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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Pengawasan 

2.1.1 Pengertian Pengawasan 

Hani Handoko (2003:379) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai 

cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih 

jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan adalah 

sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan 

manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-

kegiatan sesuai yang direncanakan. Suatu usaha sistematik untuk menetapkan 

standar pelaksanaan untuk dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang 

informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara 

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan juga 

merupakan kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan 

agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan 

dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan 

pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu 

mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa 



 16 

yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan 

utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan 

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan 

tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu 

maupun waktu-waktu yang akan datang. Dua prinsip pokok yang merupakan 

suatu condition sine quanon bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah 

adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta 

wewenang kepada bawahan. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah 

suatu proses kegiatan pimpinan yang sistemastis untuk membandingkan, 

memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta kegiatan 

organisasi yang akan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan standar, 

rencana, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan, 

serta mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan sumber 

daya yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. 

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan 

Hani Handoko (2003:366) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengawasan diantaranya yaitu : 

1. Perubahan lingkungan 

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus 

dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing 
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baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi 

perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan organisasi, 

sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan 

yang diciptakan perubahan-perubahan yang tejadi. 

2. Peningkatan koletifitas organisasi 

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang 

lebih formal dan hati-hati. 

3. Kesalahan-kesalahan 

Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer 

dapat secara sederhana melakukan pengawasan. Tetapi kebanyakan 

anggota organisasi-organisasi sering melakukan kesalahan. 

4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang 

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada karyawan, 

kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. 

2.1.3 Metode Pengawasan 

M. Taufiq Amir (2014:36) Metode pengawasan didalam manajemen 

yang paling dikenal adalah metode pengawasan dengan dua pendekatan, 

yaitu: 

1. Pendekatan Pengawasan Non-Kuantitatif 

Pendekatan pengawasan ini dilakukan dengan tidak melibatkan 

angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara 

keseluruhan. Pendekatan pengawasan ini menggunakan beberapa teknik 

sebagai berikut : 
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a. Pengendalian dengan observasi untuk mengendalikan kegiatan atau 

produk yang dapat diobservasi seperti pengawasan langsung terhadap 

kinerja pegawai. 

b. Inspeksi teratur dan langsung, dimana inspeksi ini dilakukan rutin 

secara periodik dengan mengamati kegiatan yang bisa diobservasi 

langsung. 

c. Laporan lisan dan tertulis, dimana laporan ini berisi informasi yang 

dibutuhkan secara cepat disertai dengan feedback dari bawahan dengan 

pelaksanaannya yang lebih cepat. 

d. Diskusi terbuka manajer dengan pegawainya tentang pelaksanaan 

suatu kegiatan, dimana cara ini dapat menjadi alat pengendalian karena 

masalah yang dihadapi pegawai di lapangan dapat dinegoisasikan 

untuk dipecahkan bersama. 

2. Pendekatan Pengawasan Kuantitatif 

Pendekatan pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan angka 

untuk menilai suatu prestasi organisasi, beberapa teknik pelaksanaan 

pendekatan ini adalah : 

a. Anggaran operasi, anggaran pembelanjaan modal, anggaran penjualan, 

seperti planning programming, budgetting system, zero base 

budgetting, dan human resource accounting. 

b. Audit yang bertujuan untuk membantu semua anggota manajemen 

dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara mengajukan 
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analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar mengenai 

kegiatan yang dilaksanakan. 

2.1.4 Indikator Pengawasan 

Hani Handoko (2003:71) Yang menjadi indikator pengawasan adalah: 

1. Akurat 

Informasi tentang pelaksanaan harus akurat, data yang tidak akurat 

dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil 

tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang 

sebenarnya tidak ada. 

2. Tepat waktu 

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi, 

secepatnya bila kegiatan perbaikan dilakukan segera. 

3. Objektif dan menyeluruh 

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap 

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi 

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian bidang dimana 

penyimpangan-penyimpangan dari standar yang paling sering terjadi atau 

yang mengakibatkan kerusakan paling fatal. 

