SZB). Faktor-faktor pendorong

meriputi kondisi interen seperti ekonomi keluarga,
keterbatasan fisik dan legitiurasi agama. Sementara faktor
penarik meliputi konclisi eksteren seperti daerah tujuan
kerja, kemudahan kerja yang tidal< menuntut skilI tertentu,
kisah sultses dari kawan seprofesi lainnya bahkan juga
dorongan lteluarga yang lebih bermakna, ketidak sanggupan

menanggung terus hidup seoranEi cacat yang tidak dapat berbuat
apa-apa serta perasaan putus asa dan nerasa tidalt ada
pekerjaan lain yang dapat dikerjakan.

Dari 15 .rang pengemis 10 'rang terah mengenis sejak usia
nruda yang mengungkapkan bahwa mereka tidak punya pengalaman

kerja yang lain selain mengenis. S orang Iainnya mengemis

setelah merasa tidak dapat memperoleh pekerjaan yang cocok
dengan keterbatasan nereka dengan jangkauap yang sesuai baik
dari segi modal naupun skilInya. Data ini mengungkapkan latar
belakang fisik sangat mempenElaruhi pitihan pad pekerjaan
mengemis yang merupal<an ref Ieksi 1angsung bagi kelangsungan
hidup urereka di masa depan.

sejaran dengan penelitian vang dirakur<an oleh Dodi Rindra
yang dikutip oleh yunarti tentang 'Kehidupan pengemis ,ri
Pasar Raya padang' menyimpulkan beberapa alasan mengapa
menjadi pengemis rneliputi faktor_faktor penyebab sebagai

i\4lL I l{ l-litrT r![ RPt,]STA i(,X,] l'\

t ti i;ro F.,i i i jti l.l J;
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berikut:

1. Tidak dapat melakukan pekerjaan lain. Kecacatan yang

nereka derita menghambat partisipasi pengernis untuk ikut
bekerja sebagaimana yang dilal<ukan anggota keluarga rainnya

dan keterba.tasan keluarga untuk terus menanggung hidup

seorang pengemis.

2. uzur. Henurunnya kemampuan fisik seiring dengan usia

lanjr:t seperti, penyal<it tua, lemah, mata kabur atau piltun .

3. Tidak memiliki ketrampilan. Terutama yang tidal< sanggup

lagi bertahan di desa sekaligus tidak mampun meneproreh

peluang kerja yang' lain.
4. Tanbahan biaya hidup. Terutama di kalangan penEiemis normal

yang masih produktif . Mereka unengemis untuk tambahan bia.ya

hidup. (Yunarti L992; hal 34-35).

Faktor-falttor penyebab tersebut di atas Iebih disebabkan

karena danya keterbatasan ekonomi. Berdasarkan data lapangan

yang diternukaan beberapa faktor pendoronE dan penarit< antara

lain adalah:

1. Faktor pendoronB. DoronEIan ekonomi, keterbatasan fisik,
keinginan untuk mandiri, dan dorongan keluarga.

2. Faktor penarik. Pekerjaan tidak banyak resikrc, di ajak
tenan . pekerj aan mengemis lebih nenawarkan uang dar i pa.cia

bertahan denEian pekerjaan lain yang ringan namun nilai
produktifnya rendah karena keterbatasan fisih yang nereka

miliki.

Di dalan kenyataannya penElaruh faktor pendorong clan

penarih koheren dan saling tumpanE! tindih dalarn mempenEiaruhi

i

I

l

l

I

I
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motivasi informan dalarn pengambilan keputusan untuk bekerja
sebagai penElemis.

serain adanya doroncian ekonomi, dorongan untuk mandiri
dipengaruhi oleh ketidakrnampuan keluarga secara ekononi untuk

menanggung hidup sicacat yang tidak ikut berpartisipasi dalarn

proses produksi. Di sisi lain faktor pekerjaan mengemis yang

tidak banyak mengandung resiko sesuai dengan faktor
keterbatasan fisik mereka yang membuat pilihan menjadi Iebih
pasti untuk menjadi pengemis.

Disaunping kenayataan kesulitan ekonomi yang nendasari

dalam keruarga tercampur denEian adanya keterbatasan dan

ketiadaan pendidikan serta ketraunpilan yang dimiliki semakin

membatasi ruangi Iingkup atau peluanE! untuk memperoleh

pekerj aan lain .

4- Pendidikan

Dari 15 orang informan yang diwawancarai 3 orang

urenderita cacat buta bawaan sama sekali tidak pernah mengecap

pendidikan. 12 orang informa.n lainnya (B orang tidak tamat

Sekolah Dasar dan 4 oranEl tamaL Sekolah Dasar) denEian alasan

ekonomi keluarga tidak mengizinkan.

5. Cara dan Pola Pengenisan

BerbaEiai cara d igunakan oleh pengernis untuk dapat
memperoleh sedekah. Namun pada da.sarnya modus operandinya
memiliki kesamaan yaitu pengandalan pada cacat yang mereka

derita dengan acting yang sedemikian rupa sehingga rJapat
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merrancing sirnpati oranEi lain untul< mernberi sedekah. Dalarn

kenyataalrnya pengemis juga sering tidak sabar menunggu samF,ai

orang bersimpati dan nemberi sedekah, torkadang pengemis

memnjadi lebih agresif menadah tanB'an dan dengan suara

nyinyir momohon setengah memaksa sampai orang yang dirnintai
terpa.ltsa memberi sedekah atau terpaksa menampik dengan kata.-

kata kasar sebagai penolakan.

Mead nenielaskan bahwa manusia dapat membayanElltan dirinya
secara sadar dalam perilakunya dari sudut pandangan orang

lain, sebagai akibat nereka dapat merekonstruksi perilakunya

dengan sengaja untuk membangkitkan tipe respon tertentu dari
orang lain Doyle PauI Johnson, 1986, ha1. 11).

Secara umum ada dua type penElelompokkan pengemis,

pertama, pengemis yang menyandang cacat baik secara fisik
maupun nental. Kedua, pengemis yang normal dalam arti tidak
menderita cacat apapun baik mentarnya maupun fisiknya. Baeii

pengemis cacat adalah suatu kelebihan dengan nempertontonkan

kecacatan yang nereka derita dengan tujuan yang amat jeIas,
mena.rik sirnpati untuk memeperoleh sedekah. BaEi pengemis yqng

tidalt cacat dengan berbuat seorah-orah cacat sehingga

menlmburl<an kesan yang sama dari orang yan gnerihatnya

seperti pura-pura buta, pincang, Iumpuh atau dengan

menrpertontonkan bayi-bayi mereka yang cacat.

Menurut Goffnan, masalah utama yang dihadapi individu
dalarn pelba.gai kehidupan sosialnya adarah nengontrol
penampilan, keadaan fisik dimana mereka memain.kan peran-

perannya serta perilakua perannya yang aktual dengan gerak
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isarat yang menyerta.inya melalui penElaturan-pengaturan kesan

(DoyIe PauI Johnson; 1g86).

Pola-pola yang dibicarakan di atas digunakan hampir semua

pengemis sebagai pola umum. variasi clan perbedaannya terletalr
pada cara mengemis yang spesifik untuk setiap pengemis yang

merupakan pengembangan dan penyesuaian yang khusus dan unik
terhadap cacat yang d isandanEi. I syarat yang cl isarnpaikan o lehpengemis dapat secara verba.I maupun isarat f isik. Sirnbol-

simbor bunyi secara verbal, praktis dirnengerti oleh orang

Iain dalarn makna yang sama. Di sisi lain isarat fisik juga

digunakan meski orang tidak merihat isarat mereka sendiri
dalan cara yang sama seperti dibuat orang lain.

Di dalarn cara penEiemisan selain faktor komunikasi, faktor
kemanrpuan untuk melakukan rnobiritas juga merupakan hal yang

penting rnengingat keterbatasan fisik yang sering menghambat

ruang gerak dari pengemis. Pengemis cacat nemegang arat bantu

dalan membantu ruanEr geraknya seperti membuat keputusan

apakah mereka mendatangi calon pemberi sedekah atau hanya

duduk menunggu pada suatu tempat. Arat bantu itu dapat berupa

tong'ltat penuntun seoranEl. AIat bantu Iain yanEl Iebih bersif at
mekanis seperti balai-balai kayu yang diberi roda atau kursi
roda.

