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MOTTO 

 

Pendapatku benar, tapi mungkin juga salah. 

Pendapat orang lain salah, tapi mungkin juga benar. 

~ Imam Syafi’I ~ 

 

Jangan bercita-cita ingin menjadi apa. 

Kecuali bercita-cita menghilangkan kebodohanmu sendiri. 

Menjadi apa itu soal fasilitas belaka. 

~ Bapakku ~ 
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dengan menggunakan "al" 



x 
 

ditulis  al-Qur’a>n 

ditulis al-Qiya>s 

ditulis al-Sama>' 

ditulis al-Syams 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya 

ditulis  Z|awī  al-Furu>d{ 

ditulis Ahl  al-Sunnah 

 

 

  



xi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur ke hadirat Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah 

Muhammad saw, manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari 

kiamat. 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak 

yang telah memberikan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan, dukungan 

maupun do’a yang penulis perlukan agar semangat dalam menyusun skripsi ini. 

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. Selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya. 

2. Bapak Dr. Alim Roswantoro, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta beserta jajarannya. 

3. Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag. Ketua Program Studi Ilmu 

al-Qurˈān dan Tafsīr, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN 



xii 
 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 

Skripsi yang selalu memberikan perhatian dan bantuannya pada kami. 

Dan juga bersedia dengan penuh ketelitian membaca skripsi penulis, 

mengarahkan, mengoreksi dan memberi banyak masukan dan 

memperbaiki kesalahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

4. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag, M.Ag. Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qurˈān 

dan Tafsīr Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga selalu memberikan 

perhatian dan bantuannya pada kami. 

5. Bapak Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah membimbing penulis dari semester awal hingga 

akhir. 

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Qomaruddin dan Ibu Suhaibah, yang 

telah membesarkan, mendidik, memberi motivasi, dan perhatian lahir 

dan batin kepada penulis. Semua doa dan curahan kasih sayang yang 

tidak henti-hentinya mereka berikan tidak lain adalah demi kebahagiaan 

penulis. 

7. Kepada mbakku, Halimatus Sa’diyah yang sering menanyakan kabarku 

di kampus, serta kakak iparku yang selalu mengingatkan dan 

mendukungku. Dan kepada keponakan-keponakanku yang telah 

memberi motivasi, khususnya kacong Muhammad Faisol yang telah 



xiii 
 

membantu secara moral dan menjadi penyambung lidah bagi orang 

tuaku dalam urusan akademik. 

8. Kepada Nurul Alifah, yang telah rela meminjamkan laptopnya dan 

menjadi sumber semangat, motivasi, serta inspirasi. Dan tidak luput dari 

perhatiannya untuk selalu menjaga kesehatan dan kewarasan penulis 

selama proses penulisan skripsi ini. 

9. Kepada para sahabatku dan teman-teman PANJY (Paguyuban Alumni 

Nurul Jadid Yogyakarta) yang banyak membantu dan membimbing saya 

dari awal saya di Jogja sampai sekarang. Khususnya Afifur Rochman 

Sya’rani, Abang Saiful Bahri, David Syam, Daman, Anshar, Adi, Dwi 

dan yang lainnya. 

10. Teman-teman IAT angkatan 2012, khususnya teman-teman IAT kelas D 

dan juga teman-teman yang saat ini sedang sama-sama berjuang 

menyelesaikan tugas akhirnya. 

11. Teman-teman tongkrongan di kedai kopi; Ayung, Ucil, Alex, Frida, 

Novia, Winda, Dayat, Blink, Najib, Amir dan Banu. Serta teman-teman 

lainnya yang mungkin tidak sempat penulis tuliskan yang memberikan 

inspirasi dan dukungan moril pada penulis. Kalian luar biasa! 

12. Pada seluruh pihak yang berperan dalam skripsi ini, baik secara 

langsung atau pun tidak langsung yang mungkin tidak sempat penulis 

tuliskan. 

 

 



xiv 
 

Semoga bantuan semua pihak tersebut menjadi amal shaleh serta mendapat 

ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat. Amin. 

Yogyakarta, 29 Agustus 2019 

 
Penulis 

 
 
 
 

Muhammad Husin 

NIM. 12530135 

 

  



xv 
 

ABSTRAK 

 

Kata pengemis atau peminta-minta disebutkan sebagai sa’il oleh al-Qur’an, 

penyebutannya selalu disertai dengan kalimat pemberian harta, baik sedekah atau 

zakat. Hal ini menunjukkan bahwasanya al-Qur’an ingin mengentaskan realitas 

sa’il yang ada di masyarakat. Dalam tugas akhir ini, penulis akan membahas makna 

serta konsep sa’il dalam al-Qur’an dan bagaimana solusi penanggulangannya dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

tafsir maudhu’i. Pertanyaan yang ingin coba dijawab oleh penelitian ini ialah 

bagaimana pandangan dunia (worldview) al-Qur’an tentang pengemis/kemiskinan? 

