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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui Metode Pengawasan Kementerian Agama terhadap 

Kegiatan Lembaga-lembaga Dakwah di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, 

maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema 

penelitian, yaitu: 

1. Pengertian Pengawasan 

Menurut G.R. Terry dan L.W. Rue, pengawasan adalah 

mengevaluasi dari hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dan memperbaiki 

kesalahan-kesalahan jika diperlukan, agar tujuan organisasi tersebut dapat 

tercapai.
1
 

Sedangkan menurut M. Manullang “pengawasan merupakan suatu 

proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang suadah dilaksanakan 

menilainya dan mengkoreksi bila diperlukan. Supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.
2
 

Dalam pengertian lain, pengawasan adalah suatu proses 

pengamalan terhadap pelaksanaan rencana atau tugas pekerjaan agar 

rencana/pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan 

peraturan-peraturan dan petunjuk pelaksanaan/operasional yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

Pengawasan sangat berhubungan erat dengan perencanaan, 

sehingga pengawasan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan 

perencanaan terlebih dahulu. Begitu pula sebaliknya, rencana tidakakan 

dapat tercapai secara optimal, jika tidak disertai dengan suatu pengawasan. 

Pengawasan bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan 

tidak menyimpang dengan perencanaan sebelumnya. Menurut Yudhim 

mengemukakan: :Pengawasan adalah suatu usaha sistematika untuk 
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menentukan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi dan umpan balik, membandingkan kegiatan 

nyata dengan standar yang telah di tetapkan sebelumnya. Menentukan dan 

mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan 

koreksi yang di perlukan.
3
 

2. Peran Pengawasan 

Secara umum ada beberapa manfaat yang di peroleh dengan 

diperlakukannya pengawasan pada suatu organisasi atau lembaga yaitu: 

a. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan 

setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. 

b. Disamping itu pengawasan juga memiliki peran  membantu manajer 

dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi organisasi. 

c. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan baik antara 

pimpinan dan anggota organisasi. 

d. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuhkan 

keyakinan stakeholders pada organisasi. Stakeholders adalah mereka 

yang memiliki kepedulian terhadap organisasi tersebut.
4
 

3. Prinsip-prinsip Pengawasan 

Dua prinsip pokok yang merupakan condition sine qua non, bagi 

suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya perencanaan tertentu 

dan adanya pemberian intruksi-intruksi, serta wewenang-wewenang 

kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat 

pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan bawahan. Prinsip pokok 

yang kedua, merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem 

pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. 

Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu sistem pengawasan 

haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Dapat mereflektif sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-

kegiatan yang harus diawasi. 

                                                             
3
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b. Dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. 

c. Fleksibel dapat merefleksi Pola organisasi. 

d. Dapat menjamin diadakannya tindakan korelatif.
5
 

Sedangkan menurut Winardi prinsip pengawasan effektif membantu 

usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung dengan 

rencana.
6
 

4. Elemen-elemen Penting dalam Sistem Pengawasan 

Menurut Robert N. Anthony dan kawan-kawan yang dikutip oleh 

Amin Widjaja Tunggal, terdapat empat elemen-elemen penting dalam 

sistem pengendalian atau pengawasan antara lain: 

a.  Suatu detector, yaitu suatu alat pengamatan untuk mendeteksi dan 

mengukur kegiatan-kegiatan yang perlu di kendalikan. 

b. Suatu assessor, yaitu suatu alat untuk menilai dari suatu kegiatan 

sesuai dengan standart yang di tentukan dengan apa yamg sedang 

terjadi. 

c. Suatu effector, yaitu suatu alat modifikasi perilaku-perilaku pegawai 

dalam organisasi, bertujuan agar dapat mengubah perfoma pegawai 

jika itu diperlukan. 