Bagi pengemis yang hanya menderita cacat buntung tangan

atau anggota tubuh Iainnya yang t idak menElElanElgu EIerak

biasanya mengembanEikan alat bantu yang berbecla. Hisalnya
seorang penEiemis yang buntung kedua tanElannya nemerlukan baju
dengan kantong yang cul<up, besar, pan j anEi a$ar pernber i
sedekah dapat langsung memasurtkan sedekah mereka. saku itu
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dibuat sedemikian rupa sehingEla dapat memberi keleluasaan

bagi pemberi sedekah untuk memasukkan recehan mereka bahkan

juga untuk rnengambil uang kembarian dan dicuri tidak cukup

mudah tanpa diltetahui oleh pengemis.

Faktor lokasi dan walttu merupakan sisi yang sangat

diperhatikan. Lokasi yang bailt dan waktu yang. tepat dapat

meni ad i j arninan utnuk memperoreh has i I sedeka.h yang banyak.
Lokasi dan waktu mengacu pada ramai atau tidaknya oranEf

berada di tempat itu.
Keputusan untuk rnendatangi atau menunggu calon pemberi

sedekah terkadang juga dikombinasikan untuk dapat menperoleh

hasil maksirnal. Dalarn mendatangi atau menunggu calon pernberi

sedekah komunihasi dapat disarnpaikan secara verbal dengan

ucapan sedekahlah Buk, Pak, kasihani pak, Buk isyarat
tangan, mata dan lainnya. Selain itu ada juga pengemis yang

nenggunakan ayat-ayat A1-Quran dalam usaha menggugah perasaan

muslin. sedanElkan isyarat tangan seperti tangan yang nenadah

dengan pandanEian nata memelas atau isyarat tubuh rumpuh

terbar inE! t idak berdaya b iasanya ada ternpat yang pember i
sedekah langsung nemasukkan ke dararn kareng tersebut.

6- Lokasi Pengenisan

Titik berat defenisi operasional pengemis adalah pada

pekerjaan yang berkaitan dengan cara kerja, ternpat atau

lokasi kerja. Pada bahagian in i secara khusus akan

dibicarakan daerah pengemisan di t<ota padang. Dari data yang

diperoleh di lapangan ada tiga jenis daerah pengemisan.

Pertama, komplek pemukiman termasuh komplek pemukiman biasa
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dan pemukirnan tertentu. Kedua, fasiritas pelayanan umum,

rumah sakit, kantor pos, kantor kas negara, mesj id, dan

tempat-ternpa.t rekreasi . Tiga, pasar, 1os bahan bangunan,
I

komplek pertokoan, gang atau ja.lan yang ramai dilewati, dan

terminal.

Alasan penirihan rokasi dinranapun tempatnya dalah pada

perhiraan besarnya. keumunElkinan untuk d iber i rne IaIu i
perkiraan jurnlah oranEi yang berada di tempat itu. situasi
sosial setenrpat dan tempat beredarnya uanE! pada lokasi
tertentu sangat mempenEiaruhi dalarn pernilihan lokasi.

i','j;i..il: I I1-r 1ri--\1ll',.1 :i,ll:i
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BAB.

EKSISTENSI

III

PENGEHIS

1. Persepsi terhadap Profesi pengenis

Mempertanyakan siapa pengemis berarti menpertanyakan

mengapa mereka menEiemis yang akan rnengantar kita pada

beberapa faktor penting yang ikut ambil bagian adanya

fenomena pengemis. Data temuan rapanElan akan membantu

mengungkapkan ini. Dari data yang dikumpulkan bahwa faktor
ekonomi sangat berpengaruh dalam memilih profesi pengemis.

Faktor ini diringi oleh danya kesadaran hidup nrandiri, dengan

rrenyadari kita tidak bisa menopanE! hidup seramanya denElan

orang 1ain.

Lebih jauh , p€kerjaan nengemis tidak menpunyai resiko
dan didukung oleh adanya keterbatasan fisik. Keterbatasan
pendidikan, wawasan dan ketrampilan untuk berkerja pada

pekerjaan yang layak ternyata urenberittan sedikit uang keparla

mereka, sehingga memilih bertahan sebaElai pengemis. Hengemis

relatif nudah secara tekhnis , tidak perru modar namun

memberikan hasil yang lebih baik.

Faktor dorongan keluarga berhubungan langsung dengan

doronEian keluarga yang tidak mampu menopanEi kehidupan kelurga

ditambah dengan si cacat yang tidak dapat berhubunEian apa-

apa. Kesuksesan atau cerita tentang oranEl-orang seperti
nrereka yang juga bekerja sebagai penElemis adalah dorongan

lain yang rnenjadi titik acuan atau ref erensi.
untuk nrerihat agak lebih luas dari fenonena ini, beberapa
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hasil temuan mengungkapkan adanya hubungan antara faktor
cacat, bawaan atau tidak dengan pandangan mereka sendiri
terhadap pekerjaan pengemis. pengernis berpanclangan pekerjaan
yang di Iakukan sa.ma halalnya clengan pekerjaan haIaI Iainnya
yang berbeda adalah seeii kebaikannya. Hereka menerima nasib
tidak seberuntung orang Iain yang tidak cacat sperti nereka,
apalagi mereka sudah rniskin cran waj ar b i 1a akhirnya mereka

terpaksa nrengemis. pandangan Iainnya bahwa pekerjaan uxengenis

tidak bertentangan dengan agama tnaupun hukum. Kesadaran
bahwa unereka tidak nungkin akan sembuh atau nenjadi normal
seperti orang lain membuat mereka terpaksa dan sadar untuk
terus bertahan dengan itu semua. Keterbatasan fisik dan

mental tidak memberikan peluang Iain bagii mereka selain upaya
nengenis.

I

Pengaraman psikis terhadap pekerjaan mengemis ternyata
Iebih neninggalkan kesan terhadap pengemis yang menderita
cacat bukan bawaan. Dapat dimengerti karena mereka memperoleh
pengarauran sebagai pengemis daraur usia dewasa sementara
mereka sudah punya pengalaman lain dengan pekerjaan yang

lebih terhormat. Berbeda dengan penElemis menyandang cacat
sebagai bawaan sejak rahir. Rata-rata nereka hanya punya
pengarauran pekerjaan sebagai pengemis. Ada perbedaan aspirasi
terhadap masa depan pekerjaan antara penElemis cacat bukan
bawaan dengan penErmis cacat bawaan. pengiemis bukan cacat
bawaan lebih menyirnpan harapan dan harga diri yang lebih peka
terhadap kehidupan yang rebih baik dan wajar. pengemis cacat
bawaan lebih mentolerir keberadaan dirinya sebagai suatu
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suratan yang telah ditetapltan dan tidak akan berobah.

Dari 15 informan I orang diarrtaranya nlamastikan diri

untuk tetap bekeria sebagai penEiemis, dan tidak melihat

kernungkinan pekeriaan Iain yang cultuP mudah bagi l<ecacatan

mereka serta memberi hasil yanB memadai. Bagi pengemiS cacat

bawaan mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah punya

pengalaman dengan pekeriaan Iain. Falttor usia tua iuga

mengharnbat untult berharap bekerja di bidang Iain. Hanya tiBa

oranE! yang berkeingnan untuk pindah profesi sebaEiai tul<anEi

bangunan misaltrya.

Dari ganbaran di atas terlihat bahwa cacat bawaan, fal<trrr

ekonomi, dan penilaian pekeri aan Pengemis sama halalnya

dengan pekerjaan lain serta keterpaksaan bertahan dengan

pekerj aan itu semua te lah mencerminltan pekeri aan mengentis

adalah nasib yang tidak mungkin dirobah. Legitimasi aElama

j uga cukup mendorong nuncu Inya akt if itas menEleluis .

