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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang paling sempurna. Berbagai aspek kehidupan 

manusia diatur secara lengkap di dalamnya. Termasuk hubungan antar 

manusia sebagai makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, manusia pasti 

membutuhkan pertolongan. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur’an surat Al-

Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

(#θçΡ uρ$ yès? uρ...............” ’n? tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθø) −G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$ yès? ’n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$# uρ 4 

(#θà) ¨? $#uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9$# “ 

 
Yang artinya: “ ...............  dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”1 

 

Sebagai  salah satu wujud perbuatan dari sikap tolong menolong 

dalam kebaikan adalah berbuat sedekah. Sedekah sangat dianjurkan di dalam 

Agama Islam. Bahkan anjuran sedekah di dalam Al-Qur’an dikemas dalam 

ungkapan yang sangat menarik hati dan memotivasi kita untuk 

melakukannya.  

 

                                                            
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-

Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia (KARINDO), 2002, hal. 
141-142. 
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Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan: 

ã≅sW ¨Β ” t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à) ÏΖãƒ óΟ ßγ s9≡ uθøΒ r& ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# È≅sVyϑ x. >π¬6ym ôMtF u;/Ρ r& yìö7 y™ Ÿ≅Î/$ uΖy™ 

’Îû Èe≅ ä. 7' s# ç7 /Ψß™ èπ s($ÏiΒ 7π ¬6ym 3 ª! $#uρ ß# Ïè≈ŸÒãƒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t± o„ 3 ª!$# uρ ììÅ™≡uρ  “  íΟŠ Î= tæ 

 
Yang artinya: ”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha 
luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”2 

 

Pada ayat lain juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 114: 

ô⎯tΒ........... ” ttΒ r& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷ètΒ ÷ρr& £x≈n= ô¹Î) š⎥÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 ⎯tΒ uρ ö≅yèø tƒ 

š Ï9≡sŒ u™!$ tóÏF ö/$# ÏN$|Ê ó s∆ «! $# t∃ öθ|¡ sù ÏµŠ Ï?÷σ çΡ #·ô_r& $ \Κ‹Ïà tã “ 

 
Yang artinya: “.........orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau 
berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan 
barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka 
kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.”3 

 

Rasulullullah juga bersabda: 

 
 َفَقاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل اللَِّه )تصدقوا(قال رسول اهللا ص  وعنه قال" 

ِعْنِدي آَخُر َقاَل َتَصدَّْق ِبِه ِعْنِدي ِديَناٌر َفَقاَل َتَصدَّْق ِبِه َعَلى َنْفِسَك َقاَل 
َزْوِجَك  َعَلى َوَلِدَك َقاَل ِعْنِدي آَخُر َقاَل َتَصدَّْق ِبِه َعَلى َزْوَجِتَك َأْو َقاَل

َقاَل ِعْنِدي آَخُر َقاَل َتَصدَّْق ِبِه َعَلى َخاِدِمَك َقاَل ِعْنِدي آَخُر َقاَل َأْنَت 
 “ )صححه ابن حبان والحاآمرواه ابو داود والنسائى و(  به َأْبَصُر

Artinya: “Dan daripadanya. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. : 
“Bershadaqahlah”, seorang bertanya: Ya Rasulullah! Kalau saya ada 

                                                            
2 Ibid, hal. 55. 
3 Ibid, hal. 126-127. 
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mempunyai satu dinar? Sabda Nabi: “Shadaqahkanlah kepada dirimu”. Ia 
berkata: Kalau saya ada mempunyai satu dinar lagi? Sabda Nabi: 
“Shadaqahkanlah kepada anak-anakmu”. Ia bertanya: Kalau saya ada 
mempunyai satu dinar lagi? Sabda Nabi: “Shadaqahkanlah kepada 
isterimu”. Ia bertanya: Kalau saya ada mempunyai satu dinar lagi? Sabda 
Nabi: “Shadaqahkanlah kepada bujangmu”. Ia bertanya: Kalau saya ada 
mempunyai satu dinar lagi? Sabda Nabi: “Engkau lebih tahu 
menggunakannya”. Diriwayatkan-dia oleh Abu Dawud dan Nasa-i dan 
dishahkan-dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim.”4 

 

