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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pengawasan 

Pengawasan merupakan sebuah proses didalam menetapkan suatu ukuran 

dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam 

mencapai hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah 

ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan 

bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah 

direncanakan. 

Menurut Terry, (1991:137) Definisi Pengawasan Pengawasan merupakan 

fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan 

organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak 

dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R. Terry, yang mengatakan 

bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara 

sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling).”  

Menurut G.R Terry, (1991:15) Menurutnya, pengawasan sebagai upaya 

kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: 

“Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan 

mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri. ”Hal tersebut juga 

didukung oleh Victor Situmorang dalam bukunya Aspek Hukum Pengawasan 

Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, yang mengatakan bahwa: 
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“Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi 

memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program  tanpa 

diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan 

jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan 

tujuan yang telah ditentukan.”  

Menurut Situmorang, (1994:8) Pendapat yang sama juga dikemukakan 

oleh Mc. Farland seperti yang dikutip Handayaningrat sebagai berikut: “Control is 

the process by which an executive gets the performance of his subordinate to 

correspond as closely as posible to chosen plans, orders, objectives, or 

policies.(Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui 

apakah hasil pelak sanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai 

dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan).” 

(Handayaningrat, 1985:143) Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, 

mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu 

organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah 

sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto 

dalam bukunya Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia sebagai: “Segala usaha 

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang 

pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau 

tidak.”  

Menurut H. Bohari, (1992:4) Senada dengan pendapat diatas, M. 

Manulang dalam karyanya Dasar-dasar Manajemen, mendefinisikan pengawasan 
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sebagai: “Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 

menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan rencana semula.” 

Menurut Siagian, (1984:135) Kedua pendapat tersebut diperkuat lagi oleh 

pernyataan Sondang P.Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi, yang 

menyatakan bahwa pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.” 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi 

pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama.  

Menurut Kaho, (1997:239) Lebih rinci lagi, Kaho mendefinisikan 

pengawasan sebagai: “Suatu usaha sistematik untuk menerapkan standar 

pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan 

balik, membandingkan kegiatan nyata dengan  standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta 

mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa 

semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.”  
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2.2 Dinas Sosial  

Dalam ungkapan Visi di atas, terkandung makna : 

Visi Dinas sosial Kota pekanbaru adalah sebagai berikut “Terwujudnya 

Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung 

oleh sumber daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial”. 

Dari visi diatas dirumuskan misi sebagai berikut: 

a.   Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS. 

b.  Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan. 

c.   Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan 

secara mandiri. 

d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

e.   Meningkatka dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

2.2.1 Tujuan  

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. 

Tujuan akan menggambarkan strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan 

yang ingin dicapai kedepan dengan mempertajam fokus pelaksanaan misi, 

sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua 

program dan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan, menggambarkan isue 

strategik, memberikan arah dalam perumusan sasaran, kebijakan dan program, 
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serta menjadikan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja pada Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

adalah: 

1. Meningkatkan rehabilitasi sosial 

2. Meningkatkan perekonomian penyangdang masalah kesejahteraan sosial 

3. Meningkatkan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 

4. Meningkatkan Pembinaan eks penyandang penyakit social 

 

2.2.2. Sasaran 

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yakni 

sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai 5 (lima) tahun kedepan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan 

dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. 

Sasaran Dinas Sosial kota Pekanbaru merupakan gambaran yang ingin 

dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 

guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan. Atau dengan 

kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam 

waktu tertentu, yang  akan disajikan secara kuantitatif sehingga dapat terukur 

pencapaiannya. 

Penetapan sasaran Dinas Sosial kota Pekanbaru diharapkan dapat 

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, rinci, 

dapat diukur, dan dapat dicapai dalam konteks rasionalitas. 
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Adapun sasaran Dinas Sosial kota Pekanbaru dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

1. Kemiskinan (Fakir miskin, Wanita rawan sosial dan ekonomi). 

2. Ketunaan (Gelandangan dan pengemis, Wanita tuna susila). 

3. Keterkantaran (Anak terlantar, Anak jalanan, Anak nakal, Lanjut usia 

terlantar). 