2. Pola kerja penEieni.s

Data temuan lapangan mengungkapkan adanya pola keria,

yang menpenEiaruhi terhadap hasiI yang bisa dicapai seperti,

frekwensi kerja, intensitas kerja, dan strategi lainnya. Dari

hasil yang mereka dapatkan adanya perbedaan antara awal

bulan, pertengahan bulan, dan dengan akhir buIan. Namun dalarn

satu bulan akan ditemukan hari-hari yang merelta tidak pergi

mengemis (seperti, huian, kesehatan, dan karena pasar laBi

sepi).
Untuk perolehan sedel<ah yang lebih banyak iuga dapat

.l
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dipengaruhi oleh kondisi uang yang dirniliki oleh nasyarakat.

Seperti untuk pegawai negeri setelah tanggal 15 uang sudah

berkurang, begitu juga untuk pedagarrg. Konsekwensinya

adalah jumlak uanEi yang diterima juga akan berkuranEl.

Disamping itu tempat juga akan mempengaruhi jurnlah yang

kan diterirna. Jika nrengemis clengan hanya duduk menunggu para

pemberi sedekah, maka jurnlah orang yang Iewat akan menentukan

j umlah sedeltah. Cacat bawaan j uga nenEikonb inas ikan dengan

mendatanEli calon pemberi sedekah, beroperasinya di Pasar Raya

dengan pertinnbangan pasar selalu ramai dikunjungi.

Adanya pengaturan waktu antara menunggu dengan

mendatangi dan duduk rnenunggu d isesuaikan langsung denElan

rokasi pengemisan yang memperlihatkan bahwa pengemis membaca

situasi pasar dan arus pengnjung yang berubah-ubah nrenurut

waktu dan tempat. sisi rain penEiuasaan terhadap rol<asi

setempat merupakan faktor penting yang menunjang mereka untuk

menEiuasai Iahan penegmisan . Kebut,aan tidak nrenj ad i penghalang

bagi mereka untuk mengetahui situasi dan waktu yang dapat

mereka baca dan dengar dari linBkunEian sekitarnya. Hisalnya

dengan azan dari uresjid dapat nenberi tanda waktu kepada

pengernis.

PenEiemis cukup peka dalam memamnfaatkan keterbatasan

fisih yang dimiliki dengan memanfaatltan peluang pasar yang

tersedia dan mngambil hasir yang optimar dari kombinasi

bebreapa strateEii. situasi lain seperti, pada saat transaksi

antara penjuar dan pemberi, saat penEiambilan uang, saat kenek

mobil memungut ongkos oplet atau bus, dan saat dimana para

kaum ibu yang selesai belanja keluar dari los pasar.
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Symbol-syrnbol verbal, isyarat iisik yanB disampaikan

nerarui gerak tubuh maupun pandangan mata serta suar.a yang

memelas atau sikap sedikit n,uruk=u dapat dirnanfaatkan untuk

lebih banyak memperoleh sedekah.

3. Ekononi Pengenis

Kehidupan pengemis dalam gambaran umum adalah serba

terbatas, apa adanya, dan keterbatasan untut< bertahan dengan

berbagai kekuranEi'an. Aclanya ketidakpastian perrghasilan setiap
hari nenyulitkan untuk menemukan angka yanEl pasti. Jumrah

penghasilan bersih berkisar antara Rp 4000 sampai Rp 6000,

iumlah ini merupakan hasil bersih setelah pengeluaran pribadi
informan untuk transportasi, makan, rokok, dan upah yang

diberikan kepada penuntun. sebaliknya penE eruaran untuk
memenuhi kebutuhan pokok, ada yang dapat terpenuhi clari
aktifitas mengemis dan ada yang Lidak. Biasanya keruarga
menpunyai pekerjaan tambahan, dan ada bantuan clari anggota

ke Iuarga.

Situasi sosial yang sangat tidak menguntungkan, hanya

mereka dapat nemanf aatkan pekerj aan kec i r yang t i,lak tetap
dan upah yang ticlak memcukupi j ika dibandingkan dengan

jumlah waktu dan tenaga yang diberihan. Hasil yang diperoleh
dari itu pada akhirnya hanya sanggup sekedar mengatasi

kekurangan sementara. peluang kerja yang ada seperti,
pembantu rumah tanEiga, tukang cuci, buruh harian, berdagang

maltanan keciL
Helihat perolehan hasil oleh anggota rumah tangga dalam
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usaha meringankan beban ekonomi keluarga semestinya
memberiltan bant,uan yang clapat menclukung ekononri runah tan8.ga.

llamun semuanya rnenj ad i impas karena berbagai sebab, umpamanya

j adwaI, dan order l<erj a yang t ida.k teta.p .

Penghasilan yarrg tidak tetap dan rendah hanya memberil<an

kemungkinan dan sedikit ja.minan atas pel<erjaannya untuk
keberlangsungan hidup yang utama saja yaitu sekedar memenuhi

kebutuhan al<an pangan dari hari ke hari dan hanya sekari-
sekali punya kelebihan untutr mernbeli berbagai kebutuhan

rumah tangg'a. serain itu nereka puas dapat menyewa ruma.h dan

setiap saat harus siap sedia untuk pindah oleh sebab

menunggak sewa runah, psrtenEtkaran dengan pemilik runah atau
bertengkar dengan tetangga.
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BAB IV

HASA DEPAN PENGEI{IS

1. Pengenis Dararo Pandangan Terhadap Diri sendiri

Bagi pengernis menandang diri sendiri sama harnya dengan

mematrdaug pekeri aan d irnana merelta menyanclarkan l<elangsungan

hidupnya, yang menurut mereka tidak Iayalt dikatakan
pekerjaan. Keinginan yang sesungguhnya adalah bekerja clengan

pekeriaan yang layak dimana ada perimbanga.n atas nilai tukar
dan jasa atau barang yang dapat diberirran dengan uanEi. atau

benda ekonomi yang diterima. Adanya keterbatasan fisik,
ketidak berdayaan memperoreh perkerjaan yang Iebih baik
dengan hasir yang meuradai kecuari hanya satu-satunya pirihan
bagi nereka, mengemis.

Alasan itu rnelindungi diri mereka bagi rnelegitimasi clan

memaaafkan diri sendiri bahwa satu-satunya yang dapat mereka

kerjakan memang hanya mengemis. Fikiran itu memberi mereka

rasa aman. Semua itu nenggambarkan bahwa seandainya mereka

memiliki senua haI yang dimiliki oleh orang-orang normal dan

kesenpatan yang sama tentu mereka ltan menjadi orang-orang
yang meiliki perkejaan yang Iayal< yang. dapat dibangeiakan

sebagaimana orang lain.
Menyadari keadaan yang aktuar, pengemis menerima

keberadaan sebaBai pengemis terutama untuk rnengopt irnalkan

fungsi kepengemisan mereka Eiar dapat memperoleh sebanyak

mungkin sedeltah. Ada juga yang mulai setelah mereka sakit
pada nsia dewasa, clan membuat mereka cacat . sebe lurn cacat

:l:l:' ..,::.,
'l
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mereka punya peker.iaan sebagai tukang bangunan. Kecacatan
membuat unereka kehilangan pekerjaan.

Bagi ca.cat bawaan, mengemis merupakarr suatu garis hidup
mereka t idak rlapat meno 1a.k a.tau merobah. Menyadar i bahwa

mereka memang harus iadi pengernis karena berbagai sebab clan

halangan yang menutup l<esempatan memperoreh pekerjaan lain
pentinEi artinya ba.gi pengemis terutama untuk memaklumi diri
sendiri dan menerima kondisinya yang aktual agar dapat
memainkan perannya seoptimar mungikin. Dalam kenyataannya
pengemis memberi nilai sosial terhadap pekerjaan unengemis

sebagaimana orang lain memandang pekerjaannya.