Dari hadits dan ayat di atas, kita bisa mengetahui bahwasanya sedekah 

adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam Agama Islam. Dan apabila 

sedekah dikaitkan dengan kondisi negara kita, yang mana kemiskinan masih 

menjadi masalah hampir di setiap daerah, maka sedekah termasuk salah satu 

hal yang sangat diharapkan bagi rakyat miskin khususnya bagi para pengemis 

yang banyak berkeliaran di jalan-jalan dan tempat-tempat umum lainnya. 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yaitu sebuah 

negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif 

terbelakang dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan 

dengan norma global5. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukan 

angka kemiskinan per maret 2010 mencapai 13,33 % dari total penduduk 

Indonesia yaitu 31,02 juta jiwa.6 

Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya 

ketersediaan lapangan pekerjaan. Dan sampai saat ini pemerintah masih 

belum bisa memberikan solusi yang tepat untuk rakyatnya. Pembangunan 

                                                            
4 Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Tarjamah Bulughul-Maram, diterjemahkan oleh A. Hasan, 

Bandung: CV  Penerbit Diponegoro, 2006, hal. 280. 
5 http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang (diakses 17 Maret 2010). 
6  http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=3 

(diakses 27 Oktober 2010). 
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ekonomi yang tidak rata antara provinsi satu dengan provinsi lainnya menjadi 

salah satu penyebab kesenjangan ekonomi yang tinggi.  

Di daerah-daerah atau di desa-desa yang notabene belum tersentuh 

pembangunan ekonomi, lapangan pekerjaan sangat terbatas. Demi untuk 

menghidupi diri dan keluarga, masyarakat desa berbondong-bondong mencari 

lapangan pekerjaan di kota. Akan tetapi, kehidupan di kota pun tidak jauh 

berbeda dengan di desa. Mereka tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan 

karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya angka 

pengangguran semakin meningkat, khususnya di kota-kota besar.  

Bagi masyarakat miskin tanpa keterampilan dan tidak mendapatkan 

pekerjaan di kota, maka solusi terbaik bagi mereka untuk mendapatkan uang 

adalah dengan cara memohon belas kasihan orang atau meminta-minta atau 

mengemis. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah, 

khususnya pemerintah provinsi.  

Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang diburu oleh para 

urban. Oleh sebab itu, Provinsi DKI Jakarta memiliki segudang masalah yang 

dilatarbelakangi masalah ekonomi. Jumlah pengangguran terus meningkat 

dan jumlah pengemis pun bertambah. Hal ini merupakan masalah yang 

dilematik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta melahirkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Ketertiban Umum sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

1988 tentang Ketertiban Umum yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan 
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jiwa dan semangat peyelenggaraan Pemerintah Daerah serta perubahan dan 

perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga kota Jakarta (hal 

menimbang huruf c).   

Lahirnya Perda tersebut menuai pro dan kontra. Khususnya pada pasal 

40 huruf c, disebutkan adanya larangan memberi sedekah kepada pengemis. 

Adapun bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

“Setiap orang atau badan dilarang: 
a. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; 
b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang 

asongan, dan pengelap mobil; 
c. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau 

barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil”7 
 

Larangan yang terdapat pada pasal tersebut seakan-akan berlawanan 

dengan ajaran Agama Islam yang menganjurkan untuk memberikan sedekah 

kepada kaum fakir dan miskin.  

Karena adanya hal-hal yang sepertinya bertentangan antara Hukum 

Negara dan Hukum Islam yang telah disebutkan diatas, maka timbullah 

berbagai macam pertanyaan dan tanggapan masyarakat sebagai reaksi dari 

lahirnya Perda tersebut. Baik tanggapan negatif ataupun tanggapan positif. 

Dengan latar belakang demikian, penulis merasa tertarik dan perlu 

untuk melakukan penelitian lebih dalam. Dan penulis akan meneliti masalah 

ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pemberian 

Sedekah kepada Pengemis menurut Perda DKI Jakarta No 8 Tahun 2007”. 

                                                            
7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 

Tentang Ketertiban Umum didownload dari http://www.jakarta.go.id/v70/direktorihukum/ 
index.php/listings/search (diakses tanggal 6 Maret 2010). 
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B. Penegasan Istilah 

Hukum Islam adalah tidak lain dari Fiqh Islam atau Syari’at Islam, 

yaitu koleksi daya upaya para fuqoha dalam menetapkan Syari’at Islam sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat.8 

Sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah derma 

kepada orang miskin dsb. berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia; 

selamatan, kenduri; pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak 

menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan 

kemampuan pemberi.9 Sedangkan sedekah yang dimaksud dalam Perda ini 

adalah memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis.10 

Pengemis adalah orang yang meminta-minta.11 

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Perda DKI 

Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketertiban umum. 

