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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik  

Kebijakan adalah terjemahan dari kata “widsom” yaitu suatu ketentuan dari 

pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau 

kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang 

umum tadi, dengan kata lain ia dapat perkecualian. Imron (1996:17), Artinya Wedson 

atau kebijakan adalah suatu kaerifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakat. 

Pimpinan yang arif sebagai pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja 

pengecualian aturan yang baku kepada seseorang atau kelompok orang, jika mereka 

tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain 

dapat dikecualikan tetapi tidak melanggar aturan. 

Sedangkan Andersons (1979:95) mengemukakan pendapat bahwa kebijakan 

merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan 

baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan. 

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata 

banyak sekali, tergantung dari sudut mana mengartikannya. Menurut Andersons 

(1984:113) dalam Arifin Tahir, (2014:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk 

memecahkan suatu masalah. Dalam definisi yang dijelaskan oleh Wilson (2006:154) 

dalam Solichin Abdul Wahab, (2012:13) yang merumuskan kebijakan publik sebagai  

tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai 
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masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (gagal 

diambil) untuk diimplementasikan. Kebijakan publik juga merupakan hasil interaksi 

intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus 

dicarikan solusinya (Leo Agustino, 2016:1) 

Definisi lain menurut Thomas R.Dye (dalam Solichin Abdul Wahab, 2012:14) 

yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang 

dilakukan atau tidak ingin dilakukan pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu 

guna memecahkan masalah-masaah publik atau demi kepentingan publik 

(masyarakat). Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: 

input, proses dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda 

pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan 

dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai 

proses politik yang dilakukan elit politik atau kelompok-kelompok penekan. Output 

dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan, wahyudi (2016) dalam (Abdullah 

Rahmadani, 2017:3). 

2.2 Pengawasan 

2.2.1 Pengertian Pengawasan 

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah ”Pengawasan berasal dari kata awas 

yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan 
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seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan kenyataan 

yang sebenarnya dari apa yang di awasi”. Sujianto (1986:24) 

Menurut Anwar (2004:127), pengawasan atau kontrol terhadap tindakan 

aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat 

mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. 

Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 

sesuai dengan kinerja yang telah diciptakan tersebut. Controlling is the process of 

measuring performance and taking action to ensure desired result. Pengawasan 

adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that activities conform the 

planned activities. (Anwar,2004:127) 

Menurut Prayudi (1981:80) “Pengawasan adalah suatu proses untuk 

menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan,dilaksanakan atau diselenggarakan itu 

dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.  

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja 

standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk 

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk 

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 

sumber daya permasalahan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien 

mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintah. Dari beberapa pendapat 
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tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting 

dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka 

perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan 

baik. (Prayudi, 1981:97) 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif. 

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan 

penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah 

dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan 

dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kerja tersebut.  

Sementara itu, dari segi hukum tata negara, pengawasan dimaknai sebagai 

“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau 

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.” 

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana teredapat 

kecocokan dan ketidakcocokan dan menentukan penyebab ketidakcocokan yang 

muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang 

bercirikan good governance (tata kelola pemerintah yang baik), pengawasan 

merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana 

mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan 

penerapan good governance itu sendiri. 
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Pengawasan merupakan sebuah proses didalam menetapkan ukuran dari kinerja 

dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian 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 Siagian pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan 

pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin seluruh pekerjaan 

yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Didalam definisi yang diberikan Siagian memiliki ciri yang penting 

yaitu bahwa sebuah definisi pengawasan bisa diterapkan hanya bagi pengawasan 

pada pekerjaan-pekerjaan yang tengah berjalan, tidak bisa diterapkan pekerjaan-

pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. (Siagian, 1982:135) 

2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan 

Dibawah ini beberapa berbagai jenis pengawasan yang dapat dilakukan 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Pengawasan Internal dan Eksternal 

Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun 

badan yang ada terdapat didalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang 

bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan atau 

pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada diluar unit 

organisasi/lembaga yang diawasi. 
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b. Pengawasan Preventif dan Represif 

Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan 

yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga 

dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya 

pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari 

adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang 

membebankan/merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah 

suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan 

tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif 

dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah 

ditentukan lalu disampaikan laporannya. 

c. Pengawasan Aktif dan Pasif 

Pengawasan aktif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk 

pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. 

