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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Teori Pengawasan 

Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan sangat penting 

dilakukan, karena dengan pengawasan maka pekerjaan yang telah 

direncanakan akan terlaksana secara baik. Pengawasan merupakan fungsi yang 

terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. 

Menurut sujamto (2004; 12) “Pengawasan adalah segala usaha 

kegiatan untuk menetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. 

Dari kutipan ini memberikan suatu pengertian bahwa pengawasan ini 

merupakan salah satu fungsi manajemen dimana fungsi ini dapat memastikan 

segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan yang diinginkan  

semestinya. 

“Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan dapat mendukung pencapaian hasil yang yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”, (kurniawan, 

2005: 317). Dari penjelasan ini memberikan suatu pemahaman bahwa 

pelaksanaan pengawasan merupakan suatu ukuran yang   berguna untuk 

menghindari kemungkinan –kemungkinanburuk yang akan terjadi dalam suatu 

kegiatan. 

Menurut pendapat Swastha DH dan Ibnu Sukotjo (2000;125) “Dengan 

pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Cara yang 
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dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah 

dijalankan dengan standar atau rencana, serta melakukan perbaikan-perbaikan 

bila terjadi penyimpangan”. 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi apapun selama 

menginginkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, maka pengawasan 

sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan penting yang harus 

direalisasikan oleh pimpinan secara langsung dan kontinyu. Rifa’i (2001;11) 

menyatakan “ Dengan pengawasan dapat dipastikan apa yang dikerjakan 

sesuai dengan rencana, melalui pengawasan yang seksama dapat dikemukakan 

kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya”. 

Adapun pengawasan menurut Ndraha (2003;200) ialah pengawasan itu 

selalu preventif, yaitu sebelum terjadi, dan bukanlah setelah sesuatu terjadi. 

Sedangkan menurut Sujamto (2002;19) pengawasan adalah “Segala sesuatu 

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya 

mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya 

atau tidak”. 

Siagian (2003;112) menyatakan pengawasan adalah “Proses 

pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya “. 

Berdasarkan serangkaian diatas, terlihat bahwa pengawasan memiliki 

konsekuensi membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil 

yang dapat diraih organisasi tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi salah 
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satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi harus 

diingat, tujuan pengawasan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan melainkan 

optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang diharapkan secara 

efektif dan efisien. 

Pengawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki 

kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang 

tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Adapun 

tujuan pengawasan menurut Handayaningrat (2001;143) adalah “Agar hasil 

pelaksaan pekerjaan diperoleh secara  berdayaguna (efisien) dan berhasil guna 

(efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Proses pengawasan yang telah dilaksanakan itu memiliki peranan 

membantu tercapainya efektivitas usaha-usaha yang telah direncanakan 

sebelumnya, karena tidak ada tujuan yang berhasil dengan sendirinya 

melainkan terjalin oleh tiga langkah yang bersifat universal menurut Salindo 

(2002;27) yaitu : 

a. Mengukur hasil pekerjaan; 

b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan 

perbaikan; 

c. Mengoreksi penyimpangan yang terjadi melalui tindakan perbaikan; 

Selanjutnya proses pengawasan Athony (dalam Reksohadiprojo, 

2002;66) adalah “Proses dengan mana manajemen menjamin mendapatkan 

serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian 

tujuan organisasi”. 
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Pengawasan dapat dimaklumi sebagai proses pengamatan yang 

dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dilapangan sehingga dapat 

diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini 

berarti, proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus 

dilaksanakan agar tercapai sasaran yang diharapkan.konsepsi rumusan 

pengawasan dikemukakan oleh Winardi (2000;96) sebagai berikut : 

a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan; 

b. Meneliti hasil yang dicapai; 

c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan dan 

pemberdayaannya (bila ada perbedaan); 

d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif; 

Sehubungan dengan upaya mengoptimalisasikan tugas serta 

pencapaian tujuan pelaksanaan pengawasan BBPOM yang baik terhadap 

beredarnya produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya di Kota 

Pekanbaru, maka pimpinan organisasi (selaku pihak yang mengawasi) dituntut 

menerapkan sistem manajemen pengawasan yang baik. Menurut syafri 

Harahap (2004;16) “Sistem pengawasan merupakan keseluruhan sistem, 

teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang manajer untuk 

menjamin agar segala aktifitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi 

benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya untuk 

mencapai keseluruhan visi,misi dan tujuan organisasi”. 