4. Kecacatan ( Cacat fisik, Cacat mental, Cacat ganda). 

5. Korban Bencana (Bencana alam, Bencana sosial). 

6. Tindak Kekerasan (Korban tindak kekerasan, antara lain: anak, wanita dan 

lanjut usia). 

 

2.2.3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

pasal 36 paragraf 2 poin a-x dan pasal 37 poin a-m yaitu seksi pemberdayaan 

sosial kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi dan tugas. 

Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas : 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja, 

jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja kegiatan yang 

dilaksanakan secara rinci, serta membuat tolok ukur keberhasilan tugas; 

c. Merumuskan, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan tugas, untuk 

mengetahui hasil-hasil yang dicapai; 
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d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan 

oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan 

prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di 

bidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan pendataan terhadap orsos/LSM/Yayasan, 

Panti Sosial, Karang Taruna, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan 

Anak serta penyusunan profil, pendataan kebutuhan komunikasi dan 

informasi edukasi pembangunan kesejahteraan sosial bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun masyarakat pada 

umumnya; 

f. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pemantapan organisasi/ 

lembaga sosial berserta pengurusnya; 

g. Merumuskan dan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana, 

organisasi/lembaga sosial, pembinaan peran kelembagaan sosial 

masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi sosial masyarakat, 

serta pelayanan jaminan kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial; 

h. Merumuskan dan melaksanakan pemberian izin operasional orsos/LSM/ 

Yayasan, Panti Sosial, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak. 

i. Merumuskan dan melaksanakan pemberian izin operasional sosial dan 

forum komunikasi dan konsultasi, penyediaan perangkat, petugas analisis, 

programmer dan operator; 

j. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan kerjasama dan petunjuk 

teknis pengembangan organisasi sosial/lembaga penyandang dana dan 

dunia usaha; 
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k. Merumuskan dan melaksanakan penyempurnaan pola, pedoman dan 

petunjuk teknis pengembangan organisasi/lembaga sosial khususnya 

pengembangan partisipasi sosial masyarakat; 

l. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan penyuluhan sosial kepada 

masyarakat terutama generasi muda; 

m. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan bimbingan, pendidikan dan 

pelatihan keterampilan pengurus Karang Taruna, orsos / Lembaga Sosial, 

Panti Sosial, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dalam bidang 

manajemen, usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan dan keterampilan. 

n. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan forum-forum komunikasi; 

o. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan, pembinaan terhadap orsos/LSM/Yayasan. Panti Sosial, 

Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di bidang usaha 

kesejahteraan sosial; 

p. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi 

permasalahan dan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka pemecahan 

masalah di bidang tugasnya; 

q. Merumuskan dan melaksanakan rekruitmen, pendidikan, pembinaan 

sumber daya manusia sebagai petugas penyuluh dan pembimbing sosial; 

r. Merumuskan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana 

penyuluhan dan bimbingan sosial; 

s. Merumuskan dan melaksanakan penyempurnaan pola dan materi 

penyuluhan dan bimbingan sosial bekerjasama dengan berbagai lembaga 

ilmiah, organisasi sosial, LSM dan badan internasional; 
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t. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis, bimbingan umum, 

bimbingan sosial, pengenalan masalah, teknis pengembangan serta 

peningkatan fungsi sosial wanita; 

u. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan pekerja 

sosial masyarakat serta pemutakhiran data kuantitatif dan kualitatif Pekerja 

Sosial Masyarakat (PSM); 

v. Merumuskan dan melaksanakan pemantapan sarana pembinaan pekerja 

sosial masyarakat (PSM); 

w. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang 

tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil 

guna pemecahan masalah; 

x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan program kerja; 

b. Pendataan terhadap orsos/LSM/Yayasan, Panti Sosial, Karang Taruna, 

Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak; 

