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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Otonomi Daerah 

 Otonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia (Yunani) yang bearti 

keputusan sendiri. Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan menentukan 

nasibnya sendiri. Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Nanang Nugraha: 2013) 

Pada hakikatnya, otonomi daerah merupakan suatu transmission belt of 

power yaitu pengalihan kekuasaan dan wewenang dari pusat ke daerah. Dengan 

kata lain, otonomi daerah harus dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi 

keinginan dan kehendak untuk menumbuh kembangkan perekonomian sesuai 

potensi yang dimilikinya. Otonomi daerah adalah cara untuk meningkatkan 

kesejahteraan secara lebih merata dan adil. Karena itu, porsi peran pemerintah 

pusat dalam menumbuh kembangkan daerah harus dikurangi sehingga pemerintah 

daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola daerahnya. (Paimin 

Napitupulu: 2012) 

Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu 

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di bidang politik, untuk melahirkan 

pemerintah daerah yang dipilih secara demokrasi, penyelenggaraan pemerintah 

yang responsif terhadap masyarakat luas dan lain-lain. Di bidang ekonomi, 
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menjamin lancarnya pelaksanaan ekonomi nasional di daerah, pemerintah daerah 

dapat mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan 

pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya, lahirnya prakarsa pemerintah 

daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memelihara dan mengembangkan 

nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, karya sastra lokal untuk merespon 

positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui 

otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, keiistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempimpin suatu wilayah 

kerja yang disebut kecamatan. Kecamatan termasuk dalam perangkat daerah 

Kabupaten/Kota. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa/Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan 
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bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui skretaris daerah. Camat 

mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah; 

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kagiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 

perangkat daerah di Kecamatan; 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan; 

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kebupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah 

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan 

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

Selain melaksanakan tugas diatas, camat juga mendapatkan pelimpahan 

sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pelimpahan 

kewenangan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai 
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dengan karakteristik Kecamatan atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan 

yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan ditetapkan dengan keputusan 

bupati/walikota berpedoman pada peraturan pemerintah. 

Didalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan. Pembentukan kelurahan 

ini ditetapkan dengan peraturan daerah, berpedoman pada peraturan pemerintah. 

Kelurahan dipimpin oleh lurah, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan dari bupati/walikota. Dalam menjalankan tugasnya, lurah bertanggung 

jawab kepada bupati/walikota melalui Camat. Lurah dalam menlaksanakan 

tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah. 

Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah di kelurahan dapat dibentuk 

lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah.(Rozali Abdullah: 2005) 

2.2 Pengawasan 

2.2.1 Pengertian Pengawasan 

Henri Fayol mengemukakan bahwa pengawasan ialah pemeriksaan apakah 

sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan dan 

prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Jadi tujuannya ialah untuk menunjukkan 

kelemahan dan kesalahan supaya menjadi benar dan mencegah pengulangan 

kesalahan. Pengawasan bergerak dalam segala bidang: barang-barang, orang-

orang dan tindakan-tindakannya. 

Menurut William H. Newman, pengawasan ialah tindakan untuk menjamin 

bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Earl P. Strong, 
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pengawasan ialah proses pengaturan berbagai-bagai faktor dalam suatu 

perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. (Sukarna: 

2011) Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Sondang P. Siagian: 

2011) 

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintahan untuk 

menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga 

bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan 

bersama. (Inu Kencana: 2013) 

Pengawasan (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai 

aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa 

aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki 

penyimpangan yang terjadi. (Ismail Solihin: 2009) fungsi pengawasan dalam 

administrasi pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah, badan legislatif, 

lembaga yudisiil dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. 

(Listyaningsih: 2014) 

Melihat uraian diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengawasan 

merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja supaya segala 
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tindakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan 

instruksi-instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. 

2.2.2 Teknik-Teknik dan Sistem Pengawasan 

Menurut Sondang P. Siagian proses pengawasan pada dasarnya 

dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua 

macam teknik, yaitu: 

1. Pengawasan Langsung, ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri 

pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. 

Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: a) Inspeksi langsung, b) on-the-spot 

observation, dan c) on-the-spot report. Akan tetapi, karena banyaknya dan 

kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang 

besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan 

langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang 

bersifat tidak langsung. 