Pentingnya pengawasan didasarkan atas perubahan yang sering terjadi 

didalam organisasi sehingga membutuhkan perencanaan pengawasan yang 
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baik, serta kompleksitas organisasi dan peluang kesalahan atau penyimpangan 

yang mungkin terjadi. 

Sehubungan dengan proses pengawasan yang dapat diterapkan dalam 

setiap organisasi agar tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan 

efisien, Belkaoui (dalam Syafri Harahap,2004;37) menyatakan langkah-

langkah umum yang diikuti dalam proses pengawasan ini adalah : 

a. Penyusunan tujuan; 

b. Penetapan standar; 

c. Pengukuran hasil kerja; 

d. Perbandingan fakta dan standar; 

e. Perbaikan/tindakan koreksi; 

Pengawasan hendaknya dapat melaporkan penyimpangan-

penyimpangan, sehingga dapat segara diambil tindakan untuk pelaksanaan 

selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau 

mendekati apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu setiap 

organisasi/pemerintahan haruslah menggunakan sistem pengawasan yang 

efektif sehingga pengawasan itu dapat dipergunakan. Meskipun terjadinya 

perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan. 

Menurut Handoko (1998;363) tahap pengawasan terdiri dari : 

1. Menetapkan standar dan pelaksanaan; 

2. Penentuan ukuran pelaksanaan kegiatan; 

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan; 

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan; 

5. Pengambilan tindakan koreksi; 
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Sedangkan menurut Brantas (2009;197) sifat dan waktu pengawasan 

dibedakan atas : 

1. Preventive control, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan 

dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

dalam pelaksanaannya; 

2. Respresisif control, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaanya, dengan maksud agar tidak terjadi 

pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan; 

3. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera 

diperbaiki; 

4. Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, 

misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain; 

5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara 

mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan peraturan-peraturan yang 

ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasn 

mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan 

tetap terjaga dengan baik; 

6. Pengawasan melekat (waskat), adalah pengawasan yang dilakukan secara 

integrative mulai dari sebelu, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan; 

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan ataupun 

penyimpangan yang terjadi oleh suatu organisasi. Pengawasan merupakan 

salah satu fungsi dalam 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 
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menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan. Selain itu, sistem pengawasan 

yang baik harus memungkinkan adanya umpan balik yang dapat memberikan 

informasi atas kegiatan yang dilakukan. Sistem pengawasan tersebut juga 

harus mampu melaporkan dengan cepat kalau terjadi penyimpangan, sehingga 

tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat pula. 

Bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM Pusat dan Balai Besar 

POM di daerah termasuk BBPOM Kota Pekanbaru terhadap produk kosmetik 

mengacu kepada keputusan kepala Badan POM Nomor HK.00.05.4.1745 

Tentang Kosmetik: 

1. Sebelum produk memasuki pasar (Pengawasan Preventif) 

Sebelum produk kosmetik dilepas kepasaran, produsen atau pelaku 

usaha harus memperhatikan seluruh aspek rangkaian kegiatan produksi 

dengan menerapkan sistem Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 

untuk menjamin mutu. Keamanan kemanfaatan kosmetik bagi 

pemakainya. Bagi produsen atau pelaku usaha yang telah 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 terjadinya 

keluhan kerusakan produk, produk kadaluarsa dan sebagainya. Keluhan 

mengenai kerusakan produk hendaknya dicatat secara rinci dan diselidiki. 

Apabila terjadi kegagalan produk dan kerusakan produk, maka produk 

kosmetik harus dilakukan penarikan oleh produsen yang memproduksi 
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produk tersebut untuk kemudian dievaluasi supaya tidak terjadi hal-hal 

yang sama dikemudian hari. 

2. Setelah produk memasuki pasar (Pengawasan Repressive) 

Pemantauan dan pengawasan terhadap produk kosmetik dilakukan 

pihak BBPOM dengan cara melakukan inspeksi ke sarana 

produksi/importir dan sarana lainnya. Inspeksi dilakukan dengan cara 

pemeriksaan rutin/khusus laporan konsumen dan Meskos yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan BBPOM dan pelaku usaha meliputi 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 pidana kepada produsen yang lalai terhadap mutu, 

keamanan dan kemanfaatan produknya. 