c. Penyusunan profil, pendataan kebutuhan komunikasi dan informasi 

edukasi (KIE); 

d. Pemberian izin operasional orsos/LSM/Yayasan, Panti Sosial, Kelompok 

Bermain, Taman Penitipan Anak; 
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e. Pengembangan sistem organisasi sosial; 

f. Peningkatan penyuluhan sosial kepada masyarakat; 

g. Pengembangan forum-forum komunikasi; 

h. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan terhadap Orsos; 

i. Penyuluhan dan bimbingan sosial; 

j. Pembinaan fungsi sosial wanita; 

k. Pemutakhiran data kuantitatif dan kualitatif  Pekerja Sosial Masyarakat 

(PSM); 

l. Pembinaan pekerja sosial masyarakat; 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

 

2.3 Pengertian Perizinan 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin 

ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi, untuk mengemudikan tingkah  laku para warga.
  

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1983: 94) izin (Vergunning) adalah suatu 

penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. 

Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang 

tanpa izin (melakukan) dan seterusnya.” Selanjutnya, larangan tersebut diikuti 

dengan perincian  syarat-syarat,  kriteria,  dan  sebagainya  yang  perlu  dipenuhi  

oleh pemohon untuk mendapat izin, disertai dengan penetapan prosedur dan 

petunjuk pelaksanaan  (juklak)  kepada    pejabat-pejabat    administrasi    negara    

yang bersangkutan. 
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Menurut W.F Prins (2010: 169) bahwa istilah izin adalah tepat kiranya 

untuk maksud memberikan dispensasi (bebas syarat) dan sebuah larangan, dan 

pemakaiannya pun adalah dalam pengertian itu juga. Akan tetapi, sebetulnya izin 

itu diberikan biasanya karena ada peraturan yang berbunyi “dilarang untuk…, 

tidak dengan izin” atau bentuk lain yang dimaksud sama seperti itu. 

Menurut Ateng Syafrudin (2010: 1) mengatakan bahwa izin bertujuan dan 

berarti menghulangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh,
  

atau Als 

opheffing van  een  algemene  verbodsregel  in  het  concrete  geval,  (Sebagai  

peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). 

Menurut Sjachran Basah (2010: 3) izin adalah perbuatan hukum 

administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal 

konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh 

ketentuan perundang- undangan. 

Menurut Bagir Manan (1995: 8) menyebutkan bahwa izin dalam arti luas 

berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang 

secara umum dilarang. 

Menurut R. Kosim Adisapoetra izin (1978: 72) diartikan   dengan   

perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang dilarang oleh 

peraturan yang bersifat umum. 

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge ( 1 9 9 3 :  2 - 3 )  membagi 

pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu 

instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah 
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menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para 

warga. 

Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada 

izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin 

tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Izin penanaman modal hanya dapat 

berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintah 

berfungsi secara efektif dan terpadu. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di 

Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga sering 

merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di negara kita 

sedemikian  banyaknya,  sehingga  Waller  dan  Waller  menamakan  Indonesia 

sebagai een vergunningenland (negara perizinan). 

Selain itu izin juga dapat  diartikan sebagai dispensasi atau 

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam 

arti sempit maupun luas : 

a)  Izin  dalam  arti  luas  yaitu  semua  yang menimbulkan akibat  kurang  

lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk 

melakukan sesuatu yang mesti dilarang. 

b)   Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 

tertentu bagi tiap kasus. 
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Pada umumnya sistem izin terdiri dari
 
: 

1)  Larangan. 

2)  Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin). 

3)   Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. 

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: 

a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang 

membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang 

menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang 

menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis). 

b) Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk 

menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk 

menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk 

menjalankan suatu perusahaan denngan izin khusus atau istimewa. 

c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang 

besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga 

sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah 

diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang 

izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa 

kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status 

tertentu dengan  hak dan  kewajiban serta syarat-syarat tertentu. 