2. Pengawasan Tidak Langsung, ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini 

dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu 

dapat berbentuk: a) Tertulis dan b) Lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak 

langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang 

positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai 

kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan 

pimpinan. 
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Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya 

bergantung kepada laporan saja. Karena itu pengawasan tidak langsung saja tidak 

cukup. Adalah bijaksana apabila pimpinan menggabungkan teknik pengawasan 

langsung dengan tidak langsung dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, pengawasan dilakukan melalui kegiatan: 

1. Pemantauan, merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencataan 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

2. Evaluasi, merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

3. Koreksi, merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan 

terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

Johnson, Kast, dan Rosenzweig membagi sistem pengawasan ke dalam: 

1. Pengawasan organisasional 

Pengawasan organisasional adalah system pengawasan umum yang menilai 

kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan dalam organisasi. Standar pengukuran 

yang lazim digunakan bagi pengawasan jenis ini adalah pengukuran efektivitas 

dari kegiatan tersebut. Dari hasil pegukuran efektivitas tersebut, umpan balik 

yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran, 

merumuskan perencanaan tahap berikutnya, serta memperbaiki petunjuk 

pelaksanaan. 
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2. Pengawasan operasional 

Pengawasan operasional adalah system pengawasan yang digunakan untk 

mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah 

koreksi langsung. 

2.2.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Mengenai maksud dan tujuan pengawasan ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. 

2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 

mengusahakan pencegahan supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama 

atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru. 

3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan. 

4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program sperti 

yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 

5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang telah 

ditetapkan dalam rencana (standar). 

6. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan 

kebijaksanaan yang telah ditentukan. 
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2.2.4 Proses Pengawasan 

Adapun proses pengawasan adalah: 

a. Menetapkan Standar 

Sebelum proses pengawasan ditentukan dilakukan standar dinyatakan 

secara numerik (angka) untuk mengurangi subjektifitas. Berikut ini 

dikemukakan jenis-jenis standar yang sering digunakan: 

1. Standar waktu, yang menyatakan lamanya waktu untuk membuat atau 

menciptakan suatu barang, keadaan atau jasa tertentu. 

2. Standar produktifitas, yang didasarkan data output barang-barang atau jasa 

tertentu. 

3. Standar biaya, yang didasarkan atas kumpulan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. 

4. Standar perilaku, yang didasarkan atas jenis-jenis tingkah laku yang 

diinginkan dari para pekerja dalam organisasi. Walaupun hal ini tidak 

mudah merumuskannya. 

5. Standar kualitas, didasarkan atas tingkat kualitas output yang dihasilkan. 

b. Menentukan Unjuk Kerja 

Pengawasan dari suatu unjuk kerja terdiri dari pemeriksaan atau 

penyimpangan dari standard an menentukan batas toleransi penyimpangan 

yang diperbolehkan. Evaluasi ini memerlukan pengamatan dan pengukuran dan 
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gal ini memengaruhi kemungkinan membuat standar baru untuk masa yang 

akan datang. 

c. Melakukan Koreksi 

Sering kali koreksi dilakukan maka terlebih dahulu perlu diketahui sebab 

sebab terjadinya penyimpangan. Sebab penyimpangan itu bisa terjadi oleh 

mesin atau oleh operator ataupun peralatan yang ada. 

2.3 Pemukiman Kumuh 

2.3.1 Pengertian Pemukiman Kumuh 

Pemukiman dapat tumbuh tanpa adanya pengembang yang merencanakan 

atau membangun. Pemukiman yang tumbuh secara tidak teratur, sudah barang 

tentu tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi penghuninya 

yang tinggal di daerah tidak tertata lingkunganya, sudah barang tentu tidak kan 

ditemukan kesehteraan secara fisik. Pleh karena itu pengawasan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah adalah sangat penting. (Zulrizka Ikandar: 2013) 

Kumuh atau slum, adalah pemukiman atau perumahan orang-orang miskin 

kota yang berpenduduk padat. Di daerah tersebut terdapat jalan atau lorong-lorong 

yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, yang biasa 

disebut dengan wilayah pencomberan (semrawut). Dalam pembahasan ini 

pemukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarkat kota yang 

mayoritas berpenghasilan rendah dan membentuk pemukiman tempat tinggal 

dalam kondisi yang minim. 
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Taylor menggambarkan lingkungan yang kumuh yang banyak tersebar di 

seluruh kota dengan keadaan yang saling berbeda di dalam kota yang sama. Akan 

tetapi sering tempat-tempat tersebut menjadi “Halaman Belakang” dari kota. 

