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Abstrak 

 

Studi ini mengkaji tentang konstruksi dan jaringan sosial budaya pengemis 

di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura yang 

hingga kini sangat mengakar kuat serta dijadika profesi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Kajian ini dilakukan di kabupaten Sumenep pulau 

Madura, tepatnya di Desa Pragaan Daya. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif, berusaha mendeskripsikan berbagai dinamika sosial kaitannya dengan 

konstruksi dan jaringan sosial budaya mengemis. Berkaitan dengan ini, peneliti 

telah melakukan wawancara mendalam bersama informan sebanyak sebelas (11) 

orang. Delapan orang terdiri dari pengemis, tiga orang; terdiri dari DPRD 

kabupaten Sumenep, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, 

konstruksi sosial. Sebagai teori pendukung peneliti menggunakan teori Oscar 

Lewis, budaya kemiskinan (culture of poverty). Keduanya peneliti tujukan untuk 

dapat mengungkap berbagai realitas yang tersembunyi dibalik konstruksi budaya 

mengemis, jaringan sosial yang dipakai oleh pengemis untuk melanggengkan 

budaya mengemis. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa konstruksi budaya 

mengemis pada masyarakat Desa Pragaan Daya di latari oleh menguatnya bilieve 

(kepercayaan) yang dipegang teguh hingga saat ini. bilieve itu terbentuk karena 

nilai-nilai yang disosialisasikan dalam keluarga dan masyarakat secara turun 

temuran hingga saat ini dan menguatnya jaringan sosial pengemis untuk 

melanggengkan budaya mengemis. 

Kata Kunci: Konstruksi budaya, mengemis, sosialiasi, jaringan sosial. 
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ABSTRACT 

 

This study investigates the construction and social network of beggar 

culture in North Pragaan Village, Pragaan Sub-district, Sumenep Regency of 

Madura, which until now are very deeply rooted and made a profession to meet 

the needs of daily life. This study was conducted in Sumenep regency of Madura 

island, precisely in north Pragaan Village. This study used qualitative research 

which tried to describe various social dynamics related to construction and social 

network of beggar culture. Related to this investigation, the writer had conducted 

in-depth interviews with informants as many as eleven (11) people: eight people 

consisted of beggars and three people consisted of regional people's representative 

assembly (DPRD) of Sumenep, religious leader, and community leader. Theories 

used in this study were proposed by Peter L. Berger and Thomas Luckmann about 

social construction. As the supporting theory was proposed by Oscar Lewis about 

culture of poverty. Those theories aimed to uncover the hidden realities behind the 

construction of begging culture and the social network used by beggars to 

perpetuate the culture of begging. The results of this study indicate that the 

construction of begging culture in north Pragaan Village community is supported 

by the strengthening of belief that is held up to this day. Belief is formed because 

the values are socialized in the family and society on a down to the present day 

and the strengthening of the beggar's social network to perpetuate the begging 

culture. 

Keywords: Culture construction, begging, socialization, social network. 

 

  



I.I Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak pernah 

lepas dengan persoalan kemiskinan atau kesenjangan sosial. Baik di kota maupun 

di desa. Perkembangan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi, serta 

pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, langsung atau tidak, telah 

mempengaruhi tatanan sistem nilai dan budaya bangsa. Arus perkembangan dan 

pertumbuhan tersebut seakan berjalan dengan mulus serta menjadi kebanggaan 

suatu negara. Padahal realitasnya telah terjadi kesenjangan sosial. Salah satu bukti 

faktual kesenjangan sosial tersebut adalah masih tingginya angka kemiskinan dan 

menjamurnya pengemis atau anak gelandangan. 

Sementara itu, salah satu daerah di Indonesia yang selama ini budaya 

mengemis sangat marak adalah di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, 

Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Bahkan, selama ini masalah tersebut, 

tidak teratasi dengan baik dan dijadikan profesi, karena menjamurnya budaya  

pengemis di daerah ini sampai mendapat sebutan, kampung pengemis (Rida’i, 

2012). Sebutan tersebut tidak terjadi secara simultan tetapi melalui peroses yang 

sangat panjang, karena budaya mengemis itu mulai dari nenek moyang dan 

disosialisasikan dari generasi kegenerasi hingga saat ini. 