3. Pengawasan Sanksi 

Sanksi yang dimaksud disini yaitu pemberian sanksi pada produsen 

ataupun pelaku usaha untuk produk yang tidakmemenuhi syarat mutu, 

keamanan dan faktor lain yang berkaitan dengan produk 

tersebut.Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat 

dikenakan  sanksi administratif berupa: 

a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 

b. Penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi; 

c. Pembekuan dan/pembatalan Surat Persetujuan; 

d. Penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan; 
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Selain dapat dikenakan sanksi administratif, dapat pula dikenakan 

sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.2 Tujuan Pengawasaan 

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 rencana sehingga dapat 

diharapkan suatu hasil yang maksimal. 

Menurut Manullang (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: 

1. Menetapkan alat ukur (standar); 

2. Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan 

pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) 

yang digunakan untuk menilai pekerjaanya. Secara garis besar standar 

dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Standar dalam bentuk fisik, adalah standar yang digunakan untuk 

menilai dan mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata 

tidak dalam bentuk uang, seperti kualitatif dan kuantitatif serta waktu; 

b. Standar dalam bentuk uang, adalah standar yang digunakan untuk 

menilai hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang seperti 

biaya yang dikeluarkan; 
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c. Standar intangible , adalah standar yang diukur dalam bentuk fisik  dan 

mata uang; 

3. Mengadakan penilaian yaitu membandingkan pekerjaan yang telah 

dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan; 

4. Mengadakakan perbaikan yaitu tindakan yang telah diambil untuk 

menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya; 

Sedangkan menurut Kadarman dan Udaya (2001;161) proses 

pengawasan adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan standar; 

2. Mengukur kinerja; 

3. Memperbaiki penyimpangan; 

Sementara itu menurut Maman Ukas (2004:337) mengatakan tujuan 

pengawaasan yaitu : 

1. Mensuplay pegawai dengan informasi-informasi yang tepat, teliti, dan 

lengkap tentang apa yang dilaksanakan; 

2. Memberikan kesempatan untuk meramalkan rintangan-rintangan yang 

akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil 

langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi gangguan tersebut; 

Jadi dapat disimpulkan pengawasan yang baik itu dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan; 

2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan 

segera; 
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3. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan; 

4. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang 

digunakan; 

5. Pengawasan harus luwes dan fleksibel; 

6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi; 

7. Pengawasan harus ekonomis dan mudah dimengerti; 

8. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan/koreksi kearah yang lebih 

baik lagi; 

 

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 melaksanakan pengawasan 

berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. 

Proses pengawasan menurut Anthony (dalam Reksohadiprojo, 

2000;66) adalah “Proses dengan nama manajemen dijamin mendapatkan serta 

memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, dapat digunakan 

beberapa teknik pengawasan yaitu : 

1. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin 

organisasi/pemerintah melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan 

sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung; 

2. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, 

pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh 

bawahannya yang berbentuk tulisan dan lisan; 
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Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan 

dari pimpinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, 

dimana pekerjaan pimpinan dalam pengawasan merupakan keharusan yang 

tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk keberhasilan 

pelaksanaan pengawasan dituntut terlebih dahulu adanya kemampuan dari 

pimpinan dalam kegiatan pengawasan. 

 

2.4 Tipe Pengawasan 

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan 

pengawasan tersebut. Terdapat dua tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan 

yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering 

dikenal dengan sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan 

interval waktu tertentu atau berkala (contoh dilakukan setiap satu bulan sekali 

pada akhir bulan) sedangkan pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada 

kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil,sedangkan tidak dilakukan 

pada kegiatan dan/atau pada usaha yang sedang bermasalah. Sidak dapat 

dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam dini hari tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penannggung jawab usaha atau 

kegiatan.  

Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan rutin 

atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dana dan tenaga kerja. 

Tujuannya adalah sebagai cross check atau hasil pengawasan yang telah 

dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha. Dengan demikian 

dapat diketahui kebenaran data self morning yang telah disampaikan kepada 

pemerintah. 
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2.5 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga 

pemerintahan yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi, 

produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, 

penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan 

produk lainnya. Badan pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan 

POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi 

peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. 