 

 

 

C. Perumusan Masalah 

                                                            
8  Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: PT Bulan 

Bintang, 1988, hal. 44. 
9 Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: 

Penerbit CV Widya Karya, 2005, hal. 462. 
10 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 

Tentang Ketertiban Umum dalam huruf c didownload dari 
http://www.jakarta.go.id/v70/direktorihukum/ index.php/listings/search (diakses tanggal 6 Maret 
2010). 

11 http://kamusbahasaindonesia.org/pengemis  (diakses tanggal 10 April 2010). 



7 
 

 
 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap 

larangan pemberian sedekah kepada pengemis sebagaimana diatur dalam 

Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam tentang 

larangan memberi sedekah kepada pengemis dalam Perda DKI Nomor 8 

Tahun 2007. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini akan berguna untuk memberikan sumbangan 

tentang kajian masalah hukum memberikan sedekah kepada pengemis 

dalam perspektif Hukum Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

Memberikan gambaran tentang hukum memberikan sedekah kepada 

pengemis dalam perspektif Hukum Islam dan dengan gambaran ini 

diharapkan mampu memberi masukan kepada penulis dan pembaca 

serta menambah wacana dalam kajian Hukum Islam. 

 

 

E. Kajian Pustaka 
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Dipandang dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), maka terdapat 

beberapa pasal yang dianggap melanggar hak. Dari kajian yang 

diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)12 

pada tanggal 11 Februari 2008 tentang Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 

tentang Ketertiban Umum telah disimpulkan bahwa ada beberapa pasal yang 

melanggar hak asasi manusia. Salah satu pasal yang dipermasalahkan adalah 

pasal 40. Pasal tersebut dianggap akan mengakibatkan pelanggaran hak atas 

pekerjaan. 

Menurut penulis, hasil dari kajian tersebut hanya dipandang dari sudut 

HAM saja. Dan sama sekali tidak menyebutkan peran Hukum Islam di dalam 

kajian tersebut. 

Sedangkan, dalam sebuah artikel yang berjudul “Ketua MUI Tak 

Masalah Larangan Beri Sedekah ke Pengemis Jalanan” yang ditulis oleh 

Niken Widya Yunita dalam media online detikNews disebutkan Ketua MUI, 

Amidhan menyetujui larangan memberikan sedekah kepada pengemis  sebab 

larangan tersebut demi menertibkan jalan dan MUI sendiri belum melakukan 

pertemuan atau sidang yang membahas tentang Perda tersebut.13  

Menurut penulis, artikel ini hanya menyebutkan pendapat pribadi dari 

salah seorang ketua MUI dan tidak mewakili MUI sebagai instansi yang 

dipimpin olehnya. 

                                                            
12 www.komnasham.go.id/portal/files/Kajian_Perda_Tibum.pdf (diakses tanggal 6 

Maret 2010). 
13 http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/11/time/ 

113139/idnews/828371/idkanal/10 (diakses pada tanggal 1 Maret 2010). 
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Dan dalam artikel lainnya yang berjudul “Perda Larangan Memberi 

Sedekah Tidak Masuk Akal” ditulis oleh Novi Christiastuti Adiputri dalam 

media online detikNews menyebutkan, Wardah Hafidz selaku Koordinator 

Urban Poor Consortium (UPC) mengatakan peraturan tersebut tidak masuk 

akal dan peraturan itu baru bisa berlaku jika kemiskinan di Jakarta sudah 

hilang. Jika kemiskinan masih ada, maka peraturan seperti ini dapat menutup 

kepedulian orang terhadap sesamanya.14 

Menurut penulis, dalam artikel ini hanya menyebutkan sebuah kritikan 

yang bernada kontra terhadap Perda tersebut. 

Dalam artikel yang berjudul “Perda Tibum Membunuh Hak Rakyat 

Miskin”, Komisioner Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak mengatakan 

Perda Tibum (Ketertiban Umum) DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 merupakan 

instrumen pembunuh hak rakyat miskin dan alat represif atas kegagalan 

pemerintah DKI Jakarta dalam memenuhi hak atas pekerjaan warganya.15 

Menurut penulis, dalam artikel ini pun hanya memandang Perda 

tersebut dari sudut pandang HAM saja. 