Studi tentang kemiskinan dan pengemis sebenarnya selama ini sudah 

banyak dilakukan salah satunya. Misalnya, yang ditulis oleh Bagong Suyanto 

(1995), Saliman (1998), Ketut Sudhana Astika (2010), Karnaji (2011),  Marcus J. 

Pattinama (2009), Safarit Fafan Wahyudi (2013). Namun, dari berbagai penelitian 

yang peneliti temukan hampir hanya sebagian peneliti yang penulis temukan 

lokasi penelitiannya di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten 

Sumenep. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Humaidy (2014) dan  Rida’i 

(2012). Humaidy lebih fokus pada pola pergeseran mengemis dari konvensional 

ke non konvensional. Sedangkan Rida’i penelitiannya lebih fokus pada 

pemberdayaan masyarakat pengemis dalam aspek ekonomi. Jadi, bisa dipastikan 

hanya penelitian inilah yang fokus penelitiannya mengkaji tentang konstruksi 

budaya mengemis pada masyarakat Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, 



Kabupaten Sumenep, Madura. Penelitian ini berupaya membongkar akar 

konstruksi budaya mengemis yang selama ini banyak dipahami oleh peneliti 

sebelumnya karena faktor determinisme ekonomi, padahal faktor budaya 

kemiskinan menjadi salah satu yang sangat mendasar menjamurnya budaya 

pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep 

Madura. 

Beberapa tahun yang lalu Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) merilis garis 

kemiskinan di Indonesia tercatat naik 2,78% dari Rp 344.809 per kapita per bulan 

pada September 2015 menjadi 354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016. 

Sebagaimana juga disampaikan oleh kepala Badan Pusat Statistik (BPS), 

Suryamin bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret mencapai 28,01 

juta orang sekitar 10,86 persen dari jumlah penduduk nasional (Tempo.com, 

18/07/2016). Terutama Jawa Timur, dari jumlah penduduk 39 juta jiwa 4,6 juta 

jiwa masuk kategori miskin. Berdasarkan haris rilis di kabupaten/kota yang masuk 

kategori miskin, untuk pulau Madura, mulai dari Sampang, Bangkalan, Sumenep, 

dan Pamekasan masuk daerah tertinggal teratas (Jawa Pos, 19/6/17).  

Sementara itu, secara khusus penelitian ini berupaya untuk mengakaji dan 

mengungkap tentang konstruksi budaya mengemis yang selama ini selalu identik 

dengan kemiskinan ekonomi, padahal kemiskinan merupakan masalah dalam 

pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek 

ekonomi, sosial, budaya, agama termasuk politik. Keunikan penelitian ini adalah 

para pengemis yang berada di Pragaan Daya Kabupaten Sumenep Madura, yang 

selama ini mewabah di masyarakat baik di Madura maupun di luar Madura 

mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi berkecukupan; memiliki rumah, 

televisi, sawah dan peliharaan sapi. Namun, mereka menekuni profesi pengemis, 

bahkan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Sari, 2015). 

Padahal pulau Madura dikenal dengan salah satu daerah yang sangat 

religius dan sangat memegang teguh prinsip hidup berdasar agama yang 

dipeluknya. Ajaran Islam yang dipeluknya melarang keras untuk meminta-minta 

apalagi bagi hambanya yang memiliki fisik yang kuat dan inilah yang dipahami 



oleh kebanyakan orang Madura, Alyadul ulya walyadus sufla, lebih baik tangan 

yang di atas dari pada tangan yang di bawah, karena Falsafah inilah secara faktual 

menjadikan masyarakat Madura juga memiliki etos kerja yang sangat tangguh, 

baik di Madura maupun diluar Madura. Bagi mayoritas orang Madura mengemis 

adalah pekerjaan yang hina dan sangat tidak sesuai dengan spirit orang Madura 

yang memegang teguh prinsip, asapo’ angin apental ombha’, falsafah tersebut 

menjadi mutivasi bagi orang Madura secara komunal, tak pelak jika masyarakat 

Madura memiliki etos kerja yang kuat; gigih dan pantang menyerah (A Rifai, 

2013). 