Daram kenyataannya pengemis memberi nirai sosial
terhadap pekerjaan mengemis sebagaimana orang rain
meuranda.ngnya. Menyadari rearitas diri bukan berarti tidal<
nenjaga citra diri. Pengernis menjaga citra diri mereka

sebagaiunana orang Iain nren j aganya. se rama Frar.rancara,

pengamatan penunjukkan diri secara verbar dengan sebutan
peninta sedekah atau pengemis sangat dihindari. l,{ereka

melindungi diri mereka dengan baik terhadap oranEf Iain.
sebutan yang rebih . baik bagi penegemis seperti, pergi
berjaran, perBi ke pasar, pergi duduk-duduk di pasar atau
mencari rezeki. sebutan samar ini dapat menbuat nrereka

bersembunyi dari kenyataan yang sebenarnya tidak mengenakkan

mereka.

Henjaga citra diri terhadap orang Iain semata_mata

menghindari perbincangan tenlang pekerjaan yatrg dimiliki. fni
juga. diternukan antara dengan sesama teman seprofesi. Diantra
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sesama pengemis juga saring rnenjaga dan manahan diri untuk
tidak nerusali liebanggan pribadi dengan menyinggung pekerjaan

orang pekerjaan mereka. sapaan atau pembicaraan singkat
diantara sesana pengemis biasanya berkisar; . . . . t_ra":j.; irer-i_tr.

i'.tl ;-.:tSSl-., bSi.j€-trTlil-t.t l:eii:t1 fl.i Fr€.Sqf f .r . ... ,bg,:;lr.jr brl ,,-npe,*.:t_=; i

fr i. ;'i.,Ei na cr;:t,r) .i * -t n s*:lrs r,r--r : r,l.,Jt -

2- Pengemis Dalan Pergaulan di Tengiah l{asyarakat

Pada pandangan yanEl lebih makro, susunan dan pengaturan

nasyaraka.t d ia.tur dalam suatu hirarki status sesuai depgan

kenrampuan dan tingkatan moral tertentu atau atas pembedaan

antata yang kuat dan yang lernah uraka tingkah laku individu
konsisiten denEian pandangannya terhadap kedudukan, pandangan

dan asumsi dalanr keteraturan sosial (David Berry; haI. Zg_

30).

struktur sosial vang dibangun atau kontruksi individu
terhadap dunia sosialnya secara impersonal berbalik nemiliki
kekuatan dalam menentukan peranan seseorang yang

mempengaruhinya, tnengekang dan juga menentukan tingkah laku
anggota-anggotanya. Mngikuti Parsudi'suparlan (1994), manusia

hidup dalanr masyarakatnya dalaur bentuh satuan-satuan sosial
yang ntemiliki batas-batas sosial yang tegas dan determinasi
sosial berdasarkan pada; perbedaan asal daerah, suku bangsa,

rasn jenis kelamin, usia dan bahkan juga oleh perbedaan atas
kesanggupan untuk menperoleh dan rnemiliki kekayaan dan harta
benda yang berharEia.

Sisten nilai yang berdasarkan pada posisi sosial ini al<an
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mealahirkan penilaian-penilaian dan anggapan-anggapan

masyarakat terha.dap suatu kelompok sosial tertentu. Anggapan

terhadap rendahnya pekerj aan pengernis bukan semata-rnata

berdasrakan kepada besar kecilnya penghasilan yang diperoleh,
tetapi terlebih dipengaruhi b"gaimana penegemis

mempero Iehnya.

Dalarn proses produks i pengemisan , t idak ada j asa atau

barang yang d ipertultarkan oleh pengemis dangan peurber i
sedekah yang menElungkapkan pada kita tentang tingginya
tingkat ketergantungan pengrnis terhadap oranEl tain yang

nenjadi sumberdaya bagi kelanjutarr hidupnya.

Bagi pengernis send ir i yang mencoba menapakl.:an kaki dalam

kehdidupan dan pergaulan umum yang sebagaimana mestinya
merasakan batas sosial yang diciptakan oleh anggapan sosial
masyarakatnya. Perasaan tersekat ini membawa reaksi kepada

kehidupa.n penEiemis yang urendorong mereka untuk membanglun

ruanEi lingkup pergaulan sendiri antara sesama pegernis dan

orang-orang yang nereka bayangkan setingkat dengan mereka

seperti, pekerja-pekerja lepas di pasar, para pedagang kecir,
petugas-petuEias pasar, ekonomi kecir di terminal dalarn kota.
Heski secara ideal oreh parasaan solidaritas terhadap kaun

dhu'a.f a dan rniskin yang diturnbr:hkan oleh rasa keaga.maa.rr

dimana orang-orang diajarkan untuk nenyantuni fakir rniskin
yang tidak dapat beherja karena keterbatasan fisik yang

menghanbat kesempatan dan kemampuan untuk nemanfaatkan sumber

daya, namun ketentrran norma ideal tidak selaru dapat
diternukan penerapannya dalam realitas kehidupan sehari_hari.

Bagi penElemis ada dua sisi dunia kehidupan sehari-hari

1
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yang dijalani, dunia kerja. saat beroperasi dan dunia di
sekeriring tenrpat tinggar. Pertemuan dengan orang-orang yang

cl ikenal pada saat mengemis sedapat rnungkin d ihindar i karena

sering merasa maru. Perasaan malu dan rendah diri yang

dirasakan oreh informan terutama kekhawatiran jika orang yan8.

dikenal bertenu dengan nereka tetapi kernudian pura-pur.a tidalr
mengenali atau tidak melihat. Perasaan seperti ini
utenyebabl<an inf orman lebih suka cepat rnenghindar.

sebahagian besar informan yang beroperasi di pasar Raya

Padang rebih memiliki kernungkinan untuk terlibat daram

interaksi yang lebih luas clibandingkan dengan infornran yang

beroperasi di rumah penduduh. PenBemis di pasar, interaksi
lebih luas dan permanen, karena besarnya kesempatan untuk
bertemu dan terlibat pembicaraan denEian kawan seprofesi
lainnya atau dengan orang Iainnya. Setiap hari diternui
sepert i, pedagang-pedagang hec i I , pemi r ik warung urereka

makan, petugas-petuEias pasar, oranEi-oranEi yang ter r ibat dalam

kegiatan ekononni kecil-kecilan. Hereka menelihara Iingkup
pergaulan kecil yang mereka miliki.

Bertenu dengan orang yang dikenal pada saat mengemis,

nemperlihatkan betapa tidak berdayanya mereka dan betapa

harus memohon hepada oranEi lain demi nemperoleh sedekah. HaI

ini mengungkapkan apa yang difikirkan pengemis tentang
pekerj aannya dan neunandang d ir inya sebaElaimana orang lain
telah memandang dan meletakkan posisi mereka yang tidk
nenguntungkan daram masyarakat sehingga mereka nralu dan

rendah diri karena pekerjaan tidak menunjang diri nerel<a.
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Relevan untuk mengemukakan penelitian Lewis tentang
subkultur keniskinan yang ditandai oleh kurang partisipasi,
t'ertutup, selaru curiga terhadap orang rain, apatis, merasa

segan atau rendah diri untuk berhubungan denElan istitusi
moderen yarrg d ianggap rni l ik nasyarakat d i luar ke rompok

sosial mereka (GeIandangan, 1gg4 j hat . 63 ) . Heski sudah

dibicarakan terdahulu masalah utama bagi pengemis bukanlah
Itarena rendahnya penghasilan tet,api berkaita' dengan

bagaimana ia. memperolehnya. Aclanya kecenderunElan untuk
nenarik dirl dari pergauran umum rainnya adarah sebagainana
yang harus dilakukan oleh pengernis sesuai clerrgan posisinya
dan kedudukannya rlalarn ura.syarakat rlirnanifest,asikan dalarn

konsep atau diri dalarn wujud perasaan segan, tetutup, curiEla,
dan peka terhadap kehadiran orang Iain dan kurang
berpartispasi dararn kegiatan sosial cli lingkungannya.

sarah satu inst,itusi yang dipunyai adarah sebuah
orElanisasi pengemis yang seLuruhnya beranElElotakan cacat
bawaan. Ba-gi pengemis menghindari dari pembicaraan umun di
depan orang banvak acrlah lehih baik, bukan mereka tidak
mengerti dan menguasai topik perurasalahan tetapi terutama
untuk menghindari bahwa komentar mereka hanya akan ditanggapi
gumaman oleh yang lain sebagai suatu pembicaraan dari seorang
pengemis, yang nantinya akan dapat rnelukai perasaan mereka.