Bagaimana seharusnya kita menghadapi realitas adanya pengemis berdasarkan 

perspektif al-Qur’an? Penelitian ini merupakan kajian tafsir tematik tentang ayat-

ayat pengemis dalam al-Qur’an dengan menggunakan metode tafsir mawdhu’i dan 

menghasilkan beberapa temuan berikut. Redaksi al-Qur’an yang relevan dengan 

pengemis adalah terminologi sā’il yang dapat dimaknai sebagai orang yang 

meminta-minta. Dalam banyak ayat, al-Qur’an menyebutkan orang-orang yang 

meminta-minta. Hal ini merupakan sebuah pengakuan al-Qur’an aras realitas 

pengemis sebagi bagian atau unit dalam struktur masyarakat yang perlu 

diperhatikan keberadaannya. Islam menempatkan pengemis sebagai subjek yang 

berhak mendapatkan mendapatkan harta sedekah dan zakat. Penyebutan kata sā’il 

atau orang-orang yang meminta-minta selalu berada dalam konteks perbuatan baik 

(amal shaleh). Dengan demikian, dengan mendermakan sebagian harta kita kepada 

para pengemis, hal itu merupakan sebuah manifestasi dari keimanan kita. Itulah 

salah satu manifesatsi dari gagasan tentang apa itu kebaikan menurut al-Qur’an. 

Selain itu, al-Qur’an juga menawarkan etika universal, yakni kita tidak 

diperbolehkan untuk bersikap kasar kepada para pengemis, seperti menghardik, 

mengusir, dan berkata kasar. Sebab, hal ini merupakan sebuah kesombongan dan 

keangkuhan atas sesama makhluk Allah. Dalam konteks sekarang, hal ini menjadi 

inspirasi bagi pemerintah khususnya agar supaya penyelesaian munculnya para 

pengemis tidak diselesaikan dengan cara-cara kekerasan terutama kekerasan 

struktural. Meskipun demikian, Islam tidak menganjurkan aktifitas meminta-minta 

kecuali dalam keadaan darurat. Pada prinsipnya, Islam memegang teguh prinsip 

bekerja aktif untuk menghidupi diri kita sendiri tanpa harus bergantung, meminta-

minta harta orang lain. Hal ini dibuktikan oleh ungkapan Nabi Muhammad, “tangan 

di atas itu lebih baik dari tangan di bawah”. Oleh karena itu, mengemis atas dasar 

kemalasan atau alasan yang tidak jelas, terutama untuk memperkaya diri sendiri 

tidak diperbolehkan di dalam Islam. Sebagai sebuah sistem dan tata nilai, Islam 

sebenarnya mempunyai mekanisme zakat sebagai sebuah jaminan sosial sehingga 

harta umat Islam dapat didistribusikan kepada orang yang membutuhkan, 

khususnya para pengemis. Jika dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual, 

zakat di dalam Islam dapat menjadi salah satu solusi bagi pengentasan kemiskinan, 

lebih khususnya munculnya para pengemis. 

 

Kata kunci: Pengemis, Meminta-minta, kemiskinan, tafsir tematik, al-Qur’an 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kehadiran orang-orang dari desa ke kota semakin besar seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi regional. Di sisi lain, kesempatan kerja yang tersedia dan 

peluang usaha di kota ternyata tidak mampu menampung pelaku-pelaku urbanisasi 

karena keterbatasan keterampilan yang dimiliki dari daerah asal mereka sehingga 

menimbulkan salah satu masalah, yaitu mereka memilih menjadi pengemis sebagai 

bentuk pelarian. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, 

Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan sebagainya menjadi kota yang sangat diminati 

untuk mereka tuju dan sekaligus menjadi ajang mengundi nasib. Sebab, di sanalah 

tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 

Meskipun begitu pesatnya ekonomi suatu kota, belum tentu memberi nasib 

keberuntungan dalam hidupnya karena masih juga nampak jelas bahwa pengemis 

berseliweran di kota-kota tersebut dengan jumlahnya yang sangat banyak.1  

Salah satu persoalan yang muncul adalah kesenjangan atau ketimpangan 

yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan 

pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini juga berarti bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil untuk menanggulangi masalah 

                                                           
1 Muhammad Rafi, Makna Sail Dalam Al-Qur’an, (Yogyakrta: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, 

2017), Vol. 18, No.1, Januari 2017, hlm .17 
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kemiskinan, seperti pengangguran dan masalah sosial-ekonomi lainnya, seperti 

gelandangan dan khususnya pengemis.  