Namun, menjadi pradog ketika dikontekstualisasikan dengan masyarakat 

Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Bagi mereka mengemis 

adalah profesi yang mulia dan tidak hina sehingga sebagai implikasi dari 

pemahaman tersebut, bagi siapapun yang ingin menikahi orang Pragaan Daya 

harus memiliki keterampilan mengemis dan mental yang kuat untuk tidak gengsi 

mengemis. Fenomena ini sangat pradog sebab bertentangan dengan spirit dan 

tipikal mayoritas orang Madura yang sangat memegang teguh prinsip, ango’pote 

tolang katempeng pote mata, lebih baik putih tulang dari pada putih mata.  

Berkenaan dengan realitas tersebut, untuk memfokuskan kajian ini, maka 

dibuat rumusan masalah. Secara spesifik, penelitian ini mengajukan dua rumusan 

masalah; Pertama, bagaimana konstruksi budaya mengemis pada masyarakat 

Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep? Kedua, bagaimana 

jaringan sosial pengemis untuk melanggengkan budaya mengemis pada 

masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep? 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan dalam rumusan 

masalah; Pertama, untuk mengungkap dan memahami konstruksi budaya 

mengemis pada masyarakat Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten 

Sumenep yang selama ini menjadikan mengemis sebagai profesi. Kedua, untuk 

mengungkap, dan mengidentifikasi jaringan sosial pengemis untuk 

melanggengkan budaya mengemis. 



 

1.2 Metode Penelitian 

Secara metodologis, penelitian ini didesain dan dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan penelitian dikarenakan 

adanya keselarasan, kesesuaian, kesamaan dan relevansi antara isu penelitian, apa 

yang hendak peneliti ungkap dan cari tahu jawabannya dengan asumsi dasar 

penelitian kualitatif yang memiliki kelebihan dalam pembacaan masalah yang 

sifatnya mengungkap, menjelaskan dan mendeskripsikan sebuah isu tertentu 

(Creswell, Jhon. W. 2012) 

Selain itu, peneliti melihat pembacaan kualitatif yang lebih 

mengedepankan kedalaman pemahaman, kolektifitas pembacaan, serta analisis 

terhadap masalah yang komprehensif adalah salah satu alasan fundamental 

mengapa peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. (Moleong, lexy J. 2013) 

Dengan metode dan pendekatan pembacaan seperti ini, maka rancangan penelitian 

ini memiliki keleluasaan untuk mengungkap dan memberikan gambaran berbagai 

macam femonema sosial dibalik konstruksi budaya mengemis. Yaitu, meliputi 

sosialisasi nilai-nilai budaya mengemis, adaptasi dan reaksi budaya mengemis 

serta jaringan sosial pengemis untuk melangggengkan budaya mengemis. 

Adapun secara teoritis, dalam kajian ini peneliti menggunakan perspektif 

teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, konstruksi sosial  (Riyanto,  2009) 

dan sebagai teori pendukung peneliti menggunakan Oscar lewis, budaya 

kemiskinan (culture of poverty). (Lewis, Oscar. 1981) dua teori tersebut peneliti 

tujukan sebagai sarana, media, alat mendekati realitas, sehingga persoalan yang 

hendak peneliti jawab dalam penelitian ini mudah diungkap. 

1.3 Pembahasan 

Budaya mengemis yang pasti tidak akan lahir begitu saja secara instan, ia 

memiliki sejarah yang cukup panjang di negeri ini. Banyak faktor yang 

mempengaruhinya, sehingga pada akhirnya membentuk budaya dan 



dilanggengkan dari generasi ke generasi. Dalam bab ini, sebelum membahas 

konstruksi budaya mengemis ada baiknya peneliti menjelaskan secara detail 

termenologi dan cikal bakal lahirnya pengemis di Indonesia secara komunal 

termasuk pada akhirnya historisitas budaya mengemis di Desa Pragaan Daya 

Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Kemudian mengkerucut pada 

pembahasan, bagaimana konstruksi budaya mengemis itu dibangun dan 

dipertahankan serta disosialisasikan hingga kini, sesuai dengan rumusan masalah 

dan temuan dilapangan.  