Seiring dengan kondisi lingkungan yang secara ekologi jorok dan kumuh, melekat 

pula ciri kehidupan sosial masyarakat yang penghuninya dalam situasi yang 

bertaraf rendah. 

Istilah pemukiman kumuh (slum area) mengandung pengertian-pengertian 

pokok yang digunakan di dalam beberapa definisi yakni apatis, kelebihan 

penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, kurang, tidak berencana, 

berbahaya, tidak aman, tua, kotor, di bawah standar, kurang mendapat perhatian 

dan tidak sehat. 

Pemukiman kumuh adalah bagian kota yang jorok, bangunan-bangunan 

yang tidak memenuhi syarat kesehatan serta didiami oleh orang-orang miskin 

dimana fasilitas tempat pembuangan sampah dan fasilitas air bersih tidak 

memenuhi syarat kesehatan. (Rahadjo Adisasmita: 2005) 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak 

huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 

dan kualitas bangunan serta sarana dan prasaranayang tidak memenuhi syarat. 

Gilbert mengartikan pemukiman kumuh ini sebagai bentuk pemukiman 

spontan yang biasanya mencakup kategori-kategori sebagai berikut: (1) Sebagian 

besar pemukimannya dibangun oleh keluarga yang dahulu menempati atau sedang 
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menempatinya, (2) Pemukiman spontan biasanya mengalami beberapa tingkat 

ketidaklegalan atau kekuranglengkapan IMB, (3) Di saat pemukiman pertama kali 

dibangun, kebanyakan dengan infrastruktur dan pelayanan yang masih minim dan 

fasilitas pemukiman yang kurang, (4) Pemukiman tersebut ditempati oleh 

golongan miskin betapapun terbatasnya. (Samaodra Wibawa: 2009) 

Masalah pemukiman kumuh (Slum). Andai kata pertumbuhan kota itu 

sejalan dengan adanya fasilitas, antara lain: lapangan kerja, pembangunan 

perumahan, pengajaran, dan pemeliharaan kesehatan, dan di samping itu 

penyesuaian diri dengan kehidupan kota tidak menimbulkan persoalan bagi kaum 

pendatang, maka dapat dikatakan akan ada suatu urbanisasi yang ideal. 

Pembangunan perumahan jauh tidak mencukupi untuk menampung kaum 

pendatang. Seringkali orang tidak mampu mengadakan peremajaan kampung-

kampung tua. Dibanyak Negara Dunia Ketiga pembangunan perumahan di kota-

kota itu semakin jauh ketinggalan. Akibat ketidakmampuan ini ialah lahirnya 

pemukiman kumuh (slum) di kebanyakan kota-kota besar di Dunia Ketiga. Orang 

tidak melihat rumah-rumah semi-permanen dalam kelompok kecil-kecil yang tak 

terhitung jumlahnya. Pemukiman kumuh  ini sering tersebar di seluruh kota dan 

tidak jarang terdapat dikampung-kampung tempat tinggal kelas sosial-ekonomi 

rendah.(Rochajat Harun: 2011) 

Kebijakan peremajaan daerah perkotaan (Urban Renewal) akan sangat 

diperlukan pada kota-kota yang sudah tua dimana banyak terdapat gedung, 

perumahan, dan fasilitas pelayanan umum yang sudah sangat tua dan lapuk 

sehingga manfaatnya sudah sangat berkurang dan bahkan dapat mebahayakan 
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keselamatan umum. Disamping itu, kebijakan ini juga diperlukan pada daerah 

perkotaan dengan tingkat kemiskinan tinggi sehingga banyak terdapat “daerah 

kumuh” (slump areas) yang merusak keindahan dan kenyamanan daerah 

perkotaan bersangkutan. 