Sedangkan pengawasan pasif ialah suatu pengawasan yang dilakukan 

misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau 

laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti 

penerimaan maupun bukti pengeluaran. 

d. Pengawasan Kebenaran Formil 

Pengawasan Kebenaran Formil ialah pengawasan menurut hak dan 

pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. 
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2.2.3 Tujuan Pengawasan 

Tujuan pengawasan yaitu: 

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, 

kebijaksanaan dan perintah. 

2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan 

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang 

dihasilkan. 

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi 

“pemerintah” (Al-Amin, 2006:155) 

2.2.4 Manfaat Pengawasan 

Menurut Winardi (1990:380) pengawasan merupakan suatu kegiatan yang 

berusahan untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai dan apabila terjadi 

penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaiman pula tindakan yang 

diperlukan untuk mengatasinya. Itu semua adalah tugas dari pengawasan. Bila fungsi 

pengawasan dilakukan dengan baik dan tepat maka organisasi akan memperoleh 

manfaat berupa : 

1. Dapat mengetahui sejauh mana program yang sudah dilakukan para staf, 

apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah 

digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan akan 

meningkatkan efisiensi kegiatan program. 
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2. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

3. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumberdaya lainnya mencukupi 

kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. 

4. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

5. Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau 

diberikan pelatihan lanjutan. 

2.2.5 Fungsi Pengawasan 

Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas 

organisasi publik, perlu dilakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan dan akibat 

dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Adapun fungsi pengawasan 

ialah sebagai berikut : 

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan. 

2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau 

ditetapkan. 

3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang 

atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. 

4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. 

5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. 
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2.2.6 Teknik Pengawasan 

Teknik pengawasan adalah cara melaksanakan pengawasan dengan terlebih 

dahulu menetukan titik-titik pengawasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan 

mengenai keadaan keseluruhan kegiatan organisasi. Teknik pengawasan menurut 

Sujanto sebagai berikut: 

1. Peninjauan pribadi 

Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, 

sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. 

2. Pengawasan melalui laporan lisan 

Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui 

laporan lisan yang diberikan, dilakukan dengan cara wawancara kepada 

orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin 

diketahui terutama tentang hasil yang sesungguhnya yang ingin dicapai 

bawahan. 

3. Pengawasan melalui laporan tertulis 

Merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai 

pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang 

diberikan. 

4. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus, didasarkan kekecualian 

atau control by exeption. Merupakan sistem atau teknik pengawasan dimana 

ini ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya 

dilakukan bila diterima laporan yang menunjukan adanya peristiwa-peristiwa 

istimewa. (Sujamto, 1986:55) 
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Menurut Prayudi (1981:22-23), dalam mencapai pelaksanaan pengawasan 

terhadap beberapa asas antara lain: 

1. Asas tercapainya tujuan, ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan 

mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpagan-penyimpangan atau 

deviasi perencanaan. 

2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan 

sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan. 

3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana 

bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan. 

4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah 

pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik diwaktu 

sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. 

6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan 

perencanaan. 

7. Asas penyesuaian dengan organisasi dan kewenangan masing-masing. 

8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan 

sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. 

9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efesien memerlukan 

standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan 

dan tujuan. 
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10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan 

efesien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-

faktor yang strategis. 

11. Asas kekecualian, bahwa efesiensi dalam pengawasan membutuhkan 

perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi 

dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama. 

12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk 

menghindarkan kegagalan pelasanaan perencanaan. 

13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar 

sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. 

14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-

ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, 

organisasi dan pelaksanaan. 

2.2.7 Proses Pengawasan 

Proses pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, 

dimana tahapan-tahapan tersebut adalah merupakan rangkaian suatu proses yang 

dilakukan dalam pengawasan. Proses pengawasan menurut Manullang (1983:121-

125) dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: menentukan alat pengukur (standar), 

mengadakan penilaian (evaluasi) dan mengadakan tidakan perbaikan (corrective 

action). 
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Secara rinci proses pengawasan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Penentuan standar 

Penentuan standar dalam proses pengawasan secara tepat memang agak 

sulit, akan tetapi penentuan standar harus dilakukan. Diantaranya standar 

yang harus ditetapkan dalam melakukan pengawasan adalah standar waktu, 

yakni berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menghasilakn suatu produk 

atau memberikan layanan jasa tertentu, standar produktifitas, yakni jumlah 

produk dan layanan jasa yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, 

standar biaya, yakni berapa biaya yang dikeluarkan untuk semua barang dan 

jasa, standar kualitas, yakni tingkat kemampuan yang dikehendaki, standar 

tingkah laku, artinya tipe tingkah laku yang dikehendaki terhadap pegawai 

dalam suatu organisasi. Lebih lanjut tentang penentuan standar ini Amirullah 

Haris Budiono mengacu kepada empat sumber informasi yang mencakup 

pengamatan pribadi, laporan statistik, laporan lisan dan laporan tertulis. 