Perlu dipahami, bahwa yang di maksud dengan konstruksi budaya 

mengemis disini adalah faktor-faktor yang turut berperan dalam pembentukan 

budaya mengemis hingga dilanggengkan dari generasi ke generasi. Misalnya cara 

berpikir, kebiasaan, kondisi lingkungan, norma, nilai, kepercayaan dan lain 

sebagainya. Inilah yang akan dibahas oleh peneliti sesuai temuan dilapangan 

menggunakan teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta Oscar Lewis. 

Namun, meskipun Berger menjadi teori utama dalam penelitian. Peneliti di bab 

pertama banyak menggunakan pisau analisis teori Oscar Lewis. Sebab, peneliti 

membongkar budaya mengemis yang hingga sangat mengakar kuat dan konstruksi 

serta sosialisasi peneliti menggunakan teori Berger dan Luckmann.  

Oscar Lewis banyak memberikan kritik terhadap aliran yang melihat 

bahwa kemiskinan disebabkan oleh struktur misalnya kebijakan pemerintah 

termasuk keberpihakan kepada rakyat miskin. Tetapi, menurut Lewis kemiskinan 

tidak melulu persoalan sistem pemerintah. Tetapi, ada hal lain yang membuat 

masyarakat miskin hingga menjadi pengemis sebagai bentuk adaptasi dan reaksi 

atas kedudukannya yang marjinal yaitu budaya kemiskinan (Wahyudi, 2015). 

Budaya kemiskinan menurut Oscar Lewis lebih sulit dihapus dari pada 

kemiskinan. Sebab, berkaitan dengan banyak aspek salah satunya adalah adat 

istiadat, nilai-nilai yang dianutnya, termasuk kepercayaan leluhur dari nenek 

moyang yang dipegang teguh oleh masyarakat, dan realitas inilah yang terjadi 

pada masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. 



Perspektif culture of poverty (kebudaya kemiskinan), Oscar Lewis 

mendekati masalah kemiskinan pada tingkat analisis: individual, keluarga, dan 

masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim 

disebut a strong feeling of marginality seperti sikap parokial, apatisme, fatalisme, 

atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, 

kemiskinan ditandai jumlah anggota keluarga yang besar dan free union or 

consensual marriages. Pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan 

oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat 

secara efektif. Mereka seringkali memperoleh perlakukan sebagai objek yang 

perlu digarap daripada sebagai subjek yang perlu diberi peluang berkembang 

(Usman, 2004: 128). 

Inilah yang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini, termasuk bagi 

masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Mereka 

seringkali dijadikan objek bukan subjek yang diberikan keleluasaan untuk 

berkembang, karena posisi sebagai objek mereka seringkali hanya cukup 

diberikan bantuan misalnya, program Pendamping Keluarga Harapan (PKH), 

termasuk Raskin. Berdasarkan kajian penelitian ini bantuan semacam tersebut 

cenderung menyederhanakan masalah yang melihat kemiskinan pada persoalan 

ekonomi saja, padahal kemiskinan bersifat mutidemensional yang meliputi 

banyak aspek, sehingga bantuan tersebut selama ini justru menjadikan masyarakat 

kampung pengemis semakin pragmatis dan fatalis, tidak mandiri dan justru 

mereka menikmati status  kemiskinannya. Bentuk-bentuk seperti inilah yang 

dikritik oleh Oscar Lewis bahwa ada persoalan budaya yang sebenarnya dimiliki 

oleh masyarakat, sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan hidup yaitu 

budaya kemiskinan. Cara inilah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pragaan 

Daya untuk menyikapi hal tersebut dengan cara mengemis. 

Awal mulanya budaya kemiskinan (culture of poverty) oleh Lewis 

digunakan sebagai suatu model konseptual sub-kultur masyarakat barat yang 

memiliki struktur dan dasar pemikiran tersendiri yakni suatu cara hidup yang 

diwariskan dari generasi kegenerasi melalui garis keturunan keluarga. 



