
14 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Manajemen Publik 

 Manajemen Publik dapat di artikan sebagai bagian yang sangat penting 

dari Administrasi public (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas). Karena 

administrasi public tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen 

pemerintah saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural dan hukum 

yang berepengaruh pada lembaga-lembaga publik. Manajemen public berkaitan 

dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sector public 

(pemerintah) maupun sector diluar pemerintahan yang baik bertujuan mencari 

untung. Setiap keberhasilan dari sebuah program kegiatan tidak terlepas dari 

sebuah manajemen.  

George R. Terry dalam Winardi (2000:4) manajemen adalah suatu proses 

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan 

(controlling) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lain. 

 Siswanto (2005:7) mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk 

melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah 

akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang 

terorganisasi. 
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 Manajemen adalah cara yang digunakan banyak orang dalam mengelola 

sesuatu sehingga menjadi teratur, terarah, terkendali, serta lebih sistematis. 

Salah satu fungsi manajemen yang memiliki arti ditengah pelaksanaan tugas dan 

pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan adalah pengawasan. 

 

2.2 Pengawasan 

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan atau 

penyimpangan yang terjadi di suatu organigsasi. Pengawasan merupakan salah 

satu fungsi manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses 

mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan 

penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan 

tujuan yang kurang memuaskan. 

Selain itu, sistem pengawasan yang baik harus memungkinkan adanya 

umpan balik yang dapat memberikan informasi atau kegiatan yang dilakukan. 

Sistem pengawasan tersebut juga harus mampu melaporkan dengan cepat kalau 

terjadi penyimpangan, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat pula. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan 

berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti 

melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali 

memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. 

(Amran Suadi:2014:15) 

Menurut George R. Terry: controlling can be defined as the process of 

determining what is to be accomploshed, that is the standard, what is being 

accomploshed. That is the performance, evaluatimg the permlrmance takes place 
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according to plans, that is conformity withteh standard. (Pengawasan dapat 

dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa 

yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan nilai pelaksanaan, dan bila perlu 

melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras 

dengan standard (ukuran)). 

Adapun pengawasan menurut Harold Koontz (Hasnun Jauhari 

Ritonga:2009:189) mengemukakan bahwa Control is the meansurement and 

correction of the performance of subordinates in order to make sure that 

enterprise objectives and the plans devised to atain then are accomplished 

(Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja 

bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan 

perusahaan dapat terselenggarakan. 

Earl P. Strong (Hasnun Jauhari Ritonga:2009:189) pengawasan adalah 

proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan 

sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. 

Sedangkan menurut Winardi (2014:15) pengawasan adalah semua 

aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa 

hasil actual sesuai dengan yang direncanakan. 

Menurut Basu Swasta (Melayu Hasibuan:2009:15) mengatakan 

pengawasan merupakan fungsi menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat 

memberikan hasil seperti yang diinginkan. 
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Selanjutnya Komaruddin (Melayu Hasibum 2009:15) pengawasan adalah 

hubungan dengan perbandingan antara pelaksana actual rencana, dan awal untuk 

langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. 

Menurut Robert J. Mockler pengawasan yaitu usaha sistematik 

menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem 

informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, 

menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang 

menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan 

efektif dan efisien.  

Pengawasan adalah budaya peometheanistik, lawan budaya 

epimetheanistik. Salah satu versi pengawasan yang pernah popular di Indonesia, 

yaitu pengawasan-melekat atau kontrol atasan terhadap bawahan, dan sesudah 

terjadi. Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan preventif dan pengawasan 

represif (korektif). Dengan demikian, di Indonesia, konsep control 

disalingtukarkan dengan konsep pengawasan. Dalam buku ini, pengawasan di 

pandang sebagai bagian kontrol, yaitu control sebelum sesuatu terjadi.  

Soemardjo Tjitrosidojo (Irhan Fahmi:2014:97) pengawasan adalah suatu 

bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan 

mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan yang seharusnya 

dilaksanakan. 

Pengawasan hendaknya dapat melaporkan penyimpangan-penyimpangan, 

sehingga dapat segera diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar 

pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang 
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direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu setiap organisasi/pemerintah haruslah 

menggunakan sistem pengawasan yang efektif sehingga pengawasan itu dapat 

dipergunakan. Meskipun terjadinya perubahan-perubahan terhadap rencana diluar 

dugaan. 

Manullang (Rahcmawati Kusdyah 2008:16) mengemukakan pengawasan 

adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 

meniainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan rencana semula.  