Harnpir semua kewaj iban-kewaj iban sosial d ipenuhi oleh
istri-istri mereka atau anggota rumah lainnya. Menghadiri
kenduri, berbaga.i kegiatan sosiar kelurahan atau desa, dan
menghadiri l<ematian. Meret<a berf ikir karaupun mereka hadir
toh hanva akan sekedar hadir saja tanpa terlibat maupun
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dilibatkan dalarn kegiatan tersebut. OranEi-orang akan

ntenempat kan mereka sebagai tak perlu bersusah payah

ikut serta karena tenEiEianEi rasa terharlap keterbatasan

mereka derita, dan ha1 itu semakin nen8'eilkan arti

segera

untuk

fisik

diri
mereka.

Kewajiban sosial yang harus dipenuhi denB'an sejumlah

datra mereka penuhi meski seringkali lteharusan menbayar bae!i

ntereka dirnaafkan yang ternyata sernakin menguutkan kehadiran

unereka dalam ltehidupan sehari-hari masyarakatnya karena senlua

keBiatan sosiar di tempat merelta tinggal akan tetap
terraksana meski anggotanya yang pengemis tidak urenenuhi

kewaj ibannya bagi mendultunEl kegiatan tersebut.
Pada saat tidal< nrengemis inf orman menE!habiskan waktunya

denEian pekerjaan-pekerjaan kecil yang dapat dilakukan tanpa

harus ke lr:ar rumah dan hanya terribat dengan orang-orang
yang sudah amat mereka kenar . Peker-'iaan rain yang mereka

lakuhan adalah beternak ayam. Nanun masih ada dari mereka

yang tidak bekerja sama sekali hanya duduk di rumah, atau

berkunjung lte ternpat saudaranya.

3. Hasa Depan Pengenis

Ketergantungan penElemis yang besar terhadap orang rain
sebagai matapencahar ian hanya nember ikan masukan penEiahs i larr

tanpa jaminan dan kepastian. Naroun banyak upaya yang

dirakukan seperti, berusaha menelas, mencari ternpat yang

strategis, menEienal i obj ek pernberi sedekah, waktu dan al in
sebagainya..
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Hemepert imbangkan aspek tersebut belurn merupakan
janinan untul< memperoleh hasil sedekahan yang Iebih banyak.
Kekurangan ekonomi dan sosiar dari penEiemis yang crisebabkan
oleh berbagai ketidak beruntungan telah membuat pengemis
untuk merrgambir pilihan dararn usaha bertahan dengan yang
sediltit dan tidak mencukupi dan terkadang menEiorbankan
beberapa bagian barang-barang berharga untuk memenuhi batasan
minimal kebutuhan hidup. Keputusan-keputusan yang dianbil
menggambarkan tingrta.t ketidak mapanan dan sifatnya yang
sangat sementara hanya nrenyenturr pemenuhan kebutuhan pada
saat itu saja dan sebagian besar dari keruarga pengemis tetap
tinggal dalarn Iingkaran kesulitan yang sana dan tidak dapat
ke luar.

Pilihan ynag tersedia b.gi rnereka melalui anggota
keluarga yang memiliki pekerjaan sendiri, pinjan meninjam
kepada tetangga, menjual barang rumah tangga yang masih cukup
berha.rga, dan tabungan yang dibongkar.

Latar belakang pendidikan dan strata sosiar ekonomi
keluarga hanya memberikan peluang pada pekerjaan_pekerjaan
kecil vang tidak membutuhkan keahlian. Berapa hal di atas,
adanya kecenderungan putus asa bahwa bekerja rreras tidak akan
merubah slapa diri mereka ataupun situasi sosial ekonomi
mereka sehingga. tidak perlu bekerja sungguh_sungguh untuk
maksud ke luar dari kesulitan_kesulitan yang mereka hadapi.
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BAB V

KESIT{PULAN

Dar i Elannbaran has i I pene I it ian ten tang Fsn6rr+,n_i= j L*;*=r r-

irtji.:Jl*nr? c/;ln r\/.rE:*rcit*Fsnn}.a cukup j elas bahwa f aktor sosial
ekonomi cultup berpengaruh terhadap keberadaan pengemis. DaIarn

kontek peneritian ini kita dapat nenjeraskan beberapa ha1

setelah mencoba mengungkapkan tentang kenyataan yang

rrendasari kehidupan pengernis seperti, pendidikan, hasil yang

didapat dari aktifitas mengemis, interaksi dengan orang lain.
HaI ini akan clapat rnenjelaskan dunia mengernis secara . aktual,
pandangan terhada.p prof es i mengenis, dan lteberadaan pengenris .

Latar belakang pendidika.n yang rendah, kondisi sosial
ekonomi yang tidak menberi jaminan kepada pengemis, penegmis
yang harena keterbatasannya tidak ikut daram proses produksi
punah tangga nerupakan point terbesar yang mempenEiaruhi

memilih profesi nengernis. Keterbatasan fisik adalah faktor
eksternal yang semakin menberi arah untuk pemastian keputusan
mengemis. Kita nemeperoleh gambaran adanya keterbatasan
wawasan dan ketrarnpiran yang dapat diandarkan serta harga
diri yang cukup yang tidak . memberi pilihan rain selain
mengemis. Legitirnasi agama juga sangat nnenrlorong muncurnya
penEienis.

KeinEiinan jadi penEiemis ternyata telah dimurai daram
lingkup kehidupan yang dekat dengan calon penE!emis. pemberian

awal dapat datang dari tetangga atau saudara dekat Iainnya
sebagai pemberiatr dengan ungkapan rasa simpati atas ketidal<
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beruntungan penElemis. Har ini telah menyumbanB pada keyakinan

atas eksistensi pengernis yang diakui dan memiriki tenpat.

Daram kenyataannya par pengemis rremulai profesi rnengemisnya

secara ser ius dalarn l ingkungan yang j auh dar i rumah, yang

masih memperlihatkan kepekaan mereka terhada.p profesi itu.
Pilihan lokasi hampir dapat dipastikan di liota dinrana ada

perkiraan awal banyal< keEiiatan uang bervariasi.
sunrber penElhasilan pengeuris sangat tergantung pada beras

kasihan orang lain, tidak memberikan jaminan penEihasilan atau

pengharapan untuk rnenperbaiki taraf hidupnya. Tidak ada

pertukaran jasa ataupun barang dari pengemis dengan ua.ng

sedekahan yang diterimanya, semua terpiantung denBan hebailtan

dari oranE! rain kebanyakan dari mereka tidak cukup tagi peka

dan terlalu biasa. dengan kondisi-kondisi orang dhu'fa.
Penyesuaian-penyesuaian yangdilakukan pengemis terutama

penyesuain secara psikis bagaiman pengemis sendiri berusaha

memandang d iri dan pekerj aannya sewaj ar munEikin untuk clapat

menerima dirinya sendiri bahwa dengan ketidak beruntungan

diterima sebagai har yang 'patut' clan hidupnya dinafkahi
dengan cara nengemis

Namun penyesuaian itu tetap memberikan perasaan 'tninor'

di daram masyarakatnya sehingga pengemis nembatasi dirinya
dalam lingkup pergaulan tertentu seperti, dengan t,etangga

dekat, teman sesama pengemis, orang yang diperkirakan
memirki strata sosiar ekonorni yang sama, dan orang yang

sering bertemu. Secara lamiah pengemis nennpelajari situasi-
situasi yang dapat merugikan dan sebaliknya situasi-situasi
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yang memberi keuntungan lebih.
Ketrbatasan kemampuan keuangan mereka irnbangi clengan

berusaha memperkecil pengeluaran dan membata.si kebutuhan.