5. Realistik secara ekonomis 

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau 

paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. 

6. Realistik secara organisasional 
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Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis denga kenyataan-

kenyataan organisasi. 

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi 

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. 

8. Fleksibel 

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan 

tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari 

lingkungan. 

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional 

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi 

ataupun deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya 

diambil. 

10. Diterima para anggota 

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja 

para anggota organisasi  dengan mendorong prasarana otonomi, tanggung 

jawab dan berprestasi. 

2.1.5 Jenis-Jenis Pengawasan 

Hani Handoko (2003:361) Ada tiga jenis pengawasan yaitu: 

1. Pengawasan pendahuluan 

Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-

penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat 

sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. 
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2. Pengawasan “concurrent” 

Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu 

produser harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu 

sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam 

peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan 

suatu kegiatan 

3. Pengawasan umpan balik 

Husaini Husman (2013:87) Mengukur hasil-hasil dari suatu 

kegiatan yang telah diselesaikan. Ada empat jenis pengawasan yaitu : 

a. Pengawasan melekat 

Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang 

terus menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya, secara 

preventif, dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut 

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pengawasan fungsional 

Setiap upaya pengawasan dilakukan oleh aparat yang ditunjuk 

khusus untuk melakukan audit secara bebas terhadap objek yang 

diawasinya. Aparat wasnal melakukan tugas berupa pemeriksaan, 

verifikasi, konfirmasi, survey, penilaian, audit, dan pemantauan. 

c. Pengawasan masyarakat 

Pengawasan yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan 

suatu kegiatan pengawasan masyarakat berbentuk control masyarakat 

terhadap pengelolaan sumber daya organisasi 
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d. Pengawasan legislatif 

Pengawasan ini mengawasi tata cara penyelenggaraan perintah 

dan keuangan  Negara, pengawasan legislatif merupakan pengawasan 

politik terhadap eksekutif. 

 

2.2 Konsep Pemerintah 

Dikatakan oleh Koswara (2002 : 29) bahwa yang dimaksud pemerintahan 

adalah: 

1. Dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut 

bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif; 

2. Dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut 

bidang eksekutif. 

Selanjutnya Koswara (1999:5) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan 

adalah: 

Ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang 

cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara 

internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara. Ilmu 

pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan 

dalam praktek, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) 

dengan yang diperintah (rakyat). 

Obyek material ilmu pemerintahan secara kebetulan sama dengan objek 

material ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara dan ilmu 

negara itu sendiri, yaitu negara. Objek forma ilmu pemerintahan bersifat khusus 

dan khas, yaitu hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik 

hubungan antara Pusat dengan Daerah, hubungan antara yang diperintah dengan 
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yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen), 

termasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, 

sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan serta peristiwa-

peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa. 

Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang 

menjadi tujuan berpikir dan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan. Ada beberapa 

asas pemerintahan, antara lain : asas aktif, asas „mengisi yang kosong” atau Vrij 

Bestuur, asas membimbing, asas Freies Ermessen, asas “dengan sendirinya”, asas 

historis, asas etis, dan asas de tournament de pouvoir. 

Menurut Taliziduhu Ndraha, pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 

golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan 

dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar 

negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan 

desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan 

bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah 

pertahanan keamanan,peradilan, luar negeri dan moneter. 

Ermaya (1998 : 6-7) membedakan secara tajam secara pemerintah dan 

pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang 

mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.Pemerintahan 

adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam 

menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.Dari pengertian tersebut, 

dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah aspek statis, 

sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya. 

Selanjutnya, Ermaya (1998 : 6-7) menyebutkan, bahwa suatu pengertian 

tentang pemerintahan, dapat dibedakan dalam pengertian luas dan dalam 
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pengertian sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah “segala kegiatan badan-

badan publik.Yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam 

usaha mencapai tujuan negara”.Dalam arti sempit, adalah segala kegiatan badan-

badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif”. 

Karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada Anglo Saxon 

menurut Koswara (2003 : 3) lebih memperhatikan kemandirian masyarakat 

regional dan lokal, antara  lain : 

1. Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan, 

2. Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislative 

3. Tanggung jawab pegawai peradilan biasa dan 

4. Sifatnya lebih desentralistik. 

Menurut Koswara (2003:3), karakteristik pemerintahan yang orientasinya 

kepada sistem kontinental, antara lain : 

1. Pemusatan kekuasaan ditangan eksekutif, 

2. Terdapat dominasi otorisasi nasional, 

3. Profesionalisme aparat pemerintah, 

4. Memisahkan secara psikologis dari rakyat biasa dan tanggungjawab 

pemerintah kepada Peradilan Administratif, 

5. Kecenderungan sentralistik. 

C.F Strong dalam  Koswara (2003:247) memberikan makna pemerintahan 

sebagai berikut : Pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai 

kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan 

Negara baik kedalam maupun keluar. Untuk melaksanakan kewenangan itu, 

pemerintah harus mempunyai kekuatan tertentu, antara lain kekuatan di bidang 
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militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kekuatan 

legislatif, atau pembuatan undang-undang serta kekuatan finansial atau 

kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai 

keberadaan negara bagi penyelenggaran peraturan. Semua kekuatan tersebut harus 

dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. 

Sementara itu Finer dalam Pamudji (1993 : 24-25) mengemukakan bahwa 

istilah “government” paling sedikit mempunyai 4 (empat) arti yaitu : 

1. Menunjukan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol 

atas pihak lain (the activity or the process of governing). 

2. Menunjukan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan 

atau proses di atas dijumpai (states of affairs). 

3. Menunjukan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas 

untuk memerintah (people chargewidth the duty of governing). 

4. Menunjukan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat 

tertentu diperintah (the manner, method or system by which a particular 

society is governed). 

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan negara menunjukkan 

adanya badan pemerintahan (institutional), kewenangan pemerintah (authority), 

cara memerintah (technique to govern), wilayah pemerintahan (state, local, rural 

and urban) dan sistem pemerintahan (government system) dalam menjalankan 

fungsi pemerintahannya. 

Bayu Suryaningrat dalam Supriatna  (2007 : 2) bahwa unsur yang menjadi 

ciri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan: 
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1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan. 

2. Adanya dua pihak, yaitu yang member perintah dan yang menerima 

perintah. 

3. Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima 

perintah,dan 

4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah. 

Sedangkan Rasyid dalam Supriatna (2007:2) mengatakan bahwa 

pemerintahan mengandung makna mengatur (UU), mengurus (mengelola) dan 

memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi 

kepentingan rakyat. 

Pemerintahan mengandung unsur yang secara filosofis berkaitan erat 

dengan : Badan pemerintahan (pemerintah) yang sah secara kontitusional; 

Kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan ; cara dan sistem pemerintahan ; 

Fungsi sesuai dengan kekuasaan pemerintahan, dan Wilayah pemerintahan. 

Mengenai pembagian badan publik John Locke seperti yang dikutip 

Koswara (2005 : 21) mengemukakan pemisahan kekuasaan negara dalam tiga 

bidang yakni : 

1. Kekuasaan dalam bidang legislatif, yaitu kekuasaan pembuatan Undang-

Undang. 

2. Kekekuasaan di bidang eksekutif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan 

Undang-undang. 

3. Kekuasaan di bidang federatif, yaitu kekuasaan dalam melakukan 

hubungan luar negeri. 
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2.3 Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa pembagian daerah indonesia 

atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan 

dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam 

daerah-daerah yang bersifat istimewa. 

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dijelaskan bahwa 

bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah 

kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, 

perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, 

pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. 

Untuk membentuk susunan Pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintahan 

bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang 

pokok-pokok pemerintah didaerah. Yang dilaksanakan dengan instruksi Menteri 

dalam Negeri No.26 Tahun 1974. Undang-undang itu mengatur pokok-pokok 

penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintahan pusat didaerah. 

Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan Pemerintah 

berdasarkan asas-asas, sebagai berikut (Kansil, 2005:141) 
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1. Asas desentralisasi 

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 

sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah 

daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga 

daerah itu. 