Fungsi pengawasan bila tidak dilakukan memungkinkan terjadinya 

kekeliruan-kekeliruan yang terus berlangsung. Sehingga tiba-tiba kesalahan 

tersebut sudah parah dan sulit untuk diatasi. Oleh karenanya bukan hanya tujuan 

yang tidak tercapai namun kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang besar 

dari sebuah organisasi. Fungsi pengawasan adalah mengawasi keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan untuk menjamin mengusahakan agar semua berhasil sesuai 

dengan apa yang direncanakan. 

Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap jalannya Pemerintah Daerah. 

Menurut Christine S.T Kansil Fungsi pengawasan itu penting sekali untuk 

menjamin terlaksananya kebijaksanaan pemerintah dan rencana pembangunan 

pada umumnya. Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan adalah suatu usaha 

untuk menjamin : 

a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh Pemerintah 

Daerah dan Pemerintah Pusat, dan 
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b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdayaguna dan berhasil 

guna 

 

Pengawasan pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah meliputi : 

a. Pengawasaan Umum 

b. Pengawasan Preventif, dan 

c. Pengawasan Repressif 

 Dari pengertian diatas, pengertian pengawasan menurut para ahli tentunya 

berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang para ahli tersebut mendefenisikan. 

 Pemerintah memperkuat tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2017 tentang peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Kini 

BPOM mempunyai Deputi Bidang Penindakan.  

 Bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM Pusat dari Balai Besar POM di 

daerah termasuk BBPOM di Pekanbaru terhadap produk kosmetik berpedoman 

kepada keputusan kepala Badan POM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang 

Kosmetik. 

1. Sebelum produk memasuki pasar (Pengawasan Preventif atau pre-market) 

Pengawasan pre-market adalah salah satu tindakanpreventif dalam 

melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi 

ketentuan mutu dan keamanan kosmetik yang dilakukan pada saat produk 

kosmetik tersebut didaftarkan di badan POM. Sebelum produk kosmetik dilepas 
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kepasaran, produsen atau pelaku usaha harus memperhatikan seluruh aspek 

rangkaian kegiatan produksi dengan menerapkan sistem Cara Pembuatan 

Kosmetik yang Baik (CPKB) pemakainya. Bagi produsen atau pelaku usaha yang 

menerapkan CPKB, akan diberikan sertifikat sesuai bentuk sediaan yang dibuat 

dan produk yang telah mendapat sertifikat dapat dilepas kepasar. Disini pihak 

produsen harus memantau dan mengawasi produk yang dilepas kepasaran untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti keluhan mengenai kerusakan 

produk, produk kadaluarsa dan sebagainya. Keluhan mengenai kerusakan produk 

hendaknya dicatat secara rinci dan diselidiki. Apabila terjadi legagalan produk dan 

kerusakan produk, maka produk kosmetik harus dilakukan penarikan oleh 

produsen yang memproduksi produk tersebut untuk kemudian dievaluasi supaya 

tidak terjadi hal-hal yang sama dikemudian hari. 

2. Setelah produk memasuki pasar (Pengawasan Repressive atau Pos-Market) 

Pemantauan dan pengawasan terhadap produk kosmetik dilakukan pihak 

BBPOM dengan cara melakukan inspeksi ke sarana produksi/distribusi, khusus 

laporan Medkos kegiatan yang dilakukan BBPOM untuk medkosmeliputi 

pengumpulan data, pencatatan, dan evaluasi efek samping yang timbul karena 

pemakaian produk kosmetik, seperti produk kosmetik mengandung bahan 

berbahaya, produk kadaluarsa dan sebagainya maka akan dilakukan tindak lanjut 

berupa sanksi kepada produsen/distributor yang lalai terhadap mutu, keamanan 

dan kemanfaatan produknya. 
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2.3 Teknik Pengawasan 

 Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang, 

manajer serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung, cara-cara untuk melakukan pengawasan tentulah 

berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. 

 Menurut Siagian (2004:72) Teknik Pengawasan ada 2 macam yaitu : 

a. Pengawasan langsung  

Pengawasan yang dilakukan oleh manajer/pimpinan terhadap kegiatan-

kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini dapat berbentuk : 

1. Inspeksi langsung 

2. Laporan dari tempat 

b. Pengawasan tidak langsung  

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh 

dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari : 

1. Laporan tertulis 

2. Laporan lisan. 

 