Berdasarkan pengumpulan data, terdapat beberapa faktor penyebab 

munculnya pengemis, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor penyebab 

ini dapat terjadi secara parsial dan juga secara bersama-sama atau saling 

mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Oleh karena itu, 

pemecahan masalahnya harus mencakup dua faktor secara umum tersebut, yakni 

internal dan eksternal. Prinsipnya adalah upaya pencegahan dilakukan di daerah 

asal sehingga mereka tidak terdorong untuk meninggalkan desanya dan mencari 

penghasilan di kota dengan cara membuka pekerjaan di desa. 

Sedangkan di sisi lain, prinsipnya adalah penanggulangan yaitu di tempat 

tujuan “harus” ditanggulangi atau ditangani sehingga mereka tidak lagi tertarik 

untuk menjadi pengemis di kota, karena tidak akan memperoleh penghasilan lagi. 

Kata pengemis atau peminta-minta disebutkan sebagai sa’il oleh al-Qur’an, 

penyebutannya selalu disertai dengan kalimat pemberian harta, baik sedekah atau 

zakat. Hal ini menunjukkan bahwasanya al-Qur’an ingin mengentaskan realitas 

sa’il yang ada di masyarakat. Dalam tugas akhir ini, penulis akan membahas makna 

serta konsep sa’il dalam al-Qur’an dan bagaimana solusi penanggulangannya dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

tafsir maudhu’i. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka 

dapat diambil beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan dunia (worldview) Al-Qur’an tentang 

pengemis/kemiskinan? 

2. Bagaimana seharusnya kita menghadapi realitas adanya pengemis 

berdasarkan perspektif al-Qur’an? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menegetahui dan dapat menjelaskan pengertian dan signifikansi 

pengemis menurut Al-Qur’an. 

2. Menjelaskan bagaimana seharusnya kita menghadapi realitas adanya 

pengemis berdasarkan perspektif al-Qur’an? 

 

Adapun kegunaan penelitian ini secara garis besar sebagaimana berikut: 

1. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan 

pustaka dan menambah wawasan diskursus kajian sosial dari sudut 

pandang Al-Qur’an 

2. Secara praksis, penelitian ini juga dimaksudkan untuk membantu 

meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum, khususnya bagi 
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mereka para pelaku mengemis untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap 

Al-Qur’an. 

3. Secara normatif, hasil penelitian ini menjadi bisa menjadi acuan bagi 

masyarakat umum terutama para pelaku mengemis bahwa Al-Qur’an 

adalah jawaban bagi mereka untuk mencari jalan yang lebih baik. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Secara umum, penelitian atau karya ilmiah mengenai penafsiran al-Qur’an 

tetang realitas sosial telah banyak dilakukan. Akan tetapi, kajian yang menyangkut 

persoalan pengemis masih sangat minim. Sejauh ini, penelitian ataupun karya 

ilmiah tentang al-Qur’an masih banyak mengulas dimensi sosial-keagamaan 

daripada dimensi sosial-kemasyarakatan. Dalam tinjauan pustaka ini akan 

dipaparkan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang pengemis atau 

pembahasan yang erat kaitannya dengan pengemis. Tujuannya agar penelitian yang 

akan dilakukan ini terlihat signifikansi pembahasannya. 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

kajian yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti. Pertama, Skripsi yang 

berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Mengemis (Studi Kasus di 

Wilayah Kota Yogyakarta)”. Menurut hasil dari penelitian tersebut dikatakan 

bahwa sebagian besar pelaku mengemis dikarenakan faktor tekanan ekonomi 

sehingga mengharuskan diri mereka memiminta-minta dan memohon iba. Di sisi 

lain adalah tingkat pendidikan yang rendah sehingga menghambat terjadinya 
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pertumbuhan pola pikir dan tidak menutup kemungkinan kreatifitas yang mereka 

miliki sangat lemah.2  

Kedua,  menurut Dr. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy di dalam 

bukunya, Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan, mengatakan bahwa 