d. Suatu alat untuk menyebarkan jaringan informasi ke alat-alat lain 

yang diantara detector dan assessor, dan antara assessor dan effector.
7
 

5. Bentuk-bentuk Pengawasan 

a. Pengawasan Pendahuluan 

Pengawasan pendahuluan yang sering disebut streering 

controls. Pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-

masalah yang belum terjadi maupun yang sudah pernah terjadi dan 

untuk mengkoreksi hasil pekerjaan dengan standart yang sudah di 

tetaptkan.Pengawasan pendahuluan ini, dapat digunakan untuk 

                                                             
5
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7
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mendeteksi masalah-masalah yang terjadi dan mengambil suatu 

tindakan sebelum masalah yang terjadi jika diperlukan. 

Pada pengawasan diharapkan seorang pemimpin mampu 

mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya.Tepat 

pada waktunya adalah tentang perubahan-perubahan atau perkembang 

dalam lingkungan terhadap tujuan yang diingnkan. 

b. Pengawasan Concurrent 

Pengawasan concurrent atau pengawasan “ya atau tidak” yaitu 

pengawasan yang dilakukan ketika pelaksanaan kegiatan sedang 

berlangsung.Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan sedang 

berlangsung.Sebelum model pengawasan ini ditetapkan, suatu 

prossedur harus disetujui terlebih dahulu. Syarat-syarat tertentu harus 

dipenuhi sebelum kegiatan-kegiatan yang lain dapat dilanjutkan. 

Model pengawasan ini menjadi suatu alat yang dapat lebih menjamin 

ketetapan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. 

c. Pengawasan umpan balik 

Pengawasan umpan balik, dapat juga dikenal sebagai past-

action controls. Bentuk pengawasan ini , digunakan untuk mengukur 

hasil dari suatu pekerjaan dengan standart yang sudah di tentukan. 

Pengawasan umpan balik ini dapat mengetahui sebab-sebab 

penyimpangan yang terjadi dengan standart yang ada.Pengawasan ini 

bertujuan agar dapat mengetahui penyimpanga-penyimpangan yang 

terjadi pada saat ini. Sehingga tidak akan terjadi hal serupa dimasa 

yang akan datang. Tipe pengawasan ini dilakukan setelah  kegiatan 

dilaksanakan.
8
 

M.Manullang dalam bukunya menyatakan jenis-jenis atau 

bentuk-bentuk pengawasan tergolong empat jenis atau bentuk 

pengawasan yaitu: 

 

 

                                                             
8
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a. Waktu pengawasan 

Berdasarkan waktu pengawasan yang dilakukan, maka macam-

macam pengawasan di bedakan menjadi dua yaitu: 

1) Pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi 

penyelewengan, kesalahan atau deviation. Jadi diadakan tindakan 

pencegahan agara jangan terjadi kesalahan dikemudian hari. 

2) Pengawasan represif, pengawasan setelah  rencana sudah dijalankan, 

dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat ukur 

standart yang telah di tentukan dahulu. 

b. Objek pengawasan 

Menurut Beishline, pengawasan berdasarkan objeknya dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1) Controladministratif, berurusan dengan tindakan dan pikiran 

2) control operatif, untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan. 

c. Subjek pengawasan 

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar golongan, maka 

pengawasan itu dapat dibedakan atas dua yaitu sebagai berikut: 

1) Pengawasan intern, pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga 

pengawasan vertical atau formal. Disebut pengawasa formal karena 

yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang berwenang. 

2) Pengawasan ekstern, orang-orang yang melakukan pengawasan itu 

adalah orang-orang luar organisasi. Pengawasan ini juga sering disebut 

dengan pengawasan sosial (social control) atau pengawasan informal.
9
 

Ada yang harus diingat dalam memahami tipe pengawasan adalah 

semua itu sangat tergantung siapa dan dimana diterapkannya tipe 

pengawasan tersebut karena kesuksesan suatu tipe pengawasan 

tergantung kepada siapa yang ditugaskan untuk menjadi pengawas dari 

pekerjaan tersebut.jika bersangkutan memiliki keseriusan tinggi maka 

                                                             
9
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artinya pengawasan itu akan sukses, namun itu juga menjadi 

sebaliknya. 