Istilah peremajaan kota pertama kali dikemukakan oleh Miles Colean 

seorang ahli ekonomi perumahan kira-kira pada tahun lima puluhan. Secara lebih 

rinci, Weimer dan Hoyt mangungkapkan bahwa peremajaan kota pada dasarnya 

meliputi tiga aspek atau program, yaitu: rehabilitasi, konservasi, dan 

pembangunan kembali. Rehabilitasi menyangkut dengan perbaikan struktur fisik 

kota sesuai dengan standar yang diharuskan oleh pemerintah. Konservasi meliputi 

pemeliharaan dan renovasi bagian kota tertentu yang mempunyai nilai sejarah. 

Sedangkan pembangunan kembali mencakup upaya perombakan dan rekonstruksi 

sehingga bagian kota tersebut menjadi baru kembali. 

Kebijakan peremajaan daerah perkotaan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara yang antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Menghancurkan (demolotion) gedung dan perumahan yang sudah sangat tua 

atau daerah kumuh dan mengganti dengan bangunan yang baru. 

2. Membangun perumahan dan kawasan pemukiman baru pada daerah perkotaan 

tertentu. 

3. Membangun beberapa fasilitas pelayanan masyarakat baru seperti, pasar, 

sekolah, rumah sakit dan puskesmas, dan perkantoran. 
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Dalam melaksanakan kebijakan peremajaan daerah perkotaan ini perlu 

diingat bahwa penempatan gedung dan fasilitas baru tersebut harus diprioritaskan 

pada masyarakat yang sebelumnya menempati bangunan dan fasilitas tersebut. 

(Sjafrizal: 2012) 

2.3.2 Kriteria Pemukiman Kumuh 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap 

Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, kriteria kekumuhan ditinjau dari: 

1. Bangunan gedung, mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan 

bangunan yang tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, 

kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. 

2. Jalan lingkungan, mencakup kondisi sebagian jalan lingkungan pemukiman 

tidak terlayani dengan jalan lingkungan dan kondisi sebagian atau seluruh jalan 

lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan. 

3. Penyediaan air bersih/minum, mencakup kondisi masyarakat tidak dapat 

mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan kondisi dimana 

kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan pemukiman tidak 

mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari. 

4. Drainase lingkungan, mencakup drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan 

limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 

30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun, 
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ketidaktersediaan drainase, tidak terpeliharanya drainase sehingga terjadi 

akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya, dan kondisi kualitas konstruksi 

drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup 

atau telah terjadi kerusakan. 

5. Pengelolaan persampahan, mencakup kondisi sarana persampahan tidak sesuai 

dengan persyaratan teknis, sistem  pengelolaan persampahan tidak memenuhi 

persyaratan teknis dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan 

persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, 

baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase. 

6. Pengelolaan air limbah, mencakup kondisi pengelolaan air limbah pada 

lingkungan pemukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari 

kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, 

komunal maupun terpusat dan kondisi kloset leher angsa tidak terhubung 

dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat 

atau terpusat. 

7. Proteksi kebakaran, mencakup ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 

yang meliputi: a) Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan; 

b) Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemedam 

kebakaran; c) Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; 

d) Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses. 
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2.4 Pandangan Islam Mengenai Pengawasan dan Pemukiman Kumuh 

2.4.1 Pandangan Islam Mengenai Pengawasan 

Muraqobah adalah pengawasan yang sebenarnya. Karena ia merupakan 

sistem pengawasan diri bagi individu bukan hanya sebatas dalam kaitannya 

dengan aspek materi dan keduniaan belaka, namuh jauh menembus batas dan 

kemampuan dengan nilai-nilai keabadian dan kekuatan yang berada diluar 

kemanusiaan dan kealaman itu sendiri. Adapun pandangan islam terhadap 

pemberian amanat dan pengawasan dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat: 

1. QS. An-Nisa ayat 58 

ٍَ ٱنَُّ  تُى بَْي ًْ ٰٓ أَْههِهَا َوإَِرا َحَك ِت إِنَىَٰ ََُٰ و۟ا ٱْْلََيَٰ َ يَأُْيُرُكْى أٌَ تَُؤدُّ ٌَّ ٱَّللَّ ى۟ا بِٱْنَعْذِل إِ ًُ اِس أٌَ تَْحُك

ا بَِصيًرا يًعًۢ ًِ ٌَ َس َ َكا ٌَّ ٱَّللَّ ا يَِعظُُكى بِِهٓۦٰ إِ ًَّ َ َِِع ٌَّ ٱَّللَّ  إِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. 