2. Asas dekonsentrasi 

Asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan 

pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih 

tinggi kepada pejabat-pejabat nya didaerah. 

3. Asas Tugas Perbantuan 

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut 

serta dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan kewajiban 

mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. 

Menurut Haw Widjaja (Haw Widjaja, 2005:140) pemerintahan daerah 

adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh 

lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPRD). 

Selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan daerah juga mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945. 



 29 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat penulis terjemahkan 

bahwasannya Pemerintahan daerah adalah lembaga-lembaga pemerintah yang 

berkedudukan ditingkat daerah yang menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai 

otonomi daerah. 

 

2.4 Karaoke 

Karaoke adalah bentuk hiburan interaktif atau video game di mana 

penyanyi amatir bernyanyi bersama dengan rekaman musik (a music video) 

dengan menggunakan mikrofon dan sound sistem publik. Musik karaoke biasanya 

lagu minus lead vocal.Lyrics biasanya ditampilkan pada layar video, bersama 

dengan symbol bergerak, berubah warna, atau gambar video musik, untuk 

membimbing penyanyi.Di beberapa negara, di sebut sebuah kotak karaoke KTV. 

Ini juga merupakan istilah yang digunakan oleh para teknisi rekaman 

diterjemahkan sebagai "lagu kosong" yang berarti tidak ada track vokal. Sebuah 

mesin karaoke dasar terdiri dari pemutar musik, mikrofon input, sarana pengubah 

dari musik yang dimainkan, dan output audio. Beberapa mesin low-end berusaha 

untuk memberikan penekanan vokal sehingga seseorang dapat memainkan lagu 

biasa ke dalam mesin dan menghapus suara penyanyi aslinya, namun ini jarang 

efektif. Mesin yang paling umum adalah CD + G , Laser Disc , VCD atau DVD 

player dengan input mikrofon dan mixer audio built in pemutar CD + 

Gmenggunakan jalur khusus yang disebut subcode untuk mengkodekan lirik dan 

gambar ditampilkan pada layar sementara format lain native menampilkan baik 

audio dan  video. Kebanyakan mesin di tempat karaoke memiliki teknologi yang 

secara elektronik mengubah nada musik sehingga penyanyi amatir dapat memilih 

kunci  yang sesuai untuk rentang vokal mereka, sambil mempertahankan tempo 
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asli lagu. (Sistem lama yang digunakan kaset mengubah kecepatan pemutaran, 

tapi sudah tidak ada di pasaran, dan penggunaan komersial hampir tidak 

ada.)Secara garis besar Karaoke adalah satu bentuk nyanyian yang mengeluarkan 

suaradalam bentuk minus one seperti yang terdapat dalam video karaoke.Sekarang 

ini karaoke cukup canggih, dan kita bebas untuk memilih jenis lagu seperti rock, 

pop dan sebagainya.Karaoke sendiri adalah sebuah bentuk hiburan di mana 

seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada 

sebuah layar televisi. Pengertian karaoke menurut encyclopedia adalah sebuah 

gaya bernyanyi yang menjadi populer di Jepang pada 1970-an, dimana lagu-lagu 

yang direkam dengan dukungan penuh accompanimental tapi tanpa vokal (minus 

one), yang kemudian dapat ditambahkan vokal oleh siapa saja yang ingin 

melakukannya. 

 

2.5 Pandangan Islam tentang Pengawasan  

Pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik antara lain: 

pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, 

tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung 

martabat manusia. Dengan karakterisrik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana 

berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada 

manajernya dan Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain 

pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan 

manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. 

Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di 

dalam al Qur‟an surat As-Shof ayat 3: “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa 
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kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” Ayat tersebut 

memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan 

pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat 

yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam Surat Al-Sajadah, ayat 5 

berikut: 

                              

      

Artinya:  Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 

menurut perhitunganmu. 

 

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur 

alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam 

mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah 

dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi 

dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. 

Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, manajemen merupakan sebuah 

proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan 

bekerjasama dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efesien, 

dan produktif. Fungsi manajemen adalah merancang, mengorganisasikan, 

memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Sejalan dengan ayat di atas, 

Allah Swt memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain 

rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya 

dalam Al-Qur‟an Surat Al Hasyr: 18 yang berbunyi: 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya 

melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam 

sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu 

sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain 

berdasarkan hadits Rasulullah Saw (HR. Tirmidzi: 2383). 

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, 

dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang 

merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran 

adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. 

Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar 

menjadi baik. 

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, 

mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran 

Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal 

dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang 

yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan 

bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua 
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dia yakin Allah yang ketiga. Allah SWT berfirman: “Tidaklah kamu perhatikan, 

bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada 

di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang 

keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima melainkan Dia-lah yang 

keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah 

yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang 

dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun 

mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari 

kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu”. (QS. Al-Mujadalah:7). Selain itu berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, 

dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas) (HR. Thabrani). 

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk 

mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya 

adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan 

tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan.   

Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengkoreksi 

kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang 

didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah 

diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu: 1). ketaqwaan individu, bahwa 

seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang 



 34 

bertaqwa; 2). pengawasan anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan 

sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan 

pengawasan dari personelnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan; 3). 

Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas 

dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah. 

Ar-riqobah atau proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus 

menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan  merupakan pengecekan 

jalannya planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang 

lebih buruk. Mengenai faktor ini al-Qur‟an memberikan konsepsi yang tegas agar 

hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan al-Qur‟an lebih dahulu pada 

intropeksi, evaluasi diri pribadi sebagai pimpinan apakah sudah sejalan dengan 

pola dan tingkah berdasarkan planning dan program yang telah dirumuskan 

semula. Setidak-tidaknya menunjukkan sikap yangh simpatik dalm menjalankan 

tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau memeriksa kerja anggotanya. 

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan ajaran 

Allah dan Rasulnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia didampingi oleh 

dua malaikat (Raqib dan Atid) yang mencatat segala perbuatan manusia dan akan 

dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah. 
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2.6  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Hasil 

1. 
Hadriana 

Hatta 

Penegakan Hukum 

Perizinan Terhadap 

Usaha KaraokeDi Kota 

Makassar(Berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 

5 Tahun2011 Tentang 

Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata) 

(2016) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penegakan hukum perizinan usaha karaoke 

belum berjalan secara maksimal karena masih 

banyak permasalahan yang terjadi mulai dari 

proses pemberian izin yang kurang efektif 

sampai masih banyaknya pelanggaran usaha 

yang dilakukan secara berulang. Proses 

pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih 

tegas agar memberikan efek jeradiperlukan 

untuk mengatasi permasalahan ini.  

2. 
Rahma Dian 

Aiyunisah 

Usaha Karaoke Tanpa 

Izin Usaha Di Wilayah 

Kota Banda Aceh 

(2010) 

Akibat Hukum dari usaha karaoke tanpa izin 

ini adalah ilegal, jadi pemerintah Kota Banda 

Aceh bisa saja sewaktu-waktu menutup usaha 

karaoke tersebut. Tindakan Hukum dari usaha 

karaoke yang tidak memiliki izin saat ini 

belum begitu efektif karena pihak Kantor 

Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banda 

Aceh hanya mengeluarkan surat teguran 

kepada usaha karaoke. Sedangkan untuk 

penutupan terhadap usaha karaoke yang tidak 

memiliki izin sangat sedikit dilakukan oleh 

pihak pemerintah. 

3. 