problem kemiskinan telah menduduki tempat yang luas dalam alam pikiran dan 

perasaan manusia sehingga manusia dapat melakukan segala cara yang mereka bisa, 

demi menolong diri mereka sendiri dari jerat kemiskinan. Hal yang ditakutkan 

adalah saat mereka menjadi pengacau atau perusak di dunia ini dengan 

menggunakan kesempatan untuk mempengaruhi dan memaksa atau mengharap 

simpati publik. Tentunya mereka akan menunjukkan bahwa mereka berada 

dibarisan kaum yang lemah.3 

 Sedangkan menurut M. Dawam Rahardjo, dkk. Dalam bukunya Islam dan 

Kemiskinan, bahwa pedoman dasar dari setiap upaya peningkatan kesejahteraan 

sosial terdapat dua cara. Pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok-

kelompok yang ada di masyarakat. Kedua, secara langsung memberikan bantuan 

kepada warga masyarakat termiskin agar mereka dapat terus meningkatkan mutu 

kehidupannya.4 Dan pengemis merupakan dampak dari kesenjangan tersebut yang 

menuntut kita yang lebih mampu secara finansial untuk selalu memperhatikan 

dengan bantuan bagi kehidupan mereka. 

                                                           
2 Taufiqurahman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Mengemis (Studi Kasus di 

Wilayah Kota Yogyakarta),  
3 Dr. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy, Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan, 

(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), terj. Umar Fanani, B.A., Hlm. xi 
4 M. Dawam Rahardjo, dkk. Islam dan Kemiskinan, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), 

hlm.3 
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 Selanjutnya, Islam dan Perubahan Sosial yang ditulis Ja’far S. Idris, dalam 

bukunya banyak memuat perubahan sosial dan spritualitas. Menurutnya, bangsa-

bangsa tidak bangkit dan jatuh sembarangan tanpa ada hukum yang mengaturnya. 

Sejarah bukanlah suatu alur tunggal yang mesti dilalui oleh segenap bangsa. Dunia 

sosial kita diatur oleh penciptanya yang menyebabkan bangsa-bangsa bangkit dan 

jatuh, makmur dan melarat, menang atau terkalahkan. Semua itu terjadi sesuai 

dengan moral rasa syukur.5 Oleh karena itu rasa syukur menjadi tolak ukur dari dari 

setiap pebuatan suatu bangsa karena setiap yang diberikan akibat perbuatannya 

merupakan karunia dari sang Pencipta. 

 

E. Metodologi Penelitian  

 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, optimal, sistematis, maka 

penelitian sebaiknya memiliki metode tertentu dan jelas. Tujuanya agar penelitian 

sesuai dengan aturan yang ada dan dapat menentukan serta mempermudah jalannya 

penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana 

berikut:  

 

1. Jenis penelitian dan sumber data 

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah library research, karena 

sejauh peneliti baca masih belum ada yang secara komprehensif mengungkap 

makna pengemis di dalam al-Qur’an. Maka, perlu menelisik kembali makna-makna 

                                                           
5 Ja’far S. Idris, Islam dan Perubahan Sosial, (Bandung: Penerbit MIZAN, 1993), cet. ke-4, 

hlm.47-48 
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yang terkandung dalam al-Qur’an tentang pengemis atau secara khusus yang 

berkaitan dengannya untuk memberi gambaran utuh dan holistik.  

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah al-Qur’an itu sendiri. 

Sedangkan data sekunder adalah kitab-kitab tafsir yang otoritatif, hadis, dan 

literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian. 

 

2. Metode, Pendekatan, dan Analisis 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, 

yakni dengan menelusuri isi kandungan ayat-ayat tentang pengemis di dalam Al-

Qur’an sebagai referensi primer dalam penelitian ini. Secara deskriptif, penelitian 

ini akan mendeskripsikan gambaran umum tentang pengemis terahulu. Kemudian 

melakukan pendekatan dengan menganalisis ayat-ayat tentang pengemis tesebut 

sesuai paradigma yang telah dibangun oleh Dr. Abd. Hayy Al-Farmawi sebagai 

rujukan metodologi dari penelitian ini sebagaimana berikut 

a. Menentukan suatu pembahasan yang akan dikaji 

b. Mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan persoalan yang akan 

dibahas. 

c. Menyusun ayat-ayat yang relevan tersebut secara kronologis sesuai dengan 

konteks turunnya al-Qur’an (asbāb al-nuzul), lalu menganalisnya sesuai 

dengan konteks masing-masing ayat. 

d. Melakukan analisis ketersambungan atau munāsabah dari ayat-ayat tersebut 

pada konteks suratnya masing-masing. 