Tafsir QS. An-nisa ayat 58 diatas yaitu Allah SWT menerangkan bahwa 

amanat dan tanggung jawab adalah perintah Allah kepada seluruh hambanya, 

termasuk yang diperintahkan juga adalah antara semua manusia dan Allah adalah 
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sebaik-baiknya pemberi pengajaran dan keadilan itu. Maka hendaklah orang 

beriman menjadikan keadilan Allah sebagai standar, bukan yang lainnya.  

2. QS. Al-Mu’min ayat 19 

ُذورُ  ٍِ َوَيا تُْخفِي انصُّ  يَْعهَُى َخائَُِةَ اْْلَْعيُ

Artinya: Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang 

disembunyikan oleh hati. 

Tafsir QS. Al-Mukmin ayat 19 diatas yaitu Allah SWT menerangkan bahwa 

ia mengetahui penglihatan mata yang khianat dan pandangan yang curang. Ibnu 

Abbas berkata memberikan contoh penglihatan mata seseorang yang khianat: 

seorang laik-laki berada ditengah-tengah kaumnya, maka lewatlah didekat mereka 

seorang perempuan, ia memperlihatkan kepada kaumnya bahwa ia memejamkan 

matanya dan tidak melihat wanita yang lewat itu. Jika kaumnya tidak 

memperhatikannya, ia membuka matanya untuk melihat wanita itu. Jika kaumnya 

melihat dia, dia menunduk lagi menyembunyikan pandangannya. Penglihatan 

khianat yang curang itu Allah SWT mengetahui bahwa didalam hati laki-laki itu 

tersembunyi niat ingin melihat aurat wanita yang lewat itu. Begitu juga Allah 

mengetahui apa-apa yang disembunyikan didalam hati. 

Dari beberapa uraian ayat diatas yang menjelaskan tentang pengawasan, 

dapat dikatakan pengawasan Allah SWT sangat berbeda dengan pengawasan yang 

dijalankan oleh umatnya. Jadi dalam hal ini manusia yang bertindak sebagai 

pejabat Negara bahwa pengawasan harus dimaknai sebagai totalitas dan 
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kolektifitas perbuatannya diawasi oleh Allah, bukan takut kepada seseorang atau 

atasan. Sehingga hasil yang diharapkan adalah terwujudnya pegawai yang sadar 

hukum, tanggung jawab dan mampu mengemban tugas negara dengan baik. 

Sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang, karena dia mengetahui setiap 

perbuatannya diawasi Allah dan dia mengetahui semua perbuatan akan diminta 

pertanggungjawaban didepan Allah. 

2.4.2 Pandangan Islam Mengenai Pemukiman Kumuh 

1. HR. Baihaqy 

ْسََلُو ََِطـْيٌف فَتَـَُطَفُْىا فَاََِـهُ ْليَْذُخُم اْنَجَُـةَ اِْلََِطْيفٌ   اَْْلِ

Artinya: Agama Islam itu (agama) yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga 

kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-

orang yang bersih. 

Bahwasannya Allah SWT adalah dzat yang baik, bersih, mulia, dan bagus. 

Karena Allah menyukai hal-hal demikian. Sebagian umat islam, maka kita harus 

memiliki sifat yang demikian pula terutama dalam hal kebersihan lingkungan 

tempat tinggal. Agama Islam adalah agama yang lurus dan bersih dari ajaran 

kesesatan. Dengan demikian pemeluk agama islam harus memiliki pola perilaku 

yang bersih dan hati yang suci dari perkara hawa nafsu. Sebab seseorang yang 

demikian dijanjikan oleh Allah SWT akan masuk surga. Umat islam hukumnya 

wajib menjaga kebersihan lahir dan batinnya. 
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2.5 Definisi Konsep 

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas 

dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau 

individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari 

masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka defenisi 

beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen pemerintahan 

untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar 

masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu 

yang sudah ditentukan bersama. 

3. Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 

kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

2.6 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur-unsur yang mengukur suatu variabel 

sehingga dengan pengukuran tersebut terdapat indikator-indikator apa saja sebagai 
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pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Untuk menghilangkan serta 

menghindari dari kesalah pahaman dari beberapa konsep. Maka dapat dijelaskan 

konsep operasional sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Analisis 

Pengawasan Camat 

Dalam 

Pembangunan 

Pemukiman Kumuh 

di Kelurahan 

Lembah Damai 

Kecamatan Rumbai 

Pesisir Kota 

Pekanbaru 

1. Pemantauan a. Melakukan pengamatan dalam 

pembangunan pemukiman kumuh 

b. Melakukan pencatatan dalam 

pembangunan pemukiman kumuh 

2. Evaluasi a. Menilai hasil dalam 

pembangunan pemukiman kumuh 

b. Mengukur hasil dalam 

pembangunan pemukiman kumuh 

3. Koreksi a. Memberikan tindakan perbaikan 

terhadap hasil evaluasi dalam 

pembangunan pemukiman 

kumuh 

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2011 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang menyangkut tentang Analisis pengawasan camat 

dalam pembangunan pemukiman kumuh sebagai berikut: 

Alex Candro Sidabutar (2008) melakukan penelitian dengan judul straregi 

pembangunan perumahan dan permukiman dalam meminimalisir permukiman 

kumuh di kota medan. Hasil penelitian diperoleh bahwa strategi pembangunan 

perumahan dan permukiman yang sudah terencana dalam Rencana Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) masih 

mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan pengalokasian dana yang masih kurang 
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diperhatikan, koordinasi dan kerja sama yang kurang dipotimalkan. Yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah 

permasalahan berbeda, tempat berbeda, tahun berbeda, definisi konsep berbeda, 

yang sama hanya tentang permukiman kumuh. 

Dian Budiana (2013) melakukan penelitian dengan judul strategi 

pembangunan perkotaan dalam mengatasi pemukiman kumuh di kelurahan aur 

kota medan. Hasil penelitian diperoleh bahwa tidak adanya kesinergisan antara 

harapan pemerintah dengan keinginan masyarakat, sehingga alternatif terakhir 

yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberi kebebasan kepada masyarakat 

untuk tetap tinggal di Kampung Aur dengan syarat tinggal dirumah susun atau 

pindah dari Kampung Aur tersebut dengan standar harga ganti rugi sesuai dengan 

kualitas rumah yang dimiliki masyarakat yang pada umumnya sangat sederhana. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah 

permasalahan yang berbeda, tempat berbeda, tahun berbeda, definisi konsep 

berbeda, yang sama ialah pembahasan tentang pemukiman kumuh. 

Fransisco Redi (2016) melakukan dengan judul analisis pengawasan unit 

pelaksanaan teknis Dinas Pasar dan Kebersihan Kecamatan Mandau terhadap 

pedagang kaki lima. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengawasan yang dilakukan 

UPT Dinas Pasar dan Kebersihan Kecamatan Mandau Raya di Kota Duri 

terlaksana belum maksimal, hal ini terlihat banyaknya pedagang-pedagang kaki 

lima yang melanggar aturan dikawasan pasar Mandau Raya. Banyak pedagang 

yang berjualan ditepi jalan tersebut, sehingga terjadi kemacetan setiap harinya 

akibat pelanggaran tersebut. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 
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yang dilakukan adalah permasalahan yang berbeda, tempat berbeda, tahun 

berbeda, definisi konsep berbeda, yang sama hanya tentang pembahasan analisis 

pengawasan. 

2.8 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UU Nomor 1 tahun 2011 

Pengawasan Dalam Pembangunan 

Pemukiman kumuh 

Koreksi Pemantauan Evaluasi 

Agar terwujudnya rumah yang layak huni dan 

terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 

teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 

Menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat dengan 

tempat tinggal yang layak huni dan bersih. 


