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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks 

Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat 

Pembukaan UUD 1945 yang mengidentifikasikan Negara Indonesia 

sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. 

Setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak 

dicapai dan juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai 

aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Pada 

Negara hukum, pemerintah memiliki tugas dan wewenang pemerintah tidak 

hanya menjaga keamanan dan ketertiban (rust en order) tetapi juga harus 

mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).
1
 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum berbagai dinamika 

di masyarakat terjadi. Seperti peningkatan angka pengemis dan 

gelandangan di kota-kota besar yang mejadi masalah sosial dan harus 

segera diatasi.
2
 Jika tidak, populasi pengemis dan gelandangan bukan tidak 

mungkin akan terus menanjak. Apalagi, banyak diwartakan dalam berita 

bahwa pengemis dan gelandangan memiliki uang tunai hingga belasan juta
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rupiah. Beberapa di antaranya juga merupakan warga sipil biasa yang 

sengaja menjadikan profesi mengemis ini sebagai penghasilan utama.
3
  

Kasus Epon (49) yang terjaring razia Satpol PP di Kota Tasikmalaya 

dengan membawa uang tunai hingga sebesar Rp 43 juta serta perhiasan 

emas yang dibungkus plastik terbalut sarung pernah menggegerkan publik. 

Dari pernyataannya, hanya dalam empat tahun ia bisa mengumpulkan 

hingga puluhan juta. Pengemis tanpa malu mengaku bisa menabung hingga 

20 juta rupiah dalam dua tahun.
4
  

Bukan hanya Epon, masih banyak pengemis-pengemis lain terjaring 

Satpol PP dengan memiliki belasan hingga puluhan juta rupiah, memiliki 

rumah mewah dan bahkan bisa umroh dari hasil meminta-minta. Jika terus 

dibiarkan, tentu akan semakin banyak pengemis merajalela. Tanpa perlu 

kerja keras, tanpa pendidikan, bahkan tanpa perlu memiliki keterampilan 

khusus, mereka bisa kaya raya dari hasil mengandalkan belas kasihan saja.  

Pekerjaan meminta-minta ini, sesungguhnya telah dilarang dan dapat 

dikenakan sanksi pidana. Larangan untuk mengemis atau menggelandang 

diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), Buku Ketiga tentang Tindak Pidana Pelanggaran.  

Pasal 205 KUHP : (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam 

karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam 

minggu. (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang 
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berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan 

paling lama tiga bulan.
5
 

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksi pidana bagi 

pengemis telah diatur, akan tetapi banyak masyarakat yang belum tahu, 

sehingga masih banyak pengemis-pengemis baru bermunculan. Secara 

terperinci, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hukuman 

pidana menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan 

pidana ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang berbunyi :  

1. Pidana pokok yaitu : (a) Pidana mati; (b) Pidana kurungan; (c) Pidana 

kurungan; (d) Pidana denda; (e) Pidana tutupan.  

2. Pidana tambahan yaitu : (a) Pencabutan beberapa hak tertentu; (b) 

Perampasan barang tertentu; (c) Pengumuman putusan hakim.
6
 

 

Sebagai peraturan pelaksana yang berfungsi menjalankan perintah 

Undang-Undang, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 

Penanggulangan gelandangan dan pengemis juga terdapat dalam Peraturan 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perkapolri 14/2007 ini antara lain 

mengatur tentang cara preventif dan penegakan hukum dalam menangani 

gelandangan dan pengemis.  

Urgensi untuk mewujudkan ketertiban umum dengan meminimalisir 

jumlah pengemis dan gelandangan, saat ini dilakukan hampir di setiap kota. 

Hal ini diwujudkan dengan lahirnya peraturan daerah khusus yang 
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mengatur larangan mengemis dan pemberi uang kepada pengemis. Akan 

tetapi, pengaturan tersebut seolah tidak diindahkan dibuktikan dengan 

masih banyak pengemis bermunculan.  

Adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengatur 

urusan domestiknya kecuali bidang Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar 

Negeri, Peradilan atau Hukum, Agama dan Moneter. Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 7 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan 

Ketentraman Masyarakat yang merupakan turunan dari Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan 505 Buku Ketiga tentang tindak 

Pidana Pelanggaran merupakan salah satu bentuk urusan yang dapat diurus 

oleh daerah yang menyebabkan setiap daerah membuat peraturan tersendiri 

untuk mengakomodir kepentingannya ke dalam produk hukum berupa 

peraturan daerah.
7
 

Dalam negara hukum yang demokratis, pembentukan Perda 

merupakan wewenang DPRD dan Pemerintah Daerah, melibatkan 

partisipasi masyarakat di daerah yang secara aktif memberikan sumbangsih 

pemikiran agar sesuai dengan kearifan lokal. Partisipasi masyarakat daerah 

dalam proses pembentukan produk hukum dapat berlangsung sesuai yang 

diharapkan atau justru mendapat banyak pertentangan warga karena mereka 

tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Perda karena merasa tidak 

dilibatkan dan aspirasinya tidak didengar dalam rencana pembuatan Perda. 

Hal itu menjadi persoalan yang terjadi berkenaan pembuatan peraturan 
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daerah adalah keterkaitn antara interaksi politik hukum lokal dengan teknis 

pembuatan peraturan daerah yang batasannya tidak boleh bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan perundang-

undangan di atasnya. 

Proses implementasi produk peraturan daerah bisa menemui aneka 

kendala. Sebagai fenomena umum, kendala yang biasa ditemukan di 

lapangan adalah kecenderungan dari mentalitas penegak perda yaitu Satuan 

Pamong Praja (Satpol PP) yang membiarkan pelanggaran berulang terjadi 

karena tidak tegasnya penegakan hukum di satuan kerjanya. Di sisi lain, 

kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lebih mementingkan diri 

sendiri.
8
  

Teori yang tepat untuk diselaraskan dengan Perda untuk menerapkan 

sanksi pidana adalah teori relatif (teori tujuan) yang berporos pada dua 

tujuan pemidanaan yaitu preventif dan deterrence. Hal ini dikemukakan 

oleh tokoh aliran klasik Jeremy Benthan yang dikutip oleh M. Sholehuddin 

yaitu untuk mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang 

paling jahat, menekan kejahatan, menegan kerugian / biaya sekecil-

kecilnya.
9
  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa 

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan 
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perundanga-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangannya.
10

 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan 

jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas : (a) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan 

Majelis Permusyaratan Rakyat; (c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan 

Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah 

Kabupaten / Kota. Di Kabupaten Pati sendiri, keberadaan Perda Nomor 7 

tahun 2018 tentang larangan memberikan uang kepada pengemis, 

gelandangan dan orang terlantar. Dengan hukuman denda sebesar Rp 1 juta 

baik yang meminta-minta ataupun yang memberi uang kepada pengemis. 

Ini artinya, bukan hanya pengemis, namun yang pemberi uang kepada 

pengemis juga mendapat sanksi pidana. Keterlibatan orang yang memberi 

uang, berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pengemis. Atas dasar 

sedekah atau berbagi rezeki, loyalitas pemberi uang kepada peminta-minta 

secara tak langsung justru menjadikan pengemis ini kian menjamur.  

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua yang 

mengemis diakibatkan tidak mampu bekerja, melainkan karena malas 

bekerja. Harapan mendapatkan penghasilan tanpa bersusah payah mencari 

pekerjaan maupun keterampilan, serta tanpa memerlukan jenjang 

pendidikan membuat kegiatan mengemis ini dijadikan sebagai profesi oleh 
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oknum-oknum tertentu. Akibatnya selalu bermunculan pengemis baru, 

meskipun pemerintah telah berusaha membendungnya dengan menetapkan 

Perda.  

Salah satu pemicu orang mengemis dan meminta-minta adalah masih 

banyaknya masyarakat yang mudah iba. Akibatnya, dengan alasan 

kemanusiaan atau bahkan niat bersedekah, masih banyak orang yang 

dengan mudah memberikan uangnya kepada pengemis. Terkadang dalam 

jumlah yang tidak sedikit. Jika banyak masyarakat yang berfikiran 

memberi uang kepada pengemis dalam rangka ibadah (sedekah) maka 

penghasilan pengemis akan terus meningkat, yang secara berkaitan ikut 

mempengaruhi lahirnya pengemis-pengemis baru. Perlu diatur dalam 

sebuah regulasi yang baku (Perda) untuk ikut mengatur aktivitas memberi 

uang kepada pengemis. 