Kebudayaan kemiskinan bukan saja merupakan suatu persolan deprivasi atau 

disorganisasi tetapi suatu istilah yang berarti tidak adanya suatu hal. Kebudayaan 

kemiskinan adalah suatu kebudayaan dalam artian antropologi tradisional dimana 

ia mencerminkan suatu pola kehidupan, serangkaian penyelesaian atau solusi yang 

siap pakai untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, dan 

karena itu ia menjalankan fungsi adaptasi yang signifikan. Gaya hidup ini terdapat 

baik pada level nasional, regional maupun bermacam-macam tingkat perbedaan 

antara desa-kota yang ada diberbagai negara. Bila kebudayaan kemiskinan muncul 

maka, mereka yang menganut kebudayaan kemiskinan menunjukkan adanya 

kesamaan-kesamaan dalam struktur kebudayaan mereka, dalam hubungan-

hubungan interpersonal mereka, dalam kebiasaan berbelanja, dalam sistem–sistem 

nilai mereka dan dalam orientasi mereka terhadap masa depan (Ala, 1981: 17). 

Kebudayaan kemiskinan menggambarkan suatu usaha untuk mengatasi 

rasa putus asa dan tidak berpengharapan dari anggota-anggota masyarakat 

marjinal, karena mereka tidak mungkin sukses di dalam mencapai nilai-nilai dan 

tujuan-tujuan tersebut terlalu tinggi bagi mereka. Sifat-safat kebudayaan 

kemiskinan dapat dilihat dari segi usaha-usaha lokal dan spontanitas untuk 

memenuhi  kebutuhan orang-orang miskin di  mana kebutuhan tersebut tidak 

dapat dipenuhi oleh lembaga-lembaga dan agen-agen masyarakat yang lebih luas 

karena orang-orang miskin tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk 

mendapatkan pelayanan dari lembaga-lembaga tersebut, tidak diperbolehkan, atau  

karena mereka bodoh dan mencurigakan (Ala, 1981: 20). 

Sikap putus asa dan tidak percaya diri untuk membangun masa depan 

sebagaimana dijelaskan oleh Ala (1981), benar-benar dirasakan oleh masyarakat 

Desa Pragaan Daya hingga titik kulminasinya mereka memiliki kesadaran tidak 

akan mungkin bisa mendapatkan apa yang diinginkan kecuali dengan cara-cara 

yang sudah diturunkan dari nenek moyangnya yaitu mengemis. 

Hasil penenlitian ini menunjukan bahwa terkonstruknya budaya mengemis 

hingga saat ini, karena masyarakat Pragaan Daya memiliki believe (kepercayaan) 



yang itu tidak dimiliki oleh masyarakat Sumenep pada umumnya. Believe 

(kepercayaan) bahwa mengemis adalah salah satu pekerjaan yang mulia baik di 

hadapan manusia termasuk dihadapan kholiq-Nya dan pekerjaan itu adalah 

ibadah, karena salah satu tujuannya adalah untuk mensucikan harta orang kaya. 

Bertahannya believe (kepercayaan) yang mengkonstruk budaya tersebut 

dipengaruhi  oleh banyak faktor; Pertama, mengemis merupakan profesi yang 

mulia. bagi masyarakat Pragaan Daya Mengemis merupakan pekerjaan yang 

mulia karena untuk bisa bertahan hidup ketimbang mencuri mereka memiliki 

keyakinan bahwa mengemis akan senantiasa dinilai pahala karena semuanya 

diniatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka memiliki 

kepercayaan tidak akan bisa survive hidup selain dengan cara mengemis karena 

itu semua sudah peninggalan budaya nenek moyangnya.  

Mereka menjadikan budaya mengemis sebagai pekerjaan yang mulia 

didasarkan pada dua hal: 

Pertama, mereka memahami mengemis adalah amal shaleh. Amal shaleh 

maksudnya adalah perilaku yang baik karena niatnya hanyalah untuk 

menyambung hidup dan itu tidak dilarang dalam agama yang dianutnya. Kedua, 

alasan agama kerap menjadi alasan mereka. Mereka beralasan bahwa agama Islam 

menganjurkan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan wajib kepada kaum 

yang lemah dan orang miskin yang memang sangat membutuhkan yaitu, ketika 

hartanya sudah mencapai nisab atau kouta, berupa uang, hasil perkebunan, 

binatang ternak, dan lain sebagainya.  