2.4  Proses Pengawasan 

 Menurut Newman (Setyowati:2013:155) menetapkan beberapa langkah 

dalam proses pengawasan antara lain : 

a. Tetapkan hasil-hasil yang diinginkan. Hasil-hasil yang ingin manajer 

hendaknya ditetapkan secara spesifik. Tujuan-tujuan yang dinyatakan 

dalam kata-kata yang kurang jelas dan bersifat umum, misalnya “penuhi 
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lebih cepat pesanan-pesanan” tidak se-spesifik jika “kirimkan semua 

pesanan dalam waktu tiga hari kerja.” 

b. Tetapkan peramal hasil-hasil. Tujuan pengawasan adalah untuk 

membolehkan manajer untuk membetulkan penyimpangan-penyimpangan 

sebelum diselesaikan serangkaian pekerjaan. Penyimpangan-

penyimpangan yang dideteksi oleh pengawasan, oleh karenanya harus 

menjadi peramal hasil-hasil. Peramal ini harus dapat diandalkan dalam 

indikasinya kepada manajer apakah perlu atau tidak diambil tindakan 

korektif. 

c. Tetapkan standar untuk peramal dan hasil-hasil. Penetapan standar atau 

hasil rata-rata peramal dan hasil-hasil terakhir, merupakan bagian yang 

penting dalam mendesain proses pengawasan. 

d. Tetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Langkah ini pada dasarnya 

adalah pengadaan sarana untuk mengumpulkan informasi dari peramal. 

Untuk mencegah agar manajer tidak sampai tenggelam dalam komunikasi 

tentang bagaimana segala sesuatunya berkembang, komunikasi 

pengawasan kerapkali didasarkan pada prinsip manajemen untuk 

penyimpangan. Prinsip ini menyarankan supaya atasan yang melakukan 

pengawasan, baru diberitahukan tentang perkembangan operasi, jika 

terjadi penyimpangan yang berarti dari perencanaan atau standar. Dengan 

demikian atasan tersebut akan dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya 

terhadap masalah ini. 
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e. Evaluasi informasi dan ambil tindakan korektif. Langkah terakhir adalah 

membandingkan peramal terhadap hasil, memutuskan tindakan apa yang 

harus diambil dan kemudian melaksanakannya. 

 

2.5 Tujuan Pengawasan 

 Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah 

dari perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam 

rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil 

yang maksimal. 

Menurut Manulang (2001:172) Tujuan dari pengawasan adalah mengamati 

apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya 

terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau 

hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Dan 

juga pengawasan itu mempunyai beberapa proses, yaitu : 

a. Menetapkan alat ukur (standar) 

b. Standar harus dtetapkan terlebih dahlu sebelum bawahan melaksanakan 

pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penlai (standar) 

yang digunakan untuk menilai pekerjaannya. Secara garis besar standar 

dapat di golongkan sebagai berikut : 

1. Standar dalam bentuk fisik adalah standar yg digunakan untuk menilai 

dan mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam 

bentuk uang, seperti kualitatif dan kuantitatif serta waktu. 
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2. Standar dalam bentuk uang adalah standar yang digunakan untuk 

menilai hasil pekerjan bawahan dalam bentuk jumlah uang seperti 

biaya yang dikeluarkan. 

3. Standar intangible adalah standar yang diukur dalam bentuk fisik dan 

mata uang. 

c. Mengadakan penilaian yaitu membandingkan pekerjaan yang telah 

dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan 

d. Mengadakan perbaikan yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan 

hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.6  Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

 Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM 

adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, 

psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik, dan pangan olahan. 

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres 

Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyusunan  kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; 

d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama 

Beredar; 

e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi 

pemerintah pusat dan daerah; 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM; 

i. Pngelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

BPOM; 

j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan 

k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan BPOM. 

 

2.7  Pengertian Peredaran Kosmetik 

 Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tntang pengawas 
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produksi dan peredaran kosmetik, ynng dimaksud dengan peredaran adalah 

pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di 

tempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan dan bukan untuk perdagangan. 

 Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan 

pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar), 

gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah 

penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau 

badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan luka. 

 Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik menjelaskan bahwa : 

a. Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan 

pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin 

luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, 

mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik. 

b. Kosmetik lisensi adalah kosmetik yang diproduksi di wilayah Indonesia 

atas dasar penunjukan atau persetujuan tertulis dari pabrik induk di negara 

asalnya. 

c. Kosmetik kontrak adalah kosmetik yang produksinya dilimpahkan kepada 

produsen lain berdasarkan kontrak. 

d. Kosmetik impor adalah kosmetk produksi pabrik kosmetik luar negeri 

yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia. 

Untuk memproduksi kosmetik harus memperoleh izin. Kosmetika yang 

akan diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan keselamatan 
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dan kesehatan, standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh 

Menteri Kesehatan yaitu mengenai Cara Produksi Kosmetika Yang Baik 

(CKPB) dan hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.965/MenKes/SK/XI/1992/. 