Banyak cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan menEiemis

seperti, penanpilan yang nembuat oranEi' rnenjadi tersentuh
memberi sedekah. jika ha1 ini tidak clilakukan akan kalah
bersaing dengan pengemis lain.

Usaha keras sepanjang hari tidaklah memberi perbaikan

tingkat I<ehidupan pada pengenis dan keruarganya karena
senaca.m kesadaran tetap tinggar dalanr cliri pengemis tetang
siapa mereka sehingga tirlak menberi gairah pada mereka untuk
berusaha bersungguh-sungg'uh ke luar dari situasi tersebut.
sistern penilaian yang cliberikan masyarakat, menenrpa.tkan

pengenis berada pada ruang yang kecil dan renrah dan berbagai
ketidak beruntungan yang mereha nriliki.
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Lanpiran 1. Kecacatan,
dan posisi

status perkawinan, junlah
dalan keluarga

tanggungan

SyahruI, 32 tahun - kedua kaki buntung selutut
syahrul adalah kepara keluarga yang bertanggung jawab atasseorang istri dengan 5 orang anak. Anak ,neiet<"- yang tertuaberumur 11 tahun kelas g sD dan tidak sekolah - raE:.. Anal<
nomor dua I tahun baru kelas 1 SD dan tiga lainnya berumur 6dan 4 tahun serta bungsu berumur tg buran. penghasilan rumahtangga semata-mata dari pengemisan.

Pakia seorang duda, punya anak seorang yang telahberkeluarga. Tinggal di runah orang tuanya -bersani seorangadik alki-Iakinya yang telah berkeluarga. Ketika nemutuskanuntuk jadi pengenis ia nerasa menperoreh penghasiran yanglebih dari cukup. Pakia melihat saudar lakillaf,inya ="o"unEtukang bangunan berpenghasiran pas-pasan untuk menghidupi 6orang anak dan seorang istri.

Pakia 53 tahun

Zainal, 25 tahun

Hasih bujangan tinggar dengan orang tua dan B orang adiknya.Orang tua bekerja sebagai pedagang sayur di pasar dankakaknya bekerja sebagai pernbantu. LeUih iari separofr hasilpengemisannya diberikan kepada ibunya guna keperruan sehari-hari terutama untuk menambah biaya iet<otatr 
"air.nv".

Suit,
Te Iah

33 tahun- buta

menikah. Hidup

kedua nata

berdua karena belun punya anak

Sawir, 32 tahun- buntung kedua tangan

Hen ikah
seorang
berumur

Pakir, 32 tahun

dan memiliki Z orang anak. Ia tinggal bersamaistri yang buta di sebuah rumah sewa. Anak tertuatiga tahun sedangkan yang bungsu berunur zo bulan.

Menikah, hidup dengan 4 orang anak. Anak tertuatahun, I tahun, dan Z.S tihun. penghasilan
semata-mata dari penghasilan pengemis.

15 tahun, Lz
rumah tangga

tl1



Duda yang ditinggal mati istri, yang mempunyai anak 6 orang.3 orang diantranva tidak ragi uurlaa aalam i"nesunsannya.Seorang diantaranya telah kawin dan Z orang Iainny-a- merantauke Jawa. 3 orang yang masih tanggungannya U""r=iu"ia, LZ, dan10 tahun. Yang berumur L4 tahun-tidak serrolah,- d;; rainnyamasih kelas 6 dan 4 SD.

Nansir, 55 tahun

Via, 32 tahun buta pada kedua mata

Menikah dengan seorang
perkawinannya memperoleh
berusia 5 tahun. Anak dari
t,ahun di kelas 1 SUP.

Imam, 35 tahun

duda 1 anak, dan dari hasil
seorang anak Iaki-Iaki yang baru
suaminya yang pertama berumur 13

orang anak yang masih berusia S tahun,Men ikah,
3 tahun,

dikaruniai 3
dan 18 bulan.

r ttll



Lanpiran 2 Faktor yang nellpengaruhi
pengenis keputusan jadi

Syahru I

Menderita buntung kedua kaki, yeng disebabkan oleh penyakitkusta, menyebabkan pekerjaannya sebagai tukang bungunanhilang. Henyadari untuk kehidupan masa datang I:.a.t dapatmelakukan suatu pekerjaan lain, dan uang telah habis berobit.svahrul tidak merihat pekerj aan yang cocok dengankecacatannya. ra rnerihaL hanya ada satu -kernungkinun yangdapat dilakukan dengan sedikit penyesuaian flsik vaitumengemis. Lokasi vang dipirih adalah di kurnplek penukimanyang tidak t,erraru banyak persaingan dengan pengemis Iainnvaseperti di pasar.

Pakia

Setelah menganggur sekian waktu, kemudian mencoba menbuatsendok dalaro menopanE! kehidupan, tetapi hasil puniualan,ryatidak memadai rnembuat putus asa. Kemudian menyibukkan dirinyadengan kegiatan agama d i sebuah mushal la d i iur."f rumahnya.Di sana tanpa dimint,a sering nenerima uluran tangan darijanraah yang menrberi uang dan rokok. pertanra- ,u".=" risihkarena tidak terbiasa namun pada akhirnya menjadi terbiasa.oreh beberapa keruarga dekatnya disarankan p"igi duduk_dudukdi Pasar dan mengatakan bahwa itu bukanlah =I.tu kehinaantetapi suatu jaran yang terah digariskan oleh n"=ibnyu.

Z a.inal

oreh ibunya di sekolahkan sampai tamat sD tetapi kemudianterhenti karena alasan ekonouri. Bapaknya tefaL meninggalsementara ada 4 orang saudaranya. rbunya bekerja, sebagaipedagang sayur, hasilnya sama sekari beium d;;;; nenenuhikebutuhan hidup mereka. . Sehinee. diputuskan untuk jadipengemis, yang rasanya sebagai pekerjaan yang paring cocok.Kakak perenpuannya bekerja sebagai pembantu. SeuLtum mengenrispernah ikut, saudaranya bekerja sebagai seorang buruh bangunannanun pekerjaan ini tidak lama.

Suit

Henderita buta pada kedua matanya sebagai cacat bawaan. Orangtuanya petani yang hidup pas-pasan untuk sekefru"g". Sejakkecil tidak memperoleh pendidikan, namun secara informalnemperoleh pe!didikan agama rneski tidak dapat -lnernuaca 
Ar_Quran. sarnpai berumur 17 tahun nasih tiggar aenga;-o".ng tua.Tetapi disadari bahwa tidak dapat tirus-nenerus menerins
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Pemberian orang tuanya. Kemudian memutuskan untuk ikut dengan
seorang pamannya ke Medan. Ternyata merasa nemberatkan orangrain juga. Kemudian memutuskan untuk jadi pengemis denganseizin pamannya. DuIu sebenarnya prnah diajak temannya untukpergi ke kota Padang dan mengemis, pada saat itu merasa maruj ika bertenu dengan sanak saudaranya. Di Hedan mengemis
hampir 3 tahun setelah itu pindah ke Padang seterah terbiasa
dengan pekerj aan mengemis.

Sawir

Menderita cacat buta pada kedua mata, sejak lahir. orangtuanya neLayan yang hidup pas-pasan dengan 7 anggota
keluarga. sejak kecir sering diberi uang oreh orang yang
simpati nelihatnya. Hasil pernberian orang it,u dijadikan uangjajan. Lana-Lama nerasa terbiasa dan oleh ibunya diantar kepekan-pekan yang ada d i Painan ( Pes is ir se ratan ) un t,uk ruinta
sedekah. sampai sekarang, terah terbiasa bekerja sebagaipengemis dan bertahan dengan pekerjaan nengerris. Sebelunnyajuga pernah mencoba jadi tukang pijit, kemudian pindah ragike pengemis, karena hasir yang diperoreh melarui pekerjain
memijat tidak nemadai.