Kedua, mensucikan harta orang kaya, pemahaman mereka yang diperoleh 

dari nenek moyang pada harta orang kaya terdapat harta orang miskin maka, 

pekerjaan mengemis salah satu langkah yang sangat setrategis dan mulia untuk 

dilakukan sebagai upaya untuk membersihkan kotoran kekayaan yang dimiliki 

oleh orang kaya. Masyarakat Pragaan Daya menolak doktrin yang dipahami 

masyarakat Madura secara umum, “Tangan yang di atas lebih baik dari pada 

tangan yang di bawah”, lebih baik memberi dari pada meminta-minta. Mereka 



memiliki pandangan yang berbeda tentang profesinya. Pekerjaan mengemis 

menurut mereka dilakukan justru pekerjaan yang mulia dan baik untuk terus 

disosialiasikan dan ditumbuhkembangkan kepada generasi berikutnya. Maka, 

tidak segan-segan siapa pun yang mencoba menghalangi profesi tersebut, maka 

mereka menghajarnya. Kultur tersebut sebagaimana termenologi Oscar Lewis 

sebagai bentuk adaptasi dan reaksi atas kedudukannya yang marjinal dalam 

masyarakat karena sudah memiliki kesadaran fatalistik.  

Ketiga, memegang teguh sejarah dan ajaran leluhur, terpeliharanya budaya 

mengemis tidak lepas dari sejarah nenek moyang yang diyakini memiliki 

kebenaran untuk terus dijaga, waktu peperangan antara Joko Tole dan Dempo 

Abang, perahunya jatuh di Pragaan Daya yang isinnya banyak prajurit/pasukan 

perang dan prajurit bisa bertahan hidup caranya dengan meminta-minta kepada 

warga setempat. Mereka memahami bahwa siapapun yang mau hidup di Desa 

Pragaan Daya Kecamatan Pragaan harus menghormati adat istiadat dan 

peninggalan nenek moyang termasuk budaya mengemis yang sudah menjadi 

profesi. Sejarah itulah yang salah satunya dijadikan legitimasi untuk mengemis. 

 Keempat, parlo, gengsi dan maraknya rentenir. Desa Pragaan Daya di 

kenal dengan salah satu daerah yang bila punya parlo  (hajatan). Misalnya, acara 

pelet kandung, sunatan, dan pernikahan selalu acaranya besar, apabila mereka 

tidak punya uang untuk dijadikan model mereka nikat hutang pada rentetir untuk 

mengembalikan uang selalu dua kali lipat. Dan strategi yang digunakan untuk 

mengembalikan uang, mereka harus keluar kota caranya tiada lain adalah 

mengemis. Kehidupan mereka sangat mewah bila ada acara; melet kandung, 

sunatan, termasuk ketika pernikahan. Pernikahan dini sudah biasa di Desa Pragaan 

Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Bagi mereka yang terpenting 

adalah bisa terus bertahan hidup dengan cara yang mereka lakukan saat ini. Parlo 

sering kali menjadikan mereka harus puluhan tahun mengemis di dalam termasuk 

di luar negeri. 



Kelima, menyambung hidup, salah satu yang juga mendukung 

terlestarinya bilieve (kepercayaan), karena mereka percaya bahwa salah satu cara 

yang bisa mereka lakukan untuk bisa survive adalah mengemis. Mengemis bagi 

mereka adalah jalan mulia untuk menyambung hidup. Bagi mereka hidup tanpa 

meminta-minta belas kasihan dari orang maka, mereka tidak akan bisa bangkit 

dan tidak bisa bertahan hidup. Para leluhur sangat sukses melakukan indoktrinasi 

bahwa pilihan pekerjaan untuk bisa bertahan hidup yang bisa mereka lakukan 

adalah mengemis. Transformasi nilai-nilai baik berupa mitos atau menggunakan 

dalil-dalil agama sebagai bentuk kamuflase yang pada gilirannya telah 

menumbuhkan mental mengemis. Mengemis disosialisasikan terus menerus 

berlangsung dan tak pernah ada yang mempersoalkan baik keluarga, masyarakat, 

termasuk dipertahankan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. 