Cara Produksi Kosmetika Yang Baik (CPKB) merupakan cara produksi 

kosmetika dengan meenyeluruh yang meliputi aspek produksi  dan pengendalian 

mutu untuk menjamin produk jadi yang dihasilkan senanriasa memenuhi 

persyaratan mutu yang ditetapkan, aman dan bermanfaat bagi pemakainya. 

 

2.8 Pandangan Islam 

 Adapun dalam pandangan Islam Pengawasan merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan 

dengan konsisten. Dalam konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik 

secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan 

hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat 

spiritual. Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam 

konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat 

materil dan tanpa melibat Allah SWT sebagai pengawas utama. 

Didalam islam Allah telah menggariskan konsep pengawasan, konsep 

yang diberikan oleh islam adalah telah mencakup semua sisi kemanusian, baik 

mencakup semua orang mukmin, sejak ia baligh sampai matinya dan dari 

perkataan, perbuatan sampai pada kata hatinya. 

Firman Allah tentang konsep pengawasan : 
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1. Secara umum (Q.S Al Fajr, 89:14) 

 
 

Artinya : “sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi” 

Berdasarkan hadits tersebut, pengawasan dalam islam dilakukan untuk 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan hak. 

Pengawasan di dalam islam berupa pengawasan dari diri, yang bersumber dari 

tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti 

mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. 

 

2. Tentang kebersamaan-Nya dalam berbagai aktifitas yang kita lakukan (Q.S 

Al-Hadid, 57: 3) 

 ُهَو اْنَأوَُّل َواْنآِخُر َوانظَّاِهُر َواْنَباِطُن َۖوُهَو ِبُكمِّ َشْيٍء َعِهيٌم 

Artinya : “Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang 

Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 Berdasarkan hadits diatas, 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. 

 Ar-riqobah atau proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus 

menerus harus dilakukan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya 

planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih 

buruk, mengenai factor ini Al-Qur’an memberikan konsepsi yang tegas agar hal 

yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan Al-Qur’an lebih dahulu pada 

http://3.bp.blogspot.com/-eW5XllqKZ3A/VOsZIb7IxCI/AAAAAAAADOw/jnRflo5MMZs/s1600/89_14.png
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intropeksi, evaluasi dari pribadi sebagai pimpinan apakah sudah sejalan dengan 

pola dan tingkah berdasarkan planning dan program yang telah dirumuskan 

semula. Setidak-tidaknya menunjukkan sikap yang simpatik dan menjalankan 

tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau memeriksa kerja anggotanya.  

 Dalam melakukan pengawasan, BBPOM juga harus sesuai dengan syariat 

islam, Al-qur’an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat 

merugikan tidak terjadi. Allah SWT memberikan arahan kepada setiap orang yang 

beriman untuk mendesain rencana apa yang dilkukan dikemudian hari. 

Kita sebagai orang beriman, berusaha agar sifat kepatuhan (dalam prosedur 

BPOM) dapat di contoh didalam kehidupan kita sehari-hari, supaya tidak terlalu 

banyak yang melanggar aturan BBPOM, dan tim BBPOM pun tidak kewalahan 

dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki 

surat izin ataupun kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Apabila kita 

berpegang teguh terhadap ajaran islam, maka kita akan berani melakukan 

kecurangan. 

 

2.9  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang Pengawasan Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Mengawasi 

Peredaran Kosmetik Import yang Tidak Memiliki Surat Izin. 

David Agustinus Purba (2014) memaparkan dalam jurnalnya Pelaksanaan 

Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pontianak. Hasil 

penelitian: hasil analisa data menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan 
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oleh BBPOM Kota Pontianak masih kurang, di sebabkan oleh minimnya jumlah 

pegawai, sanksi hukum yang kurang tegas dan ringan, serta masih rendahnya 

pengetahuan masyarakat mengenai bahaya sebuah produk yang mengandung 

bahan kimia obat (BKO) ilegal dan kadaluwarsa. 

Perbedaannya yaitu David Agustinus Purba memfokuskan penelitian 

Fungsi  dan pengawasan BBPOM. Sementara penulis memfokuskan penelitian 

pada pengawasan BBPOM di Peredaran. 

Puji Hastuti (2016) dengan judul skripsi Peranan Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Ilegal 

Di Kota Pekanbaru (Skripsi: Uin Suska Riau). Puji Hastuti meneliti 

Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal. Perbedaan penelitian Puji Hastuti dan 

penulis adalah penulis meneliti Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan dalam mengawasi Peredaran Kosmetik Import dengan metode deskriptif 

kualitatif sedangkan Puji Hastuti meneliti Puji Hastuti meneliti Pengawasan 

BBPOM Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Ilegal dengan metode 

penelitian deskriptif kuantitatif. 