Pakia

wlrga transnigrasi sitiung yang datang dari pulau Jawa,beserta suami dan tiga orang anak. Di daerah transnigr"=igagal nenggarap lahan dan hasil panen. OIeh istrinya, Bn&k_anak dibawa ke Padang untuk nencari kehidupan yang rebihbaik. Di Padang, istri bekerja sebagai kuli angkat di pasar
Raya atau pekerjaan kecil di terminal. Kehidupan mereka tidat<nembaik, kemudian beralih rnenjadi tukang cuci, sebagaipembantu runah tangga dan juga Lerkadang rnenjajakan kue yangdibuat oreh orang rain dan nemperoleh kornisi yang tidakseberapa. Pekeriaan kecil seperti itu tidal< - 

rneroberikanpenghasiran yang menadai bagi mereka sekeruarga. Dalamkeputusasaan karena ketiadaan uang maupun ketraropiran,berfikir pekerjaan apa yang dapat dilakukan. Ketikadiputuskan untuk jadi pengenis Iebih merupakan jawapan
langsung dari keputusasaan at,as kesuritan kerja tanpa imbalanyang cukup. ra menyadari bahwa dirinya tidak cacat sehinggaakan merupakan kesu l itan baginya untuk dapat ,nenga,nbi rsinpati orang Iain. Ia kenudian menbawa bayinyi yang berunrur2.5 tahun untuk membuat kesan lebih rnenghiba iun- ternyatamemperoleh penBhasiran yang rebih baik tanpa harus bekerjakeras.

Nansir

Dulunya seoranEi petani penggarap yang menghidupi keluarganyadari hasil tani sarnpai kenudia sebelah kakinya diarnpuIasi,seterah kehilanEian seberah kaki, berhenti bertani yang
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menurutnya tidak banyak memberikan hasil. Kondisi ekonomikeluarga semakin memburuk karena sumber ekonomi sudah tidakada IaBi. 0leh seseorang disarankan untuk mencoba mencariperunLungan ke kota Padang dengan nengemis. Dalarn kesulitanyang tidak tertahankan akhirnya memutuskan untuk rnenjadipengernis yang ternyata nenrberikan penghasilan yang luroayantanpa harus mengeruarkan modar ataupun ketrampiran tertentu.Merasa mantap dengan pekerjaan tersebut, kenudian menboyong 3anak dan istrinya ke Padang.

Via

Menderita buta seiak kecil sebagai cacat bawaan. Berasal darikeluarga sederhana. Menielang dewasanya mulai merasa khawatirdengan masa depannya dengan kondisi tubuhnya yang cacat,keroudian berajar pijat dan nembantu ibunya menbuat ketupaIdaun untuk dijual. Namun hasit dari kedua pekerjaan tersebut,karaupun-flda upahnya sifatnya sukarela yang jurnrahnya sangatsedikit. sehari-hari rebih banyak menganggur. seorang temanyang bekerja sebagai pedagang nenyarankan agar nencoba pergike Padang dengan menceritakan dengan kecacatan yang samabanyal< yang jadi pengrnis. Akhirnya terttarik, waktu ituberumur 18 tahun. Pertama nengemis setiap hari purang pergike Padang yang hanya berjarak 50 km. Dengan waklu vang liaur.'lana merasa betah dengan pekerjaan mengemis.

Inaur

seorang anak sepasang petani yang berasal dari Huara Labuah.Kehidupan mereka sangat pas-pasan karau tidak dapat dikatakanmiskin. orangltuanya harus menghidupi keruarga- besar yangberjumrah I orang. Fikiran untuk jadi pengemis sudah 
"auIkarena tidak selanamnya dapat menggantungkan hidup padaorangtuanya. Pengahsilan yang diperoleh dari nengerois cukupbesar, sehingga diputuskan untuk tetap bekerja -- sebagaipengemis dan dapat menyewa runah petak murah
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Lanpiran 3. Pandangan terhadap pekerjaan nengenis

Syahru 1

seterah rnenganggur hampir z athun karena kehilangan pekerjaan
karena buntung kahi, nerasa kehilangan harapan rnasi delan.
Menghadapi kesuritan ekonomi rumah t,angga menjadi bingung danpanik. Kemudian nencoba nenghubungi perusahaan dan teman-tenannya yang pernah satu pekerjaan dengannya, dan diberikanbeberapa pertolongan. Narnun dibalik itu terfikirkan bahwatidak seLamanya dapat menggantungkan hidup pada orang rain.Har ini mendorong ia untuk jadi pengemis karena kebutuhan
keluarganya tidak pernah berhenti. ra melihat bahwa pekerjaan
nengemis merupakan pekerjaan yang harar di atas
ketidaknranpuan dan keterbatasan fisiknya. Mengemis masih jauh
lebih baik dari pada rnelakukan pekerjaan kriroinal sepertimencuri atau dari pada membiarkan keruarganya terlantar.

Pakia

Paba tahap awal pekerjaan mengenis merupakan pekerjaan yangsangat berat dilal<ultan. Kernudian memberanikan diri untutrmengeni, yang pent,ing pekerjaannya haral dan tidk ruerugikanorang lain . l{alaupun tidak sepantas pekerj aan Iainnya. ttetit<aawar mengemis nenundukkan mukanya tidak mengeruarkan suara.sekarang sudah terbiasa dengan pekerjaan nengEenis.

Z ainal

Bagi zainar mengenis adalah suratan nasib. Kondisi tubuhnyayang cacat cukup jadi arasan unt,uk jadi pengemis. punya
keinginan bekerja di bidang lain seperti; bekerja di proyek
pembangunan namun tidak didukung kondisi tubuhny., sehingganerasa nengemis kernungkinan yang tersedia baginya aparaEimengemis memberinya penghasiran yang rumayan tanpa kerjakeras.

Suit

Kehidupan sudah diatur oreh Yang Maha Kuasa, Setiap orangtelah ditentukan rezekinya dan cara bagainana ia mlmperoleIrezeki itu. Rezeki orang marang ada pada orang yangberuntung. Disarnping tiu pekerj aan nengenis haral tida[bertentangan dengan hukum serta tidak merugikan oranEi rain,senua sedekaha ndiberikan dengan sukarela.
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Sawir

Mengernis adalah suratan dan merupakan
perlu merasa maIu, yang penting tidak
serta tidak merugikan orang lain.

pember ian
menyalah i

Tuhan,
hukum

t idak
agama,

Pakir

Tidak mempersoarkan pekerjaannya. Baginya setiap orang harus
berusaha sesuai dengan segala kemamIuan yang ada. Jadi wajar
saja karau dia harus rnengeunis mengingat segala keterbatasan.
Yang penting pekerjaan nrengemis bukan pekerjaan yang haram
dan bertentangan dengan agama dan hukurn.

Via

Tuhan rnenElhalalkan suatu peker j aan r ingan
dengan keterbat,asan, pada banyak hal dapat,
kasihan orang lain.

bagi
h idup

orang-orang
atas belas

I maro

Herasa biasa-biasa saja dengan pekerjaannya. Sejak
sudah ser ing mener inra pernber ian orang Iain . soal maru
terlalu menekannya karena tidak melihat orang
menberinya. Yang paling penting pekerjaannya
bertentangan dengan agama dan hukum.

kecil
t idak
yang

tidak

Nansir

Kadang-kadang merasa malu juga karena menghidupi keruarganya
dengan cara mengemis. Namun ia pasrah pada yang sudah menjadisuratan nasibnya yang penting dapat menghidupi keluarganya
dan tidak menyalahi agama maupun hukun.
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Lanpiran 4. Aspirasi pengenis terhadap Dasa depannya

Syahru I

Menyimpan harapan suatu
nrenaruh harapan untuk
bangunan.

saat dapat mamakai kaki palsu, dan
dapat bekerja lagi sebagai buruh

Pal< ia

Berharap dapat pekerjaan lain, iika masyarakat menerimanya
sebagai pekerja di bidang rain, harapannya penghasirannya
lebih dari bekerja sebagai pengemis.

Z ainal

Tidak pernah berfikir akan
tidak melihat kemungkinan
pekerjaan yang disukai.

bekerja di bidang
Jadi pengernis

dapat
itu.