Dari kajian-kajian tersebut, penulis menyatakan bahwa masalah ini 

layak diteliti karena belum ada yang mengkaji Perda Tibum dilihat dari 

perspektif Hukum Islam.  

 

 

                                                            
14 http://www.detiknews.com/read/2009/08/31/142513/1193182/10/perda-larangan-

memberi-sedekah-tidak-masuk-akal (diakses pada tanggal 1 Maret 2010). 
15 http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/perda-tibum-membunuh-hak-rakyat-

miskin  (diakses pada tanggal 1 Maret 2010). 
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F. Metodologi Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam kriteria penelitian pustaka 

(library research) yaitu bentuk penelitian yang sumbernya diperoleh dari 

kepustakaan. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam hal 

ini penulis menggunakan pengumpulan sumber data yang diperoleh 

melalui : 

a. Sumber data primer, yaitu bahan yang mengikat16. Adapun sumber 

data primernya adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 

8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum berikut penjelasannya serta 

peraturan-peraturan yang mengikat secara langsung berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.  Dan Proses Pembuatan Peraturan 

Daerah karya Djoko Prakoso, S.H., 1985. 

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan-

penjelasan mengenai bahan primer tersebut17. Adapun sumber data 

sekunder ini meliputi buku-buku seperti Eklektisisme Hukum 

Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional karya 

Dr. A. Qodri Azizy, M.A. 2002. Pengantar Penelitian Hukum karya 

                                                            
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1984, hal. 52. 
17 Ibid. 
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Soerjono Soekanto,  1984. Zakat Dalam Perekonomian Modern karya 

Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. 2002. Hukum Zakat karya Yusuf 

Qardawi, 1999. Zakat dan Infaq karya Ir. Sahri Muhammad, 1982.  

Ihya’ulumiddin karya Al-Ghozali, 2003. Fadhilah Sedekah karya 

Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya Al Kandhalawi,  

1993. Falsafah Hukum Islam karya Hasbi Ash Shiddieqy, 1988.  Juga 

artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah, pendapat ahli hukum 

dan laporan-laporan hasil penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis18 mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, trankrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.19 Data 

tersebut diklasifikasikan dan dibuat kategorinya agar dapat dimanfaatkan 

untuk memecahkan masalah penelitian.20 Setelah data diklasifikasikan, 

kemudian data tersebut disajikan sebagai suatu kompleks dari kekuatan-

kekuatan sosial dan digambarkan sebagai suatu proses sosial yang unik 

                                                            
18 Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1992, hal. 69. 
19 Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hal. 

202. 
20 Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, loc. cit. 
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sehingga tampak hubungan antara sektor-sektor  ekonomis, sosial, politik 

dan keagamaannya.21 

4. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul akan dianalisis dengan metode kualitatif melalui 

cara berfikir : 

a. Deduksi, yaitu berpangkal kepada suatu pendapat umum berupa 

hukum, teori atau kaidah dalam menyusun suatu penjelasan tentang 

suatu kejadian khusus22. 

b. Induksi, yaitu berpangkal kepada sejumlah fakta untuk menyusun 

suatu penjelasan umum, teori atau kaidah yang berlaku umum23. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Pada bab satu, berisi tentang pendahuluan yang meliputi: latar 

belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Pada bab dua, memuat tinjauan umum terhadap sedekah dan pengemis 

dalam pandangan Islam yang dibagi menjadi sub bab : pengertian sedekah,  

orang yang diutamakan menerima sedekah dan orang yang tidak berhak 

                                                            
21 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia, 

1986, hal. 47. 
22 Tejoyuwono Notohadiprawiro, Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Yogyakarta: 

Repro, Ilmu Tanah Uniersitas Gadjah Mada, 2006, hal 10. 
23 Ibid., hal 11. 
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menerima sedekah, syarat umum dan etika memberi sedekah, pengertian 

pengemis, perbedaan pengemis dengan kaum fakir miskin dan larangan 

mengemis. 

Pada bab tiga, memuat tinjauan umum tentang Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Khusus  Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban 

Umum.  

Pada bab empat, memuat analisis tentang larangan memberikan 

sedekah kepada pengemis. 

Pada bab lima, penutup, berisi rangkuman yang menyajikan hasil 

penelitian atau kesimpulan. 

 

 

 