 

2.4 Pengertian Panti Asuhan 

Panti  asuhan  adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim 

atau yatim piatu dan sebagainya.  Sedangkan,  Menurut  Depsos  RI  (2004:  4),  
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Panti  Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang 

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial 

pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak 

terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi 

kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh 

kesempatan yang luas,tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya 

sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita - cita 

bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan 

nasional. 

Disamping dari pengertian secara mendasar seperti yang telah dijabarkan 

di atas, ada beberapa ahli dan lembaga yang juga menjabarkan mengenai 

pengertian panti asuhan, seperti: 

Menurut Poerwadarminto (1982: 710) yang menyatakan panti asuhan 

merupakan salah satu tempat untuk membina  dan  merehabilitasi  kembali  

kondisi  anak  yatim,  baik  fisik, mental maupun kehidupan sosialnya.  

Sedangkan menurut Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak (2004: 4), 

Panti Asuhan anak adalah suatu lembaga pelayanan profesional   yang 

bertanggung jawab memberian pengasuhan dan pelayanan pengganti fungsi 

orang tua kepada anak. 

Panti asuhan atau Organisasi sosial memiliki  ciri-ciri menurut  T. 

Sumarno   Nugroho   (1994:43) yaitu : 
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1) Merupakan  organisasi  formal  yang   jelas  tujuan  dan  usahanya.   

2) Tidak   komersial  artinya  tidak  mencari  keuntungan financial/ material  

dalam  melaksanakan kegiatannya.  

3) Dibutuhkan oleh masyarakat artinya  organisasi sosial didirikan  atas 

kebutuhan di dalam masyarakat, bukan merupakan usaha pribadi 

seseorang  baik   moral  maupun  material.     

4) Usaha organisasi sosial  berorientasi  untuk  kesejahteraan manusia   

secara  langsung artinya  usahanya harus  secara  langsung  dapat 

dirasakan oleh penerima pelayanan. Ciri-ciri organisasi sosial tersebut  

menunjukkan, bahwa dalam  melakukan usaha  kesejahteraan sosial 

ditujukan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi masyarakat 

yang  membutuhkan  pelayanan  seperti anak terlantar.  Para pengurus 

tidak  menggantungkan  hidupnya  dari organisasi sosial,   namun  untuk   

posisi tertentu seperti tenaga yang mengurus dapur diberi imbalan 

jasa/dibayar karena  mereka memang bekerja mengurus pemenuhan 

kebutuhan makan anak-anak penghuni panti asuhan. 

Dari  pengertian-pengertian  di atas dapat  diambilkan  sebuah  kesimpulan 

bahwa panti asuhan adalah  sebuah wadah yang melayani di bidang kesejahteraan 

sosial untuk merawat, mengasuh serta membina anak asuh supaya anak 

mendapatkan hak-hak yang tidak diperoleh dari orang tua aslinya. 
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2.5 Pandangan Islam tentang Anak Yatim 

Anak yatim adalah anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai bapak 

lagi karena telah meninggal dunia (man mata abuhu wa huwa shaghir). Batasan 

umur yatim adalah sampai baligh, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “ Tidak 

ada keyatiman lagi setelah mimpi (H.R. Abu Daud).  Kedewasaan seorang anak, 

di samping diukur dengan kemampuannya secara fisik untuk kawin (biasanya 

ditandai dengan bermimpi dengan mengeluarkan air mani bagi anak laki-laki dan 

datangnya haid yang pertama kali bagi wanita) juga diukur dengan faktor 

kecerdasan, seperti dinyatakan oleh Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa 4: 6  

                                

                 

Artinya:  “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas maka 

serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”  

 

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa faktor kecerdasan sangat penting 

dipertimbangkan supaya anak yatim sebelum dilepas untuk hidup secara mandiri 

terlebih dahulu hendaklah diyakini bahwa perkembangan fisiknya telah seimbang 

dan sebanding dengan perkembangan kecerdasannya. 