Oleh karena itu, harus memiliki orang yang tepat untuk ditunjuk 

sebagai pengawas.Karena pada prinsip pengawasan yang ditunjuk tersebut 

bertugas mengawasi rencana kerja yang telah disusun atau disetujui oleh 

pimpinan.Sehingga kesuksesan bagi pimpinan yang bersangkutan. 

Termasuk dalam menghindari ditempatkannya pengawas yang memiliki 

rasa suka menerima sogokkan atau suap, sebab pengawas yang menerima 

sogokkan artinya pengawas tersebut hanya memikirkan kepentingan 

pribadinya tanpa meperdulikan kualitas pekerjaan.Dan lebih jauh ini bisa 

membahayakan organisasi tersebut.salah satu untuk mendapatkan 

pengawasan yang bermutu adalah dengan mempersyaratkan setiap 

pengawas haru memiliki setifikasi yang disahkan ileh lembaga resmi.
10

 

6. Proses-proses Pengawasan 

Menurut G.R. Terry dalam buku Principle of Management yang di kutip 

oleh sukarna mengatakan bahwa proses pengawasan di bagi menjadi 

empat yakni: 

a. Menentukan standart-standart atau dasar-dasar pedoman untuk 

melakukan pengawasan. Penentuan standart pengawasan ini dilakukan 

oleh pihak manager dan yang menerapkannya adalah seluruh pegawai 

tanpa terkecuali. 

b. Mengukur pelaksanaan, yakni proses pengukuran kegiatan yang 

sedang berlangsung maupun hasil kegiatan yang sudah terjadi. 

c. Membandingkan pelaksanaan dengan standart yang telah ditentukan 

dan mencari perbedaan dari pelaksanaan dengan standart jika itu ada. 

d. Memperbaiki penyimpangan-penyimpangan dari hasil pelaksanaan 

dengan cara-cara tindakan yang lebih tepat. Perbaikan ini bertujuan 

agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan serupa di masa yang 

akan datang.
11

 

                                                             
10

 Irham fahmi, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aflikasi,( Alfabeta, 

Bandung:2013), 143 
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Sedangkan menurut M.manullang dalam bukunya, proses 

pengawasan terbagi menjadi tiga fase yaitu: 

1) Menetapkan alat pengukur (standart) 

Yang dimaksud mengukur dan menilai sesuatu, maka tugas itu baru 

dapat dilaksanakan apabila memiliki alat pengukur, alat penilai atau 

standart apabila memiliki hasil dari apa yang dikerjakan. 

2) Menilai (evaluasi) 

Dengan menilai dapat membandingkan hasil pekerjaan dengan alat 

pengukur standart yang sudah ditentukan. 

3) Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) 

Dengan tindakan perbaikan, maka tindakan yang diambil disesuaikan 

dengan hasil kerja nyata yang menyimpang agar sesuai standart atau 

rencana yang telah ditentukan.
12

 

7. Metode-metode Pengawasan 

Pengawasan dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara sebagai 

berikut: 

1) Pengawasan langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan 

langsung oleh seorang manager pada waktu kegiatan yang sedang 

dilakukan.Pada metode pengawasan ini, seorang manager berhak 

melakukan pemeriksaan pekerjaan anggotanya secara langsung 

ditempat tersebut. 