Tentunya, aturan tersebut harus ditegakkan dengan tegas agar bukan 

hanya peminta-peminta, namun juga pemberi uang kepada pengemis dapat 

dihilangkan. Tanpa adanya kedermawanan masyarakat terhadap kelompok 

pengemis, secara otomatis dapat memangkas jumlah pengemis itu sendiri. 

Penanganan yang tepat bisa menjadikan pengemis berhenti meminta-minta 

dan mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Penegakan Perda ini tidaklah mudah. Implementasinya, masih 

banyak orang yang memberi kepada pengemis meski itu telah dilarang 

Perda. Pembentukan peraturan daerah yang di dalamnya memuat sanksi 

pidana dalam negara hukum yang demokratis dapat dikatakan sebagai 
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detterent factor (faktor pencegah) agar masyarakat dapat lebih mengerti 

tentang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah juga dapat dipidanakan. 

Sanksi pidana dalam Peraturan Daerah merupakan sanksi yang ringan dan 

secara implisit hakim wajib memilih bentuk sanksi yang memenuhi rasa 

keadilan masyarakat.
11

 

Pembentukan Perda yang di dalamnya ditetapkan sanksi, di dalam 

negara hukum yang demokratis bisa dikatakan merupakan detterent factor 

(faktor pencegah) agar warga masyarakat dapat lebih mengerti bahwa 

pelanggaran terhadap Perda juga dapat dipidanakan. Sanksi pidana dalam 

Perda merupakan sanksi yang ringan, dan secara implisit hakim bahkan 

wajib memilih bentuk sanksi yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
12

 

Menurut Muladi, tujuan pemindaaan dalam perkembangan yang ada 

adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial (individual dan 

social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari 

seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan bahwa 

tujuan manakah yang tidak berat sifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidaan 

yang dimaksudkan tersebut adalah pencegahan (umum dan khusus), 

perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan 

/ pengimbangan. Soedarto menggunakan istilah ini untuk mengatakan 
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Desember 2015, hlm. 439. 
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bahwa vergellen bukan membalas atau membalas dendam, tetapi 

pengimbalan atau pengimbangan.
13

 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Perda 

berwenang menegakkan Peraturan Daerah yang telah disahkan. Satpol PP 

dapat berkordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 

untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat supaya mematuhi 

Peraturan Daerah yang terkadang dipandang sebelah mata. Masyarakat 

memiliki banyak alasan dalam melanggar peraturan daerah. Permintaan 

bantuan dari pemerintah daerah kepada pihak kepolisian untuk menegakkan 

Perda menurut Farouk Muhammad yaitu dengan mekanisme yang telah 

disepakati bersama antara kepala daerah dengan kepolisian dalam 

menegakkan keamanan dan hukum.
14

 

Wewenang Satpol PP sendiri dalam menyelesaikan pelanggaran 

Perda diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu : (a) melakukan tindakan 

penertiban non-yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan 

hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (b) 

menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (c) melakukan 

tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum 

yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (d) 

melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, 
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atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

Perkada. 

“Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku 

koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan 

Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, 

dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.”
15  

 

Dari latar belakang di atas, penulis bermaksud mengangkat 

penelitian dengan judul : “Strategi Penanggulangan Pengemisan dalam 

Perda Pati Nomor 7 Tahun 2018 dengan Menjatuhkan Sanksi pada Pemberi 

Uang”.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang hendak 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Mengapa strategi penanggulangan pengemisan pada Perda Pati Nomor 

7 Tahun 2018 dengan menjatuhkan sanksi pada pemberi uang? 

2. Bagaimana kebijakan singkronisasi pengaturan pengemisan dalam 

Perda Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat?  

3. Bagaimana efektivitas penanggulangan pengemisan dengan ancaman 

sanksi denda pada Perda Nomor 7 Tahun 2018? 

C. Keaslian Penelitian  

Berdasarkan penelusuran kepustakaan pada perpustakaan Universitas 

Muria Kudus penelitian dengan judul : “Strategi Penanggulangan Pengemisan 

                                                           
15
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dalam Perda Pati Nomor 7 Tahun 2018 dengan Menjatuhkan Sanksi pada 

Pemberi Uang” belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya. 

Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan keasliannya. 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya :   

Tabel 1.1  

Keaslian Penelitian  

No Penulis Judul   Hasil Penelitian Pembaharuan 

1 Kedek Devi 

Ayu Anggari
16

 

TESIS 

Efektivatas 

Penanggulangan 

Gelandangan 

dan Pengemis 

di Kabupaten 

Badung 

Permasalahan yang 

diteliti dalam 

penelitian ini 

adalah efektif 

tidaknya  

penerapan Perda  

Kabupaten Badung 

Nomor 4 Tahun 

2001 tentang 

Penanggulanagan 

Gepeng 

(Gelandangan dan 

Pengemis), serta 

kendala yang 

dihadapi dalam 

menanggulangi 

gelandangan dan 

pengemis. Hasil 

penelitiannya 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

Perda dalam 

penanggulangan 

gepeng belum 

efektif dalam 

Penelitian ini 

berbeda dari 

penelitian 

terdahulu karena 

dalam penelitian 

ini fokus 

penelitian adalah 

untuk 

mengetahui 

mengapa 

pemerintah 

daerah 

memberikan 

sanksi kepada 

pemberi uang 

untuk 

menanggulangi 

pengemisan di 

Kabupaten Pati. 
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 Kadek Devi Ayu Anggari, “Efektivitas Penanggulangan Gelandangan dan Pengemsi 

di Kabupaten Badung,” Tesis Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Universitas 

Udayana, Bali.  
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menekan angka 

pelanggaran 

menggelandang 

dan mengemis. 

2 Galih Riana 

Putra Intaran, I 

Putu Rai 

Yuliartini, 

Dewa Gede 

Sudika 

Mangku 
17

 

JURNAL 

ILMIAH 

Penegakan 

Hukum 

Nasional 

sebagai Upaya 

Menanggulangi 

Tindak Pidana 

Menggelandang 

dan Mengemis 

di Kabupaten 

Buleleng 

Pokok 

permasalahan yang 

diteliti dalam 

jurnal ini adalah 

faktor yang 

penghambat dan 

mendukung 

penegakan hukum 

nasional terhadap 

pengemis di  

Kabupaten 

Buleleng.  

Hasil 

penelitiannya, 

faktor penghambat 

penegakan hukum 

nasional adalah 

faktor substansi 

hukum di mana 

Gepeng belum 

disebutkan dalam 

Perda Nomor 6 

tahun 2009 dan 

belum adanya 

sanksi pidana bagi 

masyarakat yang 

memberikan uang 

kepada pengemis. 

Pembaharuan 

dalam 

penelitian ini 

adalah sejauh 

mana 

kriminalisasi 

pemberi uang 

kepada 

pengemis 

pada Perda 

Pati nomor 7 

tahun 2018. 

3 Seva Maya 

Sari 
18

  

TESIS 

Penindakan 

Terhadap 

Pengemis 

Perspektif 

Yusuf Al 

Permasalahan yang 

diteliti ialah 

pandangan Yusuf 

Al Qaradhawi 

dalam penindakan 

terhadap 

Berbeda 

dengan 

penelitian 

sebelumnya, 

penelitian ini 

lebih fokus 

                                                           
17

 Galih Riana Putra Intaran, I Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, 

“Penegakan Hukum Nasional sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang 

dan Mengemis di Kabupaten Buleleng”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan 

Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018).  
18

 Seva Maya Sari, “Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi : 

Analisis terhadap Pasal 504 KUHP Perbuatan Mengemis di Muka Umum”,  Tesis, Prodi Hukum 

Islam Pasca Sarjanan UIN Sumatera Utara Medan. 
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Qaradhawi : 

Analisis 

terhadap Pasal 

504 KUHP 

Perbuatan 

Mengemis di 

Muka Umum 

pengemis. 

Hasilnya 

menunjukkan, 

bahwa pandangan 

Yusuf Al 

Qaradhawi dalam 

penindakan 

terhadap pengemis 

berbeda dengan 

KUHP. 