e. Mempertimbangkan hadis-hadis tertentu yang relevan dengan pembahasan 
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f. Melakukan analisis terhadap ayat-ayat tersebut secara komprehensif, baik 

dari segi konteks bahasanya, konteks turunnya ayat, korelasinya satu sama 

lain, sehingga pandangan utuh al-Qur’an terkait persoalan yang dibahas 

dapat dipahami.6  

 

F. Sistematika Pembahasan 

 Agar penelitian yang akan dilakukan dapat tetarah, maka dalam penelitian 

ini perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah sebagai alasan 

akademik mengapa tema tersebut diangkat, batasan dan rumusan masalah yang 

menjadi pokok pembahasan, kemudian uraian tentang tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka yang memuat argumentasi dari dari beberapa litaratur 

yang sudah ada meskipun dari beberapa literatur tersebut secara eksplisit tidak 

membahas tentang pengemis, yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk 

menunjukkan penulisan dalam penelitian ini bisa terarah. 

Bab II berisi diskursus tentang pengemis dalam ranah secara umum dan 

dalam tinjauan Islam. Di sini pula akan dipaparkan tentang latar-belakang 

kehidupan pengemis dan dampak sosial akibat dari kehadiran mereka di lingkungan 

masyarakat. 

                                                           
6 Abu Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi at-Tafsir al-Mawdhu’i, (Kairo: al-Hadharah al-

Arabiyah, 1976), hlm 49-50. Dikutip dari Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 

(Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 168 
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Bab III menginventarisir ayat-ayat pengemis dan hadis yang berkaitan 

sebagai faktor pedukung. Dalam bab ini akan dijelaskan makna ayat-ayat tentang 

pengemis  dari segi asbabun nuzul serta munasabah satu ayat dengan yang lainnya. 

Bab IV memuat tentang analisis meliputi gambaran umum pengemis dan 

ayat-ayat tentang pengemis.  

Bab V merupakan penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan dan 

jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di bab awal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:  

1. Redaksi al-Qur’an yang relevan dengan pengemis adalah terminologi sā’il 

yang dapat dimaknai sebagai orang yang meminta-minta. Dalam banyak ayat, 

al-Qur’an menyebutkan orang-orang yang meminta-minta. Hal ini merupakan 

sebuah pengakuan al-Qur’an aras realitas pengemis sebagi bagian atau unit 

dalam struktur masyarakat yang perlu diperhatikan keberadaannya. Islam 

menempatkan pengemis sebagai subjek yang berhak mendapatkan 

mendapatkan harta sedekah dan zakat. Penyebutan kata sā’il atau orang-orang 

yang meminta-minta selalu berada dalam konteks perbuatan baik (amal 

shaleh). Dengan demikian, dengan mendermakan sebagian harta kita kepada 

para pengemis, hal itu merupakan sebuah manifestasi dari keimanan kita. Itulah 

salah satu manifesatsi dari gagasan tentang apa itu kebaikan menurut al-

Qur’an.  

2. Al-Qur’an juga menawarkan etika universal, yakni kita tidak diperbolehkan 

untuk bersikap kasar kepada para pengemis, seperti menghardik, mengusir, dan 

berkata kasar. Sebab, hal ini merupakan sebuah kesombongan dan keangkuhan 

atas sesama makhluk Allah. Dalam konteks sekarang, hal ini menjadi inspirasi 

bagi pemerintah khususnya agar supaya penyelesaian munculnya para 
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pengemis tidak diselesaikan dengan cara-cara kekerasan terutama kekerasan 

struktural. Meskipun demikian, Islam tidak menganjurkan aktifitas meminta-

minta kecuali dalam keadaan darurat. Pada prinsipnya, Islam memegang teguh 

prinspin bekerja aktif untuk menghidupi diri kita sendiri tanpa harus 

bergantung, meminta-minta harta orang lain. Hal ini dibuktikan oleh ungkapan 

Nabi Muhammad, “tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah”. Oleh 

karena itu, mengemis atas dasar kemalasan atau alasan yang tidak jelas, 

terutama untuk memperkaya diri sendiri tidka diperbolehkan di dalam Islam. 

Sebagai sebuah sistem dan tata nilai, Islam sebenarnya mempunyai mekanisme 

zakat sebagai sebuah jaminan sosial sehingga harta umat Islam dapat 

didistribusikan kepada orang yang membutuhkan, khususnya para pengemis. 

Jika dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual, zakat di dalam Islam dapat 

menjadi salah satu solusi bagi pengentasan kemisikinan, lebih khususnya 

munculnya para pengemis. 
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