Kedudukan Anak Yatim dalam Islam: 

Anak yatim mempunyai tempat istimewa dalam Islam. Tidak kurang dua 

puluh tiga kali Al-Qur’an menyebutnya dalam berbagai konteks ( 8 kali dalam 

bentuk mufrad, 1 kali mustsanna dan 14 kali daam bentuk jama’). Ayat-ayat 

tersebut memerintahkan kepada kaum Muslimin secara kolektif, dan kepada karib 

kerabat secara khusus, untuk menyantuni, membela dan melindungi anak yatim, 
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serta melarang dan mencela orang-orang yang menyia-nyiakan, bersikap kasar 

atau menzalimi mereka. Bahkan Allah SWT menyatakan orang-orang yang 

menyia-nyiakan anak yatim adalah pendusta agama, hal ini diungkapkan dalam 

Al-Qur’an: 

                      

 

Artinya : “Tahukah kamu orang yang mendustakan agama”, Itulah orang yang 

menghardik anak yatim” (Q.S. Al-Ma’un 107:1-2).  

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa anak yatim dalam Islam berada pada posisi 

istimewa dan terhormat. Hal itu, disebabkan karena pada diri anak yatim terdapat 

beberapa kelemahan dan kekurangan yang memerlukan pihak lain untuk 

membantu dan memeliharanya. Di samping itu, melalui keadaan yatim yang 

demikian, ajaran Islam menentukan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

umatnya terhadap anak yatim yang menjadi tolak ukur dari manifestasi imannya 

kepada Allah SWT. 

Maka dari itu Anak yatim harus disantuni, dikasihi, dihormati, dan diakui 

eksistensinya secara khusus. Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, baik 

terhadap diri maupun hartanya. Tidak boleh disia-siakan karena pada diri anak 

yatim terdapat nilai tambah yang menyebabkan hubungan sosial antara dia dengan 

manusia lainnya terikat tidak disebabkan oleh hubungan keturunan tetapi 

disambung dan dijalin dengan aspek aqidah yang telah digariskan oleh Al-Qur’an. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1 Sintong Ketler S 

(2012) 

Peran Dinas Sosial 

Dan Pemakaman 

Dalam Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perlindungan Anak 

Di Kota Pekanbaru 

Peran Dinas Sosial Dan 

Pemakaman Dalam Pelaksanaan 

Kebijakan Perlindungan Anak 

Di Kota Pekanbaru adalah 

Komunikasi yang terbangun  

dapat  disimpulkan belum 

berjalan dengan baik sehingga 

koordinasi antar institusi kurang 

berjalan dengan baik hal ini 

dapat  dilihat  dari  proses 

penanganan anak-anak terlantar 

yang  mengatasnamakan  diri 

sebagai “anak punk”. 

Selanjutnya masalah 

keterbatasan sumberdaya, 

masalah disposisi peran dan 

tugas yang kurang jelas serta 

masalah struktur  birokrasi  yang 

menghambat  percepatan 

penindakan atas  kasus 

eksploitasi anak. Selain itu, 

belum adanya regulasi  baku  

mengenai penanganan terhadap 

pekerja anak juga berdampak 

pada kurang maksimalnya  

pelaksanaan kebijakan 

perlindungan terhadap anak. 

2. Muhamad 

Deslyanto (2016) 

Peranan Dinas 

Sosial Dan 

Pemakaman Dalam 

Pembinaan Anak 

Terlantar Di Kota 

Pekanbaru 

Dinas Sosial dan Pemakaman 

Kota Pekanbaru mempunyai 

tugas pokok dan fungsi yaitu 

dalam pemberdayaan sosial dan 

pelayanan sosial untuk 

menangani anak terlantar, dalam 

hal pemberdayaan sosial ini 

Dinas Sosial dan Pemakaman 

Kota Pekanbaru melakukan 

pembinaan dan pelatihan 

terhadap anak terlantar yang ada 

di Kota Pekanbaru, namun 

dalam pembinaan dan pelatihan 

anak terlantar ini, Dinas Sosial 

dan Pemakaman Kota 

Pekanbaru mempunyai 
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hambatan dalam melaksanakan 

pembinaan dan pelatihan anak 

terlantar, tidak validnya data 

anak terlantar serta kurangnya 

pegawai penyuluh. Dalam hal 

pelayanan sosial Dinas Sosial 

dan Pemakaman Kota 

Pekanbaru memberikan 

pelayanan berupa sarana dan 

prasarana, dan sumber daya 

manusia. 