2. Evaluasi unjuk kinerja 

Evaluasi unjuk kinerja ini dilakukan dengan melakukan pengecekan 

terhadap penyimpangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hasil 

dari evaluasi ini kemudian dibandingkan dengan standar yang ada, oleh 

karena itu evaluasi ini harus dilakukan dengan menggunakan ukuran yang 

akurat, dimana instrumennya harus disusun secara lengkap dan valid. 

Mengadakan pengukuran ini harus terlebih dahulu dilakukan, karena 
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tindakan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan dari hasil evaluasi yang 

didahului oleh kegiatan pengukuran tersebut. 

3. Tindakan Perbaikan 

Tindakan perbaikan ini dilakukan apabila, proses dan hasil kerja terdapat 

penyimpangan dari standar yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan 

hasil kerja telah sesuai dengan standar maka yang harus dilakukan adalah 

peningkatan. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan 

harus dibuatkan skala prioritas dalam penanganannya. 

Dalam melakukan perbaikan ada beberapa kemungkinan yang harus 

dipertimbangkan, yaitu: tersedianya alokasi waktu yang memadai, rasionalisasi 

tambahan pegawai dan atau peralatan, alokasi waktu yang cukup bagi manajer untuk 

melakukan perbaikan manajemen dan adanya usaha extra dari semua komponen yang 

ada. Apabila usaha-usaha tersebut gagal dilaksanakan, maka perlu dilakukan 

penjadwalan ulang karena mungkin terdapat perubahan pada semua bidang. 

Menurut Kaho, pengawasan dilakukan melalalui tiga tahapan, yaitu 

“menetukan alat ukur (standar), mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan 

perbaikan.” (Kaho, 1997:240) sedangkan Menurut Sujamto Proses pengawasan terdiri 

dari 4 Tahapan, yaitu: 

1. Menentukan standar atau alat ukur. 

2. Menilai atau mengukur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan 

terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan. 
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3. Membandingkan fakta atau temuan yang dijumpai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

4. Melaporkan kepada pimpinan disertai kesimpulan dan saran mengenai 

tindakan perbaikan yang perlu diadakan. (Sujamto, 1996:78) 

Diharna juga membagi proses pengawasan menjadi empat tahapan, yaitu: 

“persiapan, pemeriksaan, menyusun hasil pemeriksaan dan mengadakan tindakan 

perbaikan.” (Diharna, 199:33-41). Tahapan persiapan adalah menyusun rencana 

satuan kerja yang diperiksa dan menguasai peraturan yang berlaku bagi segala 

aktivitas yang terjadi pada  satuan kerja yang diperiksa. Tahapan ini meliputi kegiatan 

pembuatan program dan kertas kerja pemeriksaan atau juga membuat standar ukur 

penilaian. Tahapan yang kedua adalah pemeriksaan, meliputi kegiatan mencaridan 

mengumpulkan data dan fakta pelaksanaan kerja. Data dan fakta tersebut 

dibandingkan dengan rencana program kerja objek yang diperiksa, yang selajutnya 

dibuat atau disusun dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP), tahapan yang ketiga 

adalah menyusun hasil pemeriksaan, meliputi kegiatan menyusun daftar temuan, 

naskah hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah 

mengadakan tindakan perbaikan. 

Menurut Kadarman (2001:161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu: 

1. Menetapkan Standar 

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawsan, 

maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses 
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pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini 

adalah menentukan standar. 

2. Mengukur Kinerja 

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi 

kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. 

3. Memperbaiki Penyimpangan 

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 

Menurut G. R. Terry dalam Sukama (1992:116) proses pengawasan terbagi atas 

4 tahapan, yaitu: 

1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawas 

2. Mengukur pelaksanaan 

3. Membandingkan pelaksaan dengan standar dan temukan perbedaan jika ada 

4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat. 