Penindakan 

terhadap pengemis 

menurut Yusuf Al 

Qaradhawi harus 

dengan 

membedakan jenis 

pengemis, yaitu 

pengemis yang 

boleh dan ada yang 

haram meminta-

minta. 

pada 

perspektif 

peran pemberi 

uang dalam 

sangksi 

pidana dalam 

Perda Pati 

Nomor 7 

Tahun 2018. 

 

Dari ketiga penelitian di atas, memiliki perbedaan dengan penulisan 

penelitian yang hendak saya teliti. Dalam penelitian saya lebih menitik-

beratkan pada kriminalisasi pemberi uang kepada pengemis berdasarkan 

ketentuan Perda Pati Nomor 7 tahun 2018.  

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk : 

1. Untuk mengetahui strategi penanggulangan pengemisan pada Perda Pati 

Nomor 7 Tahun 2018 dengan menjatuhkan sanksi pada pemberi uang. 

2. Untuk mengetahui kebijakan singkronisasi pengaturan pengemisan 

dalam Perda Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat. 
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3. Untuk mengetahui efektivitas penanggulangan pengemisan dengan 

ancaman sanksi denda pada Perda Nomor 7 Tahun 2018. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu 

manfaat secara teoritis dan secara praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan 

konsep dalam kebijakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan 

penanggulangan pengemis serta diharapkan dapat bermanfaat untuk 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa 

tertarik dengan masalah yang ditulis dalam penelitian ini.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas persoalan-

persoalan dalam penanganan pengemis di Kabupaten Pati serta 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan 

hukum agar penegakan Perda dapat bekerja dengan efektif.   

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah 

dalam menangani kasus yang berkaitan dengan upaya 

penanggulangan pengemisan yang menjadi penyakit masyarakat 

yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia.   

c. Hasil penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarakat 

Kabupaten Pati untuk tidak melanggar Perda dengan terus 
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memberikan uang kepada pengemis karena itu bertentangan dengan 

Perda.  

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian merupakan cara mengadakan penelitian.
19

 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau 

penelitian hukum sosiologis (field research), yaitu penelitian untuk 

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataan di masyarakat
20

 Penelitian dilakukan terhadap keadaan 

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud 

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang 

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju 

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada 

penyelesaian masalah.  

Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan mengidentifikasi dan 

mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional 

dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis 

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan 

hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu 

mengetahui strategi penanggulangan pengemisan dalam Perda Pati 

Nomor 7 Tahun 2018 dengan menjatuhkan sanksi kepada pemberi uang 

kepada pengemis. 

                                                           
19

 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, 

Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.  
20

 Suharsimi Arikunto, Ibid, hlm. 126. 
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2. Spesifikasi Penelitian  

Dalam menyusun tesis ini, tipe penelitian dalam penulisan tesis 

ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang 

dipergunakan baik data primer maupun data sekunder, yang meliputi isi 

dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.
21

 

Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan 

mendiskripsikan (menggambarkan) secara sistematis dan faktual untuk 

mendapatkan saran-saran apa yang seharusnya dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data 

primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang data yang 

diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder 

yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen 

dan publikasi.
22

 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 

sumber-sumber penelitian yaitu berupa bahan-bahan hukum primer dan 

bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan 

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

                                                           
21

 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum,Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 31. 
22

 Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, hlm. 57. 
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atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dukumen resmi.
23

 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian. 

Dalam penelitian tentang kebijakan pelarangan memberi uang kepada 

pengemis. Menurut Bungin, data dibedakan dengan informasi. 

Informasi lebih menonjolkan dari segi servis atau pelayanan, sedangkan 

data lebih ditonjolkan pada aspek materi.
24

 Untuk lebih mempertajam 

pengertian data, perlu kiranya dikemukakan juga istilah fakta karena 

antara fakta dengan data juga mempunyai kemiripan.  

Dalam menyusun penelitian ini, data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari 

penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, 

dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan obyek penelitian.  

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer yang digunakan melalui wawancara dari 

anggota legislatif yang terlibat dalam pembentukan Perda Pati Nomor 7 

Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, yang kemudian diolah. 