Pengawasan ini bertujuan supaya dapat mengetahuicara kerja 

pegawainya dan untuk mengetahui apakah hasil-hasil kerja mereka 

sesuai target organisasi tersebut. Pengawasan langsung ini, dapat 

berbentuk dari penyampaian keputusan-keputusan yang tepat bila 

diperlukan.Pada sebuah organisasi atau lembaga, seorang manager 

mepunyai tugas-tugas yang kompleks, sehingga tidak memungkinkan 

untuk melakukan pengawasan secara langsung sebanyak mungkin.Oleh 
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karena itu, dalam sebuah organisasi atau lembaga, terdapat metode 

pengawasan tidak langsung. 
13

 

Sedangkan M.manullang mengatakan dalam bukunya cara atau 

metode pengawasan dengan Peninjauan pribadi yaitu, Peninjauan 

pribadi (personal inspection, personal observation) adalah metode 

mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat 

pelaksanaan pekerjaan tersebut.
14

 

2) Pengawasan tidak langsung 

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan 

seorang pemimpin dari jarak jauh. Pengawasan ini  berupa bentuk 

laporan yang diberikan para bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan 

atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah 

dicapai. 

Kelemahan dari metode ini adalah bentuk laporan yang dibuat oleh 

para bawahan tidak jarang hanya dibuat laporan-laporan yang baik-baik 

saja.Bentuk laporan tersebut bertujuan agar pegawai tersebut dapat 

menghasilkan laporan yang memuaskan dan dapat menyenangkan para 

atasan. Dalam pengawasan tidak langsung ini, kesalahan-kesalahan 

akan terlambat. Sedangkan keunggulannya adalah waktu manager untuk 

mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin banyak.
15

 

Sedangkan M.manullang mengatakan dalam bukunya cara atau metode 

pengawasan secara tidak langsung ada tiga yaitu: 

a. Pengawasan dengan laporan lisan 

Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui 

laporan lisan yang diberikan bawahan ataupun anggota.Wawancara 

dilakukan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang 

dapat memberikan gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui. 

b. Pengawasan melalui laporan tertulis 
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 Melayu,S.P. Hasibuan,Manajemen,(Bumi Aksara,Jakarta:2009),245 
14

 M.Manulang,Dasar-dasar Manajemen 
15

 Melayu,S.P. Hasibuan,Manajemen, 
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Dengan laporan tertulis diberikan bawahan, maka atasan dapat 

membaca pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilakukan oleh 

bawahannya. 

c. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal khusus 

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian atau control by 

exception adalah suatu pengawasan dimana pengawasan ditujukan 

kepada soal-soal bersifat khusus atau kekecualian. Jadi pengawasan 

hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukan peristiwa 

yang istimewa.
16

 

3) Pengawasan berdasarkan kekecualian 

Pengawasn dalam bentuk kekecualian ini, dilakukan ketika terjadi 

kesalahan-kesalahan pekerjaan yang luar biasa yang dapat 

merugiakan suatu organisasi tersebut.Pengawasan seperti ini dapat 

dilakukan melalui kombinasi dua metode pengawasan yaitu 

pengawasan langsung maupun tidak langsung.
17

 

Menurut Maringan Masry Simbolon metode atau cara pengawasan 

langsung ada 2 yaitu: 

1) Pengawasan Formal 

Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal yang 

dilakukan oleh unit atau aparat yang bertindak atas nama pimpinan 

organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam 

pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan 

tata kerjanya. 

2) Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran 

formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini 

biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan 

yang tidak resmi (pribadi) atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindarkan kekakuan hubungan antara atasan dan 

bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan 
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dalam memperoleh informasi dan sekaligus usulan atau saran 

perbaikan dan penyempurnaan dari bawahan.
18

 

8. Hambatan-hambatan dalam Pengawasan 

Dalam rangka menciptakan suatu model yang baik maka dibuatnya 

sistem pengawasan. Sistem pengawasan bertujuan untuk membentuk suatu 

model kerja pengawasan dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. 

Dalam kenyataan sistem pengawasan tersebut tidak bisa berlangsung atau 

dijalankan secara baik atau dengan kata lain sistem pengawasan tersebut 

mengalami penolakan dari pihak-pihak tertentu. Tentunya penolakan terhadap 

suatu sistem dianggap suatu sebagai hambatan yang jelas. 