2.3 Rokok Ilegal 

2.3.1 Pengertian Rokok Ilegal 

Rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar 

peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Misalnya tanpa membayar bea 

masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Rokok ilegal dapat merupakan produk asli yang dibuat oleh atau di  bawah wewenang 

pemilik merek dagang, tetapi dijual tanpa membayar pajak yang berlaku atau bisa 

juga berupa rokok palsu, yaitu tiruan yang dibuat tanpa izin pemilik merek dagang. 
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Perdagangan rokok ilegal merugikan pemerintah, perokok dewasa dan produsen. 

Menurut pemikiran World Health Organization (WHO), pasar gelap rokok yang 

terlarang dan tidak diregulasi berjumlah 600 miliar batang rokok pertahun atau 11% 

dari konsumsi global pertahun. Sebuah laporan yang dibuat oleh KPMG LLP 

(KPMG), sebuah kantor akuntan publik, menemukan bahwa di Uni Eropa saja 

konsumsi rokok ilegal mencapai 65,5 milyard rokok pada tahun 2012. Ini setara 

dengan kerugian pendapatan nasional dari Uni Eropa sekitar 12,5 milyard Euro setiap 

tahun. 

Batang kena cukai (BKC) terdiri dari tiga jenis yaitu : Etil Alkohol atau etanol, 

Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan Hasil tembakau. Menurut 

pengertian bea dan cukai hasil tembakau merupakan rokok yang meliputi Sigaret 

Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), cerutu dan rokok daun 

(Kelonot). Cukai sangat berpengaruh terhadap beredarnya hasil tembakau dipasaran, 

sehingga dapat dikatakan rokok tanpa cukai merupakan rokok ilegal. 

2.4 Cukai 

2.4.1 Pengertian Cukai 

Pengerteian cukai sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang 

Undang No 11 tahun 1995 adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-

barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dengan 

Undang-undang ini”. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No 11 

Tahun 1995 tentang Cukai, yang di maksud dengan Barang Kena Cukai (BKC) 

adalah “barang-barang tertentu yang mempuyai sifat atau karateristik yang 
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ditetapkan”. Dalam penjelasan pasal dua tersebut yang dimaksud dengan sifat atau 

karateristik adalah barang yang dalam pemakaiannya antara lain perlu di batasi atau 

di awasi. Pemahaman di batasi dan di awasi mengandung pengertian bahwa cukai 

tidak dipungut untuk semua barang melainkan hanya bagi Barang Kena Cukai yang 

merugikan kesehatan dan lingkungan. Barang Kena Cukai seperti yang disebutkan 

dalam pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, meliputi :  

1. Etil alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan 

dan proses pembuatannya 

2. Minuman yang mengandung Etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan 

tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, 

termasuk konsentrat yang mengandung Etil alkohol. 

3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan 

hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan atau tidak 

bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. 

Hasil tembakau itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajungan yang 

dibalut dengan kertas dengan cara digunting untuk dipakai, tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret 

kelembak menyan. 

2. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuataannya dicampur dengan 

cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan 

jumlahnya. 
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3. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri 

dengan cengkeh, kelembak atau menyan. Sigaret putih dan sigaret kretek 

terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin dan yang dibuat dengan cara 

lain daripada mesin. 

4. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah yang 

dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan 

untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan bea cukai, seluruhnya atau 

sebagian, menggunakan mesin sedangkan sigaret putih dan sigaret kretek 

yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah yang dalam 

pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk 

penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan 

mesin. 

5. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin 

adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pemasangan filter, 

pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 

tanpa menggunakan mesin. 

6. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya 

dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya. 

7. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran lembaran daun 

tembakau, diris atautidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan 

tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 
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8. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang 

dirajang, untuk dipakai, tanpa menggunakan bahan pengganti atau pembantu 

yang digunakan dalam pembuatannya. 

9. Hasil tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun 

tembakau selain yang disebut dalam huruf ini, yang dibuat dengan cara lain 

sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. 

2.4.2 Pengertian Personalisasi Pita Cukai 

Personalisasi berasal dari kata personal yang berarti pribadi atau perseorangan. 

Personalisasi pita cukai itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 tanggal 29 desember 

2004 adalah “pemberian identitas tertentu pada pita cukai hasil tembakau oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. Tujuan dilakukannya personalisasi ini adalah :  

1. Menghindari penggunaan pita cukai yang bukan peruntukkannya. 

2. Mendorong agar pabrik berada pada level golongan yang seharusnya. 

3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang terdaftar seusai dengan 

jumlah pabrik yang berproduksi. 