 

 

 

Koher Roton 

Naen 

 

Implementasi 

Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2002 

Tentang Perizinan 

Penyelenggaraan 

Hiburan 

(StudiKasusKarokeKel

uargaKecamatan Lima 

PuluhPekanbaru) 

(2014) 

Penyalahgunaan izin yang 

pertamaadalahdalam hal mengoperasikan 

tempat hiburan hingga pukul 02.00 Wib, 

padahal dalam Perda tersebut dinyatakan 

bahwa pengelola hiburan maksimal beroperasi 

hingga pukul 22.00 Wib. Penyalahgunaan izin 

yangkedua,sebagianbesar tempat hiburan 

Kota Pekanbaru masih menyimpang dari 

peruntukannya, sebagian besar dari mereka 

mengantongi izin sebagai Hotel danRumah 

makan. Penyalahgunaan izin yang ketiga 

adanya sejumlah tempat hiburanmalam sudah 

beroperasinamun tidakmenyesuaikan jarak 

lokasi 

Sesuaiperaturandaerah. Penyalahgunaan izin 

yang keempat adanya tempat hiburan karaoke 

yang baru dibuat dengan jarak kurang dari 

1000 meter dari tempat ibadah, sekolah 

ataupendidikan dan perumahan. 
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2.7 Definisi Konsep 

1. Pengawasan  

Pengawasan adalah keseluruhan rangkaian tindakan, kegiatan atau 

usaha untuk mengawasi dan mengendalikan bawahan serta organisasi atau 

unit organisasinya secara terus-menerus demi tercapainya tata tertib 

kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan dan tercapainya hasil atau 

tujuan, secara efektif dan efisien sesuai dengan program dan keterlaluan 

yang berlaku.  

2. Pemerintah 

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk 

membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang 

di kawasan tertentu yang merupakan Kawasan yang berada di bawah 

kekuasaan mereka. Pemerintah Kota Dumai sebagai penyelenggara 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tentu saja sudah 

mempersiapkan aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan 

pengawasan usaha. Pengawasan tersebut diatur di dalam Peraturan 

Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Prosedur dan Tata Cara 

Pemberian Izin Usaha. 

3. Karaoke 

Karaoke adalah bentuk hiburan interaktif atau video gamedi mana 

penyanyi amatir bernyanyi bersama dengan rekaman musik (a music 

video)dengan menggunakan mikrofon dan soundsistem publik. Musik 

karaoke biasanya lagu minus lead vocal. Lyrics biasanya ditampilkan pada 

layar video, bersama dengan symbol bergerak, berubah warna, atau 
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gambar video musik, untuk membimbing penyanyi. Ditinjau dari fasilitas, 

jenis layanan, dan harga sewa ruangannya, industri retail karaoke dapat 

dibagi atas 2 kategori: yaitu Karaoke Eksekutif dan Karaoke Keluarga. 

Kedua jenis tempat karaoke ini mempunyai ciri-ciri, kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Melihat dari kategori diatas secara tidak 

langsung mengenai perizinan, harga, pajak dll. Sesuai dengan Keputusan 

Menteri Hukum dan HAM bahwa tiap kategori mempunyai besaran royalti 

yang berbeda dimana untuk karaoke eksekutif 50.000, dan karaoke 

keluarga 12.000. 

 

2.8 Konsep Operasional 

Tabel 2.2  

Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub-indikator 

Analisis Pengawasan 

Pemerintah Kota Dumai 

Terhadap Usaha Karaoke 

Peraturan Walikota 

Dumai Nomor 24 Tahun 

2017 Tentang Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata 

Pembinaan 1. Standar Kelengkapan 

Izin Usaha 

2. Adanya pembagian 

tugas yang jelas 

Pengawasan 1. Mengukur 

pelaksanaan 

2. Hasil yang telah 

tercapai 

Sanksi Administrasi Pemberian sanksi 

terhadap pelanggaran 

(melakukan tindakan 

perbaikan) 

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 

  

 

Analisis Pengawasan Pemerintah Kota Dumai Terhadap Usaha 

Karaoke 

Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 

Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisiata 

 

Pembinaan Sanksi 

Administratif 

1. Standar 

kelengkapan izin 

usaha 

2. Adanya 

pembagian tugas 

yang jelas 

Pemberian 

sanksi  terhadap 

pelanggaran 

(melakukan 

tindakan 

perbaikan) 

Pengawasan 

1. Mengukur 

pelaksanaan 

2. Hasil yang telah 

tercapai 