Iain, ia
merupakan

Suit

Tidak terfikir berarih profesi, meskipin duru di organisasipersatuan pengemis cacat Buta sakato pernah mendapatketranpilan rain seperti mernbuat anyaman dan berajar pijat,
namun dia tidak tertarik unLuk menukar pekerjaannya yang
sekarang - - karena penghasilan dari nembuat anyaman sertamemijat tidaklah sebailt apa yang dapat diperorehnya darihasil mengemis.

Sawir

Tidak nenginginkan pekerjaan ]ain karena matanya tidak dapab
disembuhkan dan tidalt nnemiliki ketranrpilan untuk bekerja dibidang lain. Merasa suclah puas dengan kehidupan yang
d ij alan inya.

Nansir

T idak
untuk
yang
ia dan

berharap Iagi mencari pekerjaan Iain, usia sudah
bekerja di bidang lain. Herasa sudah puas dengan

telah dijalaninya. Walaupun penghasilan pengemis
keluarganya rnasih dapat hidup.

tua
apa

kecil

ra,



Via

Tidak ingin pindah ke pekerjaan Iain, Mengemlspekerjaan yang cukup nrudah baginya. Karrupun ia-aapattukang pijat itu tidak banyak nambantu aiuanJi;;[;;apa yang didapatnya dari pekerjaan mengemis

adalah
nenj ad i
dengan

Imam

T idak
sudah

mungkin dan tidak ingin pindah
puas dengan pekerjaan pengemis.

pekerjaan Iain karena

cI
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,. li,rbelun ren5eais di ?ariang iai, apc ania perurh rlen;edi pen;e*is
di temgrat lain ?,

riillrh .-a '-.nrtq-

C:r.:ana

ke ran ?,

6

ber:;.e lang :t

..lebr:Iun be!:er;e ;adi peu;enis i::,i, apa :eircr;aar enca

7. ienape anda tremiIlh Fadang, sebagai tenpat mengemis o

I Jika anda -per-ah nengeois ditcnpat lain (cerain ri: ?auan;) bagai
trana penciapat ancia, jika kedua teopat terscbut ciiperbancii=5h.au ?

9. Sagaiaana ceritar/sejarah anrJa jadi pengemis -oertana !<aI: ?

'io. Eagaimana paudau6au anda, dengan 5lekerjaan sebagai aengem5.s

Baik !r Buruk ?, Tidak jadi nasalah ?

alasan,

n

1 ri;: anda .Dun:/a sauclara,/fanif: cii Fadang ini ?

ara dia tahu anclc belcerja sebal3ai penlSenis ?

Kalau ya, apa tang6apann=7a ?

iialau :ca,

'.lucu

1
lv

I

-



c

12- .\;:a anda pernah lceua Jarin6 polisir/petu;;ae eoo:lal ?

!(alau aCa, beraoa kali ? ,

1i. Dan apakah yang'dilakulcan terheda:: ancia selana berce=a ner:l:a

'l I.:r:an:1 ?er!:atlan ,'aktu ?:nl :l:en ta ;a n:-

A ,'Incuk se nd iri
1 .i;al:ah anCa alian tctap bcker.;a terus sebagai pe.6enis

!(alau Ia, afasan

l(alau tidak, alasaa

li=:

2 ,ipa auda punlra rencana jan6!<a penrlek (untu!: kehiiupaa cehar:-irarl)
ciau rancana jan8ka panjang (untuk kehidupan di masa datanS) ? ,

Kalau ada, aluaannya ?

!(alau tj.dak. ada, alasannya ?

,- !(arau ada, lencana janqlca oendek seperti apa ?, torong ci cer:talran!

i(arau ada, rencana jangrca paa.jang senerti ar,a, ?, ceritakanr.eh

5)



I
I

7

4 Jll:g anrla ada cscat tubulr ,

Can6an anda tentang ha1 ini
t:.dak raerasa 8Ei-anc, sudah

bar;ainana ( perasaan anca )

'! | !!erasa oetiih, outus a=a

t:kdir ?,rhan.

ai3u pau -
? ( i:ustasi )

;.:n5!:a =:an;:=;1

tolong jolaakan

D, ln:::!:.lcluar:a (yan6 suclah be::!:eJ-u:r;a)

.i;ai:ait anca :unya rcncana
un:ul: kaluar4a ?

ilafeu Ya, alasan

Janr:lrs :.rncel( dan rancana

Kalau t:dak, alasan

z Kalau aca, rencaEs Jan5l:a pendck seperti apa ?t Tolong ciiceritakac

!(ulau ada, rencsn;r janglca panjang eeuertj. apa ?, cerital:anlair

j. ,t;skah anak-aaak anda (7ang rasa usia setcolair) bersckolah
Ka1au ya, alaoaanlra

4

Kafau t:Cek, alasann;;a

.iunlah ;an6 sel<olah senusnl'a, _ 0ran6 , rlari or3n,;
Yang tarnat (sl) _ orang, (sLTl) or3u6t str.l:_ or3nq
'{ang tidak tamat (iD) oraD6, (:llp) _oranq, SL?... _oratrB

E

It,, ji- ii'( 1.t;;'i r:i-,,i1",,:.1, 
liii ii-lii i

! ;. i ; ,.(



o

.1::l:eh =enucut anrla selcclah
i(aIau 7a, a.Lacann../a

q

i tu _oerf u

iialau t:_ciak, .:lusannnya

F ',;ri::h h:ra.:an ania tcrlradao anal:_:n;l: antla aant:n7at:Cell ai..r irarrr::ar ( t:.tiali per:u]-i) apa-,rna
a Iac:.n

t

b tiCak oau

alasan,
anak-auak jadi pen;emis JuEa

c. biar eaJa tetae
alaoa.n,

jadi pe:rge:::is

d Lein-Iainn

{,s

I



o

1

1.'r,'an::asi.

Scpon:;otelruan anda adakah or6anisasi
ko t:a inn iang ini ?

a. Ja

L' . t icak
C.. ::5-J- :36U
tl-

.i;::!:a!: alrca il:ut
'i-r, alucan

bor;ahu:::; .1eIar:n;a

(pcrkumpulan) pcn;eris

:: :,.:e.'(

l.

Ti:ak, al:can

). Ialau 7a, berepa rerts*uan da-l_:n 1 i!i::g;u atau 1 rulan

3againaaakah carq pemeli'an ketua dan eeksi laiunya ?

ipakarr kewa jiben-kr'waJiban 
7an5 iiest: ,ripenuhi ceba6:r: :rnE53:i

Dagai:ana caranya

-l

a

r, -ui:o mel.aliu!:an pe!rer;aan atau daerah olcresi,
tuan jrang ditecaplcan oleh oer!..unnu1an ?

h

a

a:a!<eh :',.:3 l;,. ; 13i.-

t
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Ap.:kah raesti dipatuhi ?

,icakair san!:sinya jilra l::i:a t:.Cak m,:nl;il:uti pcr::uran !c:.=cb.rt .,

7. lialau anda tidak tergabun6 dalarn

c:,:g f:lenen:u:4an qacr:ir oneraci .:

;r: r!:um nu Ian , b;r ga !n.::.:a lcs h

berdaoari:an l'-rrou E.-:::e n :i:

,.iil:a per.:u=1;ul.r:r !,crsebu t acia, dan ancJ !::;:cu::;
a;s!:a:: penciapat (lcesaa) ancla tentcn5 perl:un3uI.rn
3aj.l'. ?, bur.:!: ?, aca aant'aatnya ? ......?

t,:

lor=c':rr;

9. ..tpal:ab 3nCa ocr:6a
Ia, al:caa

sc=an6 il:ut seba6ai an5gcta

Ti,J:l<, alesau

1o. ,\Fa rcia caa.r'a:r t ( iacdair ) yan.; bisa antla percreh dar: :l:u t se
' baqai ang6ota :

11 . 5e lain il:t t nerlcua::ulan

:-r-r" 
(,:r;anisasi ) lain

ini, apal.:air ania acia;enasu::: rer::..::

Gt

iielau acia, alaoan