Keenam, mengemis lebih mulia dari mencuri, pemahaman yang dibangun 

dilingkungan kampung pengemis adalah pengemis lebih mulia dari pada maling 

apalagi koruptor, cara mempertahankan hidup dengan jalan menelusuri kota 

Surabaya dan Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Sitobondo bukan keputusan 

yang instan yang diambil secara tiba-tiba. Tetapi, memang dianggap jalan yang 

sudah terbaik, berpijak dari berbagai aspek tentang konstruksi budaya mengemis 

tersebut menurut Oscar Lewis merupakan adaptasi dan reaksi kaum miskin karena 

mereka sudah didasari kesadaran fatalis untuk bisa sukses, maka jalan yang 

ditempuh tiada lain kecuali mengemis, semua itu dijalankan untuk mengatasi rasa 

putus asa dan tanpa harapan untuk bisa survive dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. 

Selain konstruksi tersebut, bertahannya budaya mengemis tidak bisa 

dilepaskan karena disosialisasikan  baik dalam keluarga termasuk dalam 

kehidupan masyarakat, menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, proses 

konstruksi budaya mengemis tidak bisa dilepaskan melalui interaksi sosial yang 

dialektis  dari tiga bentuk realitas yang menjadi entry concept, yakni subjective, 

simbolic reality dan objective reality. Selain itu juga berlangsung dalam suatu 

proses dengan tiga momen simultan, ekstenalisasi, objektivasi dan internalisasi. 



Terkait dengan penelitian ini: Pertama, eksternalisasi yang peneliti 

temukan adalah budaya mengemis diajarkan oleh nenek moyang bahwa profesi 

pengemis merupakan pekerjaan yang baik dan perlu terus menerus dilestarikan, 

sehingga berdasarkan indoktrinasi dan nilai-nilai tentang bolehnya mengemis 

sehingga para pengemis memahami dan meyakini bahwa mengemis adalah 

pekerjaan yang baik dan tidak melanggar adat istiadat setempat termasuk agama 

yang dipeluknya, bahkan agama dijadikan sebagai legitimasi untuk berprofesi 

sebagai pengemis. Kedua, objektivasi yang peneliti temukan, terbentuknya 

komunitas pengemis dan menjadikan mengemis sebagai kultur karena telah 

berada diluar mereka sebagai sebuah realitas subjektif, dan mereka memiliki 

keyakinan bahwa pekerjaan tersebut tidak berbenturan dengan agama yang sudah 

dipeluknya maka, pengemis menjadi budaya dan dijadikan sebagai sebuah profesi 

yang tidak dianggap bertentangan dengan keyakinannya yang sudah dijalani dari 

tahun ke tahun. Ketiga, Proses Internalisasi adalah budaya mengemis 

direalisasikan atau diaktulisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya 

untuk bisa tetap survive dalam menjalani kehidupan sehari-hari kemudian juga 

dilanggengkan dari generasi kegenerasi.  

Budaya mengemis adalah sebagai bentuk adaptasi dan reaksi para 

pengemis karena mereka sudah didasari kesadaran fatalis, begitupun juga 

bertahannya budaya mengemis tidak lepas dari peran para tokoh, baik tokoh 

agama maupun tokoh masyarakat setempat yang ikut serta menjaga ketat 

berlansungnya budaya mengemis dengan membangun jaringan sosial pengemis di 

dalam dan diluar negeri termasuk hasilnya dengan bagi hasil (mutual benefit) 

dengan para pengemis. 

1.4 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dilapangan dan kajian teoritik dapat peneliti 

simpulkan bahwa terkonstruknya budaya mengemis karena para pengemis di 

kampung pengemis memegang teguh believe (kepercayaan) pada kultur nenek 

moyang bahwa mengemis merupakan profesi yang mulia untuk bisa bertahan 



hidup dan menegasikan budaya tersebut sama halnya dengan mengkhinati ajaran 

dan kepercayaan para leluhur.  

Kepercayaan itu diturunkan dari generasi kegenerasi melalui sosialisasi 

baik dalam keluarga termasuk dalam kehidupan masyarakat semua itu dilakukan 

sebagai suatu adaptasi dan reaksi atas kedudukannya yang marjinal dalam 

masyarakat untuk mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, karena mereka 

sudah memiliki kesadaran fatalis untuk mewujudkan kesuksesan tidak seperti 

masyarakat pada umumnya di Madura yang memiliki etos kerja yang kuat dengan 

falsafah hidup, apental ombha’ asapo’ angen, berbantal lautan berselimut angin. 