4. Memudahkan pengawasan. 

Pita cukai yang selama ini digunakan adalah bersifat umum dan hanya 

dibedakan oleh adanya warna pita yang berbeda serta berapa besaran tarif yang akan 

dikenakan. Dengan adanya personalisasi, ditambah adanya kode tertentu bagi 

kebijakan setiap merek hasil tembakau seperti yang tercantum dalam Surat Edaran 
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Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-28/BC/2004 tentang Pemberian 

Identitas Pabrik Pada Pita Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Personalisasi. 

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk pelaksanaan dari salah satu fungsi 

pemerintah, yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan itu sendiri dilakukan dalam rangka 

mengurangi penyalah gunaan atau pelanggaran dibidang cukai. Banyaknya 

pelanggaran dibidang cukai ini menunjukkan bahwa para pengusaha tidak memenuhi 

kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

2.5 Pandangan Islam 

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. Hal ini sesuai dengan 

hadits, An-Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya’la Rasulullah bersabda: 

 

 إِن   َكَتَب للاَ  َعلَى ألَْحَساَناْ  َشْيئ ُكل  

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010). 

Berdasarkan hadits di atas, 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 
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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 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: 
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1. ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan 

dibina agar menjadi manusia yang 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. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Ranti Melasari (2013) Sistem informasi 

pengawasan barang 

kena cukai pada Kantor 

Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya 

Pabean B Tanjung Balai 

Karimun 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

kinerja dalam 

pengawasan barang 

kena cukai yang 

diterapkan selama ini 

pada Kantor 

Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya 

Pabean B Tanjung 

Balai Krimun belum 

berjalan dengan 

maksimal dengan 

sistem yang digunakan 

sekarang.   

2 Muhammad Khairi (2013) Pengawasan  peredaran 

baju bekas impor (peje) 

di Kota Pekanbaru oleh 

kantor Pengawasn dan 

Pelayanan Bea dan 

Cukai tipe Madya 

Pabean B Pekanabaru 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

Proses pengawasan 

yang dilakukan Kantor 

Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya 

Pabean B Pekanbaru 
terhadap peredaran 
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baju-baju bekas impor 

yang beredar di 

Pekanbaru. 

3  Ahmad Rizky  (2014) Efektifitas Pengawasan 

Barang Impor Ilegal 

oleh Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya 

Pabean B Dumai 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan 

bagaimana kinerja bea 

cukai dalam 

mengawasi masuknya 

barang-barang ilegal di 

Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya 

Pabean B Dumai. 

 

2.7  Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan 

dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, dengan kata lain 

konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasikan dari fakta tertentu ( Davis & 

Cosenza, 1993 ). 

1. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna 

memecahkan masalah-masaah publik atau demi kepentingan publik 

(masyarakat). 

2. Pengawasan adalah sebuah proses didalam menetapakan ukuran dari kinerja 

dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian 

hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapakn. 

Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa 

segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan. 
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3. Rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan 

melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Misalnya 

tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN dan tanpa mematuhi ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 

4. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang barang 

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan. 

2.8 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 

Variabel Indikatior Sub Indikator 

Pengawasan 

Peredaran 

Rokok Ilegal 

a. Penentuan Standar - Pengamatan 
pribadi 

- Laporan statistik 

- Laporan tertulis 

- Laporan lisan 

 b. Evaluasi Unjuk 

Kinerja 
- Melakukan 

pengecekan 

dilapangan 

- Membandingkan 
hasil evaluasi 

dilapangan dengan 

standar 

 c. Perbaikan - Peningkatan mutu 
pengawasan 

Sumber: Manulang (1983: 121-125) 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 39 pasal 29 ayat (2a) 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai 

Pengawasan peredaran rokok ilegal 

di kabupaten indragiri hilir oleh 

kantor pengawasan dan pelayanan 

bea dan cukai tipe madya pabean c 

tembilahan 

1. Penentuan standar 

2. Evaluasi unjuk kinerja 

3. perbaikann 

Meminimalisir peredaran rokok ilegal di 

Kabupaten Indragiri Hilir 

Kendala dalam melakukan 

pengawasan peredaran rokok ilegal 

dikabupaten Indragiri Hilir oleh 

Kantor pengawasan dan pelayanan 

Bea dan Cukai Type Madya Pabean 

C Tembilahan 