Jumpa Malum (2016) dalam skripsi berjudul Pelaksana Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan yang Mengandung 

Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian : Hambatan pelaksanaan 

tugas BPOM dalam pengawasan pangan yang mengandung bahan berbahaya 

adalah masih terbatasnya pelaksana tugas pokok dan fungsinya belum maksimal, 

karena wilayah kerjanya begitu luas dan masih banyak pelaku usaha yang belum 
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mempunyai surat izin bahan berbahaya dari Disperindang, serta kurangnya SDM 

yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penulis 

meneliti pengawasan balai besar pengawas obat dan makanan dalam mengawasi 

peredaran kosmetik import yang tidak memiliki surat izin, dengan melakukan 

langkah pre- market dan post-market sedangkan penelitian  Jumpa Malum, 

tentang pelaksanaan BPOM dalam mengawasi pangan yang mengandung bahan 

berbahaya, dengan hambatan kurang nya SDM yang kompeten dalam 

menjalankan tugasnya. 

 

2.10  Defenisi Konsep 

 Menurut masri singarimbun (2006 : 34) konsep adalah abstraksi mengenai 

suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 

karekteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu . 

 Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing 

konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka defenisasi beberapa 

konsep yang dipakai dalam penelitian ini yaitu : 

a. Manajemen public 

berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada 

sector public (pemeintah) maupun sector diluar pemerintahan. 

b. Pegawasan  

Pengawasan merupakan suatu bentuk pengamatan yang umumnya 

dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan 
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antara yang dikonstatir dan untuk mengetahui apa yang seharusnya 

dilaksanakan. 

c. Kosmetik  

Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan 

penampilan, membersihkan, mewangikan pada tubuh manusia. Kosmetik 

umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa 

terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintetis. 

d. Tanpa surat izin (illegal) 

Tanpa surat izin (ilegal) adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini 

melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak 

yang bersangkutan. 

e. Peredaran 

Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, 

penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan baik untuk 

perdagangan dan bukan untuk perdagangan. 

f. Penanggulangan 

Penanggulangan berasal dari kata dasar “tanggulang” yang artinya 

menghadapi atau mengatasi, setelah di beri imnuhan pe-an, maka menjadi 

penanggulangan yang artinya cara mengatasi atau proses penyesuaian. 

Dalam kamu bahasa indonesia penanggulangan berarti mencari jalan 

penyesuaian suatu masalah, dan dalam kamus bahasa umum indonesia  

kata penanggulangan berarti menghadapi, mengatasi, atau upaya untuk 

mengatasi suatu keadaan. 
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2.11 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 Indikator 

Variabel Indikator  Sub Indikator  

Fungsi Pengawasan 

Balai Besar 

Pengawas Obat Dan 

Makanan (BBPOM) 

Pekanbaru Terhadap 

 

Pengawasan Pre-

Market (sebelum 

produk memasuki 

pasar) 

1. Pemenuhan Standarisasi 

2. Peningkatan Registrasi 

Penilaian 

3. Penguatan Kapasitas 

Laboratorium BBPOM 

Peredaran Kosmetik 

Import Yang Tidak 

Memiliki Surat Izin 

 

Pengawasan Post-

Market (setelah 

produk memasuki 

pasar) 

1. Pengembalian Sampel dan 

Pengujian 

2. Peningkatan Cakupan 

Pengawasan sarana 

Produksi dan Distribusi 

3. Investigasi Awal dan 

Penyidik Kasus pelanggaran 

4. Sanksi  

5. Pemusnahan  

Sumber : Data dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 3 

 

 

 

2.12  Kerangka Pemikiran 

 Evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan sejauhmana 

keberhasilan sebuah program/kegiatan. Keberhasilan program dapat dilihat dari 

dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Dan sesuai dengan visi 

BBPOM yaitu “Obat, kosmetik dan makanan terjamin aman, bermanfaat dan 

bermutu. 
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Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 3 

 

 

 

 

Fungsi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Peredarann 

Kosmetik Import Yang Tidak Memiliki Surat Izin 

Pengawasan Produk Kosmetik Impor Oleh Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Pekanbaru 

Pengawasan Pre-Market (sebelum produk memasuki 

pasar) 

Pengawasan Post-Market (setelah produk memasuki 

pasar) 

Terlaksananya pengawasan kosmetik yang tidak 

memiliki surat izin secara maksimal 