Lawyer menyimpulkan bahwa penolakan terhadap sistem pengawasan itu 

lebih besar kemungkinannya terjadi dibawah salah satu atau lebih dari 

keadaan berikut: 

a. Sistem pengawasan itu mengukur prestasi dalam suatu daerah baru. 

b. Sistem pengawasan itu menggantikan suatu sistem dimana orang 

mempunyai investasi lebih besar dalam pemeliharaannya. 

c. Standar-standar yang ditetapkan tanpa partisipasi. 

d. Hasil dari sistem pengawasan itu tidak diumpan balik kepada mereka 

yang prestasinya diukur. 

e. Orang yang terkena sistem itu rendah harga diri dan authoritarianism 

mereka.
19

 

9. Media Sosial 

Media Sosial ( Facebook, Twitter, Youtube dan WhatsApp) adalah 

Keniscayaan sejarah yang telah membawa perubahan dalam proses 

komunikasi manusia. Proses komunikasi yang selama ini dilakukan hanya 

melalui komunikasi tatap muka, komunikasi kelompok, komunikasi massa, 

perubahan total dengan perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini 

khususnya internet, perubahan tersebut akan membawa konsekuensi-

                                                             
18

Maringan Masry Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Ghalia 

Indonesia, Jakarta: 2014), 67 
19
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konsekuensi proses komunikasi. Proses komunikasi yang terjadi membawa 

konsekuensi di tingkat individu, organisasi dan kelembagaan.
20

 

Media sosial memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan fungsi dan 

kontennya apa yang disebarkannya, ada berbentuk tulisan pribadi, foto, vidio 

dan lain-lainnya. Adapun jenis-jenis media sosial ada 6 menutut Kaplan dan 

Haenlein yaitu: 

a. Proyek kolaborasi 

Proyek ialah jenis media sosial ini bisa memungkinkan penggunanya 

untuk membuat konten secara bersama-sama. Contohnya Wikipedia, 

dimana setiap penggunanya bisa membuat konten atau bisa mengubah 

dan menghapus konten yang sudah ada. 

b. Blog 

Blog merupakan jenis media sosial yang membuat penggunanya bisa 

mengunggah tulisan pribadinya. Blog ini bentuknya situs pribadi yang 

berisikan kumpulan konten yang dianggap menarik seperti tulisan 

keseharian dari pengguna. 

c. Komunitas Konten 

Komunitas koten merupakan jenis media sosial yang membuat 

penggunanya bisa membagikan konten baik berupa tulisan, gambar, 

ataupun Vidio. Contohnya Youtube dan WhatsApp yang membuat 

penggunanya bisa membagikan Konten berupa Vidio. 

d. Situs Jejaring Sosial 

Situs jejaring sosial adalah jenis media sosial yang memungkinkan 

penggunanya untuk berhubungan dengan pengguna lainnya dengan saling 

berinteraksi, seperti mengirim pesan, gambar ataupun vidio. Contohnya , 

Facebook, Isntagram, twitter dan lain sebagainya. 

e. Virtual Game World 

Virtual game world ialah jenis media sosial yang membuat penggunanya 

saling berinteraksi dengan mengguanakan avatar pribadi. Setiap 

                                                             
20

 Nurudin, Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi ( Jurnal 

Komunikator, Vol.5, 2010) 83 
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penggunanya bisa memicu dalam bentuk avatar dan saling berinteraksi 

seperti dunia nyata, Contohnya game Omline. 

f. Virtual Sosial world 

Virtual sosial world merupakan jenis media sosial yang mana 

penggunanya bisa mensimulasikan kehidupan nyata melalui internet, dan 

penggunanya merasa hidup didalam virtual dan merasakan nuansa 3 

dimensi.
21

 

10. Kepengawasan Menurut Pandangan Islam 

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang 

tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang benar. 

Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal. Pertama, 

pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan 

keimanan kepada ALLAH SWT. Seseorang yakin bahwasannya Allah akan 

mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam kehidupannya 

sehari-hari. Krtika ia sendiri, ia yakin Allah yang kedua dan ketika ia bedua, 

ia yakin Allah yang ketiga, sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 7. 

                        

                         

                          

     

 

 “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa 

yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga 

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

lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan 

antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia 

berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan 

memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka 

kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.
22

 

                                                             
21

 M. Kaplan dan Micheal Haenlein, User Of The Word, Unite! The Challange and 

Opportunities Of  Social  Media, ( Busuness Horizons, 2010).62-64 
22

Diambil dari Software Al-Qur’an Word 2007( Surat 58 : Al-Mujadilah ayat 7) 
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Sebagaimana maksud dari surat diatas, seseorang dalam bekerja 

seharusnya akan selalu merasa disiplin diri da;am mematuhi semua peraturan  

yang ada disebuah lembaga. Meskipun ia ditadk diawasi pleh seorang 

pimpinan, ia harus selalu mematuhi aturan-aturan yang ada dilembaga 

tersebut. Kesadaran dalam diri masing-masing pegawai akan mencerminkan 

betapah besarnya rasa tanggung jawab mereka kepada lemabaga tersebut. 

Dengan demikian, pengawasan mempunyai kedudukan dan peran penting 

bagi kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan yang ada di Kementerian 

Agama Pelalawan. 

11. Peraturan Kementerian Agama Provinsi Riau 

Tugas pokok dan fungsi kementerian agama Kabupaten Pelalawan 

 Provinsi Riau sesuai dengan  peraturan Menteri Agama Ri PMA No. 13 tahun 

2012 tentang struktur organisasi kementerian agamaProvinsi Riau  (tipologi 

III-A,) Merumuskan dan menetapkan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang 

pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi 

Riau: 

a. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Haji dan Umrah; 

b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, 

pendidikan agama dan keagamaan; 

c. Pembinaan kerukunan umat beragama; 

d. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi; 

e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi 

program; dan 

f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan 

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di 

Provinsi Riau.
23

 

  

                                                             
23

 Lihat Riau.Kemenag.go.id hari Kamis pada tanggal 15 maret 2018 pada jam 11:13 wib 
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B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk 

melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang 

pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip sama dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “Pola Pengawasan Majelis 

Dakwah Islamiyah (MDI) Terhadap Da’i Kota Pekanbaru”. Tahun 2016 

karya Ahmad Abdul Arif. Hasil penelitian ini adalah bahwa “Pola Pengawasan 

MDI terhadap Da’iialah : 

Pertama, dalam kegiatan dakwah objek utama atau juru dakwahnya 

adalah da’i yang menyampaikan dakwah kepada masyarakat kota Pekanbaru. 

Kedua, tertuju pada pola atau Majelis Dakwah Islamiyah mengawasi dakwah 

yang dilakukan da’I melalui pengurus masjid dibawah naungan MDI kota 

Pekanbaru. Ketiga, memberikan sangsi kepada da’i yang ceramahnya terlalu 

fulgar atau mengandung unsur-unsur yang tidak baik itu akan berdampak pada 

lembaga dakwah MDI Kota Pekanbaru. Jadi dalam penelitian ini fokus 

pembahasannya terletak pada pola pengawasan Majelis Dakwah Islamiyah.
24

 

Penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian ini adalah skripsi 

yang berjudul  “Pengawasan Pimpinan Pondok Pesantren terhadap Aktivitas 

Santri (Studi Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Keb. Mandailing 