3. Irvan Ade Putra 

(2014) 

Peranan Dinas 

Sosial Dalam 

Pembinaan 

Gelandangan Dan 

Pengemis Di Kota 

Pekanbaru 

peranan dinas sosial 

dalam pembinaan gelandangan 

dan pengemis di kota pekanbaru 

tidak berjalan dengan efektif, 

karena masih adanya upaya-

upaya yang belum terealisasikan 

oleh dinas sosial di kota 

pekanbaru dalam menangani 

pembinaan. Faktor yang paling 

utama dalam pembinaan 

gelandangan dan pengemis yaitu 

anggaran operasional yang 

kurang mencukupi untuk 

pelaksanaan pembinaan 

gelandangan dan pengemis, 

serta panti sosial yang belum 

ada untuk pelaksanaan 

pembinaan gelandangan dan 

pengemis sehingga gelandangan 

dan pengemis tidak dapat 

direhabilitasi maka sulit 

diberikan pembinaan. 

 

 

 

2.7 Definisi Konsep 

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

presepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana di tulis batasan-batasan 

pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya, antara lain: 
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1. Pengawasan 

Pengawasan merupakan sebuah proses didalam menetapkan suatu 

ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat 

mendukung dalam mencapai hasil yang diharapkan agar sesuai dengan 

kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah 

proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana 

sesuai seperti apa yang sudah direncanakan. 

2. Perizinan 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 

usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan 

dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah  laku para 

warga.
 

Selain  itu izin juga dapat  diartikan sebagai dispensasi atau 

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. 

3. Panti Asuhan 

Panti asuhan adalah sebuah wadah yang melayani di bidang 

kesejahteraan sosial untuk merawat, mengasuh serta membina anak asuh 

supaya anak mendapatkan hak-hak yang tidak diperoleh dari orang tua 

aslinya. 
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2.8 Konsep Operasional 

 

Tabel 3. Variabel dan Indikator Penelitian 

 

Variabel  Indikator 

Analisis Faktor-Faktor 

Penyebab Lemahnya 

Pengawasan Dinas 

Sosial Pada Perizinan 

Panti Asuhan Di Kota 

Pekanbaru. 

(Studi Kasus Panti 

Asuhan Tunas Bangsa) 

 

1. Pendataan terhadap orsos/LSM/Yayasan, Panti 

Sosial, Karang Taruna, Kelompok Bermain dan 

Taman Penitipan Anak; 

2. Pemberian izin operasional orsos/LSM/Yayasan, 

Panti Sosial, Kelompok Bermain, Taman 

Penitipan Anak; 

3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, 

pembinaan terhadap Orsos; 

4. Penyuluhan dan bimbingan sosial; 

5. Pembinaan pekerja sosial masyarakat 

 

Sumber: Peraruran Walikota Pekanbaru No 97 Tahun 2016 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya 

Pengawasan Dinas Sosial Pada Perizinan Panti 

Asuhan Di Kota Pekanbaru. 

(Studi Kasus Panti Asuhan Tunas Bangsa) 

1. Pendataan terhadap orsos/LSM/Yayasan, Panti Sosial, Karang Taruna, 

Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak; 

2. Pemberian izin operasional orsos/LSM/Yayasan, Panti Sosial, Kelompok 

Bermain, Taman Penitipan Anak; 

3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan terhadap Orsos; 

4. Penyuluhan dan bimbingan sosial; 

5. Pembinaan pekerja sosial masyarakat 