Sementara itu, budaya mengemis sejatinya sebagai adaptasi dan reaksi bagi 

masyarakat kampung pengemis karena mereka didasari kesadaran fatalis untuk 

mencapai kesejahteraan hidup. Kesadaran fatalistik tersebut berimpikasi dan 

ditandai dengan perilaku malas bekerja, mudah menyerah pada nasib, tidak 

memiliki etos kerja. Salah satu faktor mendasar budaya mengemis tidak bisa 

dilepaskan dengan tingginya angka pengangguran, rendahnya upah buruh, 

lumpuhnya peningkatan orgnisasi sosial, kuatnya nilai-nilai penguasa pada 

penumpukan harta. Selain itu, partisipasipasi dan integrasi masyarakat sangat 

rendah, rendahnya pendidikan,  dan singkatnya masa anak-anak. 

Nilai-nilai budaya mengemis sebagai perkejaan yang baik dan mulia terus 

menerus diproduksi dan disosialisasikan baik dalam keluarga termasuk di dalam 

kehidupan masyarakat serta dipertahankan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, 

termasuk oleh pejabat pemerintah setempat dengan cara kerjasama mutual benefit 

yang saling menguntungkan. 

Sementara itu, yang semakin menjadikan budaya mengemis mewabah, 

keberbagai daerah karena, mereka memiliki jaringan sosial. Jaringan sosial 

pengemis dibangun berdasarkan kekerabatan antar orang Madura, baik yang 

berasal dari Pragaan Daya sendiri maupun Orang Madura pada umumnya. Para 

pengemis memanfaatkan jaringan sosial terutama bagi orang Madura yang sukses 

termasuk orang Madura yang bekerja kasaran ditanah rantau, mereka membangun 



jaringan sosial untuk melangenggengkan budaya mengemis di dalam dan luar 

negeri dengan orang Madura karena prinsip orang Madura sesama orang Madura 

dimanapun tetap tretan tibhi’, (saudara sendiri) dan inilah yang dimanfaatkan oleh 

para pengemis terutama oleh pengemis professional. 

1.5 Saran-Saran 

 Dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan 

sebagai bentuk dari rasa peduli serta upaya mendekonstruksi pemahaman 

masyarakat terhadap konstruksi budaya mengemis yang selama ini sudah 

dijadikan profesi, agar lebih bijak dan bertanggungjawab. Adapun sarannya 

sebagai berikut: 

1. Untuk masyarakat di kampung pengemis Desa Pragaan Daya Kecamatan 

Pragaan Kabupaten Sumenep Madura untuk lebih berpikir kritis dan 

rasional para pengemis tidak terjebak dengan mitos-mitos dan indoktrinasi 

agama yang disalah pahami dan disalah gunakan oleh para nenek moyang 

atau para leluhur dan yang menjadikan agama dan sejarah leluhur sebagai 

legitimasi untuk mengemis. 

2. Untuk para tokoh masyarakat, dan tokoh agama agar memberikan 

pemahaman yang utuh tentang agama dan tidak terlibat untuk 

melanggengkan budaya mengemis dan ikut berperan aktif untuk 

membangun tentang pentingnya meningkatkan kuantitas dan kualitas  

pendidikan, sebab kuantitas dan kualitas pendidikan memiliki peranan 

yang signifikan untuk mengatasi budaya mengemis tersebut. 

3. Untuk pemerintah hendaknya memberikan bantuan atau program harus 

lebih efektif, tepat sasaran dan lebih pada pemberdayaan dan melakukan 

pendampingan yang sifatnya kontinu, kontektual, karena kemiskinan 

persoalan multidimensional dan tidak menjadikan pengemis sebagai objek 

tetapi sebagai subjek. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan pendekatan yang berbeda, intrumen yang lebih bervariasi, agar 



data yang terkumpul lebih akurat, sehingga dapat menyempurnakan 

penelitian ini. 

5. Bagi pihak akademisi, melalui penelitian ini, diharapkan ikut berperan 

aktif untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang budaya mengemis 

yang dilakukan oleh masyarakat kampung pengemis, menjadi pemahaman 

yang bijak sesuai dengan konteks agama dan spirit masyarakat setempat. 

Sehingga masyarakat Madura secara komunal mengetahui dan mampu 

memahami secara utuh budaya mengemis. 
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