Natal Sumatra Utara)”.Tahun 2016 karya Syarifin Hasibuan.Dalam hasil 

penelitian ini, pimpinan dalam melakukan pengawasan aktivitas luar jam 

sekolah, mengambil keberlangsungan kegiatan yang dilakukan santri seperti 

kegiatan kebersihan lingkungan, kegiatan ibadah shalat berjamaah, muzakaroh 

sehabis shalat magrib.Jadi dalam penelitian ini pengawasannya adalah 

pimpinan pondok pesantren Mustafawiyah yang dibantu dengan staf 

keamanan sekolah.
25
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Lihat dan mengutip Skripsi, Ahmad Abdul Arif, (Pola Pengawasan Majelis Dakwh 

Islamiyah (MDI) Terhadap Da’I kota Pekanbaru), 2016 
25

Lihat dan mengutip Skripsi, Syarif Hasibuan, Pengawasan Pimpinan Pondok Pesantren 

terhadap Aktivitas Santri (Studi Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Keb.Mandailing 

Natal Sumatra Utara)”. 2016 
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Penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian ini adalah 

“Manajemen Pengkaderan Da’i Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten 

Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta (Tela’ah fungsi perencanaan dan 

pengawasan). Tahun 2008 karya Ifah Faatma Hasibah. 

Skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perencanaan yaitu  hal-

hal yang perlu diperhatian dan dipersiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan 

pengkaderan da’i pondok pesantren Wahid Hasyim, antara lain dengan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Menentukan dan merumuskan 

tujuan pengkaderan da’i, adapun tujuan kegiatan pengkaderan da’i adalah 

membentuk kader-kader da’i dan membentuk mentalitas da’i, menentukan 

tempat pelaksanaan pengkaderan da’i , dan menentukan jadwal dan waktu 

pengkaderan da’i. pelaksanaan pengawasan adalah dengan melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : menetapkan alat ukur untuk mengetahui 

hasil penyelenggaraan pengkaderan da’i wahid hasyim, yang dimaksud alat 

ukur disini adalah tujuan yang sudah terencanakan sebelumnya, mengadakan 

pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengkaderan da’i dengan jalan memeriksa 

melalui informasi dan dating pada waktu pelaksanaan kegiatan, mengadakan 

perbandingan antara rencana dengan tindakan-tindakan sesuai dengan rencana 

atau yang tidak sesuai rencana, mengadakan tindakan penyempurnaan apabila 

terjadi penyimpangan dalam pelaksaan kegiatan pengkaderan da’i.
26

 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas yang penulis jadikan kajian 

terdahulu , maka berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan perbedaan 

itu adalah bahwa penelitian penulis terfokus pada pengawasan Kementerian 

Agama kepada Lembaga Dakwah . sedangkan pengawasan saudara Abdul 

Abdul Arief adalah pola pengawasan MDI. Berbeda pula dengan saudara 

Syarifin yang penelitiannya adalah pengawasan pimpinan pondok pesantren 

Mustafawiyah yang menekankan pada aspek pengawasan seorang pemimpin 

kepada anggota atau anak didiknya.Sedangkan saudari Ifah Fatma Hasibah 

pengawasan para kader da’i yang ada pada pondok pesantren.Yang titik 
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Lihat dan mengutip jurnal, Manajemen Pengkaderan Da’i Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta (Tela’ah fungsi perencanaan dan 

pengawasan), 2008 
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fokusnya pada seorang santri yang dijadikan sebagai da’i.sedangkan penulis 

pengawasan kementerian agama yang pengawasannya tertuju pada lembaga 

dakwah yang dimana tempat penelitian penulis berbeda dengan 

saudara/saudari yang diatas. 

 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Pengawasan 

Kementerian Agama Kabupaten 

Pelalawan  

Tidak Langsung Langsung 

Lembaga-lembaga Dakwah ( 

IKMI dan MDI) Kabupaten 

Pelalawan Provinsi Riau 

1. Secara Lisan 

a. Mendengar 

laporan-laporan 

2. Secara Tulisan 

a. Melalui surat 

3. Melalui Media Sosial 

a. What’sApp 

b. Email  

a. Observasi Lapangan 

b. Intruksi Melihat 

Kelapangan 