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yaitu dengan 

mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai 

                                                           
23

 Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hal. 181. 
24

 Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Sosial,” Erlangga University Press, Surabaya 

Ibid, 2001, hlm. 123. 
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pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan 

yang disesuaikan dengan  situasi  ketika melakukan wawancara.   

Wawancara ini dilakukan pada Anggota Legislatif yang terlibat 

dalam pembentukan Perda, juga dengan Satpol PP Kabupaten Pati 

selaku aparat penegak hukum yang berwenang terhadap penegakan 

perda. Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat sekitar yang 

ikut berkontribusi dalam pemberian uang kepada pengemis. 

Selain itu juga menggunakan data sekunder yang mencakup: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila. 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut 

KUHP. 

4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.   

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial. 

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir  Miskin.   
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8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 

10) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 tahun 2018 tentang 

larangan memberikan uang kepada pengemis, gelandangan dan 

orang terlantar. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yang berasal 

dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku 

kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.
 25

 

1) Buku-buku ilmu hukum; 

2) Jurnal ilmu hukum 

3) Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang 

dibahas. 

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
26

 

seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi. 

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan 

untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan 

tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan 

ilmiah.  

                                                           
25

 Ibid.  
26

 Soerjono Soekanto, 2007, Metode Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 52. 
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Data yang didapat baik melalui studi kepustakaan maupun 

penelitian lapangan, pada dasarnya merupakan data tataran yang 

dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian 

dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, yang selanjutnya 

dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Penulis 

kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang 

bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan  

dilakukan dengan metode deduktif yaitu suatu metode penarikan 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penjelasan yang 

bersifat khusus.  

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Penelitian ini melakukan pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Data sekunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi 

literatur hukum di perpustakaan, dengan cara membaca, mencatat, 

mengutip bahan-bahan tertulis, kemudian mempelajari dokumen 

yang ada terkait dengan obyek penelitian. 

b. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan 

anggota legislatif yang menjadi pembentuk Peraturan Daerah, 

kepada Satpol PP yang menjadi penegak Perda, juga pengambilan 

data di Dinas Sosial untuk data jumlah pengemis dari tahun ke 

tahun. 
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Pengolahan data adalah kegiatan menyusun data hasil 

pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.
27

 

Pengolahan data penelitian yaitu : 

a. Memeriksa data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan 

dengan pokok permasalahan. 

b. Sistematika  data  (sistemazing),  yaitu  menyusun  dan  menempatkan  

data secara sistematis berdasarkan urutan masalah. 

c. Evaluasi (evaluating), yaitu memeriksa data untuk dapat diberikan 

penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya dan dapat dipergunakan dalam penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Model analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

model analisisi data kualitatif atau sering disebut dengan desktriptif 

kualitatif. Dalam metode ini, dari keseluruhan data yang terkumpul baik 

dari data primer maupun data sekunder, selanjutnya akan diolah serta 

dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, diidentifikasi, 

dikategorisasikan atau diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data 

dengan data yang lain, dilakukan interprestasi untuk memahami makna 

data dalam situasi sosial. Kemudian dilakukan penafsiran dari 

perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.
28

 

                                                           
27

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet. ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 

2008, hlm. 8. 
28

  Ibid, hlm. 9. 
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Proses analisis ini dilakukan secara berkesinambungan sejak 

pencarian bahan hukum dan berlanjut hingga pada tahap analisis. 

Setelah dianalisisi secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara 

deskriptif yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan secara jelas 

dan sistematis, juga lengkap mengenai hasil penelitian dari 

permasalahan yang diajukan. 

G. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dalam mempelajari tesis ini, berikut dijelaskan 

secara singkat sistematika penulisan dari awal hingga akhir sebagai berikut:  

1. Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan.  

2. Bab II berisi tinjauan pustaka, yang merupakan sekumpulan teori yang 

mendukung penulisan tesis ini. Diantaranya adalah teori negara hukum, 

teori singkronisasi hukum, dan teori efektivitas penegakan hukum. 

3. Bab II berisi pembahasan yang merupakan hasil penelitian dan 

pembahasan dari penyusunan tesis ini sekaligus menjawab apa yang 

menjadi perumusan masalah.  

4. Bab IV penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penulis kepada pihak-

pihak yang terkait untuk mengimplementasikan hasil penulisan tesis ini.  

  