SOP (Standard Operasional Perusahan) didalam pengawasan yang 

dilakukan BBPOM Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan tugas pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan 

terhadap sarana yang diduga melakukan Tindak Pidana OMKA di dalam 

kota dan luar kota Pekanbaru; 

2. Melakukan pengembangan, penelusuran dan tindak lanjut Deteksi Dini 

terhadap produk OMKA di dalam kota dan luar Kota Pekanbaru dan 

melakukan pembelian sample; 

3. Melakukan kegiatan penertiban Produk OMKA TMS di dalam ota dan luar 

kota Pekanbaru; 

4. Melakukan Operasi Gabungan Daerah di dalam kota dan luar kota 

Pekanbaru; 

5. Melakukan Operasi Gabungan Nasional di dalam kota dan luar kota 

Pekanbaru; 

6. Melakukan kegiatas Satgas Pemberantasan Produk Ilegal di dalam kota 

dan luar kota Pekanbaru; 
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7. Mempersiapkan Administrasi penyidikan; 

8. Melaksanakan Pemberkasan/ penyidikan terhadap kasus Pelanggaran 

Hukum di bidang OMKA di dalam kota dan luar kota; 

9. Melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Saksi dan Ahlu dalam Kasus 

Pelanggaran Hukum di bidang OMKA di dalam kota dan luar kota; 

10. Menghadiri panggilan Sidang Tindak Pidana OMKA di Pengadilan Negeri 

Kab./ Kota di Propinsi Riau sebagai Saksi/Ahli; 

11. Melaksanakan kegiatan Joint Operation InvestigasiAwal; 

12. Melakukan koordinasi ke Korwas PPNS Polda Riau dan Kejakasaan 

Negeri/ Kejaksaaan Tinggi Kab./ Kota; 

Fungsi Badan POM yaitu antara lain: 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawas obat 

dan makanan; 

2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan; 

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM; 

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 

instansi pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; 

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bindang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah 

tangga; 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi : 
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1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian 

mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, 

kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya; 

3. Pelaksanaan pemeriksaanlaboratorium, pengujian dan penilaian mutu 

produk secara mikrobiologi; 

4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi; 

5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum; 

6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu 

yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen; 

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan; 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; 

10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BadanPengawas 

Obatdan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

 

2.6 Pengertian Kosmetika 

Kosmetika merupakan suatu bahan yang dapat digunakan untuk 

mempercantik atau merawat diri. Secara definitif kosmetika diartikan sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari kandungan bahan dan manfaat yang dihasilkan 

oleh pemakaian bahan tersebut terhadap penampilan dan kecantikan seseorang 

(Rachmi Primadiati, 2001:74). 
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Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 140 tahun 1991 

kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian 

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

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

penampakan, melindungi supaya dalam keadan baik, memperbaiki bau badan, 

tetapi tidak dimaksud untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. 

(Retno I.S. Tranggono, 1996 : 29) 

Uraian di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud kosmetika adalah 

suatu campuran bahan yang digunakan pada tubuh bagian luar dengan 

berbagai cara untuk merawat dan mempercantik diri sehingga dapat 

menambah daya tarik dan menambah rasa percaya diri pemakaian dan tidak 

bersifat mengobati atau menyembuhkan suatupenyakit tertentu. 

Perjuangan panjang para pemerhati perlindungan konsumen telah 

membuahkan hasil. Yakni dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU perlindungan 

konsumen/UUPK). UUPK sebenarnya bukanlah ketentuan hukum yang 

pertama yang memberikan perlindungan perlindungan hukum bagi konsumen, 

karena berbagai Undang-undang sebelumnya juga sudah banyak yang 

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, hanya saja dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut tidak menggunakan istilah konsumen, tetapi 

menggunakan berbagai istilah yang sebenarnya memiliki makna yang sama 

dengan konsumen, sebagaimana yang tercantum/dimaksud dalam UUPK. 

Setelah diundangkannya UUPK sejak 20 April 1999 dan dinyatakan 

berlaku satu tahun kemudian, yakni 20 April 2000, bukan berarti Undang-
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undang lain yang mengatur tentang perlindungan konsumen dihapuskan. 

Melainkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK, 

sehingga UUPK ini menjadi payung dari peraturan Undang-undang lainnya 

yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen.  

Penegakan hukum perlindungan konsumen atau penegakan hak-hak 

konsumen pada dasarnya hanya dapat dibagi atas tiga hak yang menjadi 

prinsip dasar, yaitu : hak yang diaksud untuk mencegah konsumen dari 

kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan. Hak untuk 

memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. 

Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar. 

 

2.7 Kajian Terdahulu 

1. David Agustinus Purba, 2013 “Pelaksanaan Fungsi Balai Besar Pengawas 

Obat Dan Makanan Kota Pontianak” Hasil penelitian : Hasil analisa data 

menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukakn oleh BBPOM kota 

pontianak masih lemah disebabkan oleh minimnya jumlah pegawai, sanksi 

hukum yang kurang tegas dan ringan, serta masih rendahnya pengetahuan 

masyrakat mengenai bahaya sebuah produk yang mengandung bahan 

kimia obat (BKO), ilegal dan kadaluarsa; 

2. Jumpa Malum, 2016 “Pelaksana Tugas 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 pelaksanaan tugas pokok dan 
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fungsinya belum maksimal, karena wilayah kerjanya begitu luas dan masih 

banyak pelaku usaha yang belum mempunyai surat izin bahan berbahaya 

dari Disperindag, serta kurangnya SDM yang berkompeten dalam 

melaksanakan tugasnya; 

3. Aldi Setiawan, 2013 “Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Pada Klinik 

Kecantikan di Bandar Lampung” Hasil penelitian : Dalam melaksanakan 

pengawasan Balai Besar POM Bandar Lampung mengalami hambatan 

antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana 

dan fasilitas dan faktor masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut yang 

menyebabkan pengawasan kurang maksimal. Oleh karena itu sebaiknya 

Balai Besar POM Bandar Lampung meningkatkan tata hubungan kerja 

dengan pemerintah setempat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan 

advokasi dalam rangka pengawasan; 

4. Riri Guna Zenta, 2015 “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Produk 

Makanan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru” Hasil penelitian : hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan produk makanan yang 

dilakukan oleh BBPOM sudah terlaksana dengan baik dengan kategori 

baik dengan persentase 71,38%; 

5. Gaery Rahman saputra, 2015 “Pengawasan Balai Pengawas Obat dan 

Makanan Provinsi Banten dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota 

Serang” hasil penelitian : Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai 

Pengawas Obat dan Makanan belum optimal dikarenakan jumlah sumber 

daya pengawas yang masih minim, kurangnya kelengkapan sarana, kurang 
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meratanga sosialisasi informasi mengenai obat tradisional dan public 

warning serta terpusatnya pengawasan yang dilakukan pada satu wilayah. 

 

2.8Pandangan 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. 

Pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik antara 

lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya 

manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang 

menjunjung martabat manusia. Dengan karakterisrik tersebut dapat dipahami 

bahwa pelaksana berbagai perencanaan yang telah disepakati akan 

bertanggung jawab kepada manajernya dan Allah sebagai pengawas yang 

Maha Mengetahui. Di sisi lain pengawasan dalam konsep Islam lebih 

mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan yang 

dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. 

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Ilmu 

Manajemen diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan efisien 

serta efektif. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang 
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pentingnya manajemen. Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap 

pada ayat-ayat di dalam al Qur’an surat As-Shof ayat 3: “Amat besar 

kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu 

kerjakan.” Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang 

yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, 

terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain 

dalam Surat Al-Sajdah, ayat 5 berikut: 

                      

 

Artinya:  Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 

naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu 

tahun menurut perhitunganmu. 

 

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah 

pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah 

swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah 

SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan 

mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam 

raya ini. 

Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, manajemen merupakan 

sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain 

dan bekerjasama dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, 

efesien, dan produktif. Fungsi manajemen adalah merancang, 

mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Sejalan 

dengan ayat di atas, Allah Swt memberi arahan kepada setiap orang yang 
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beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, 

sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al Hasyr: 18 yang berbunyi: 

                  

   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

  

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya 

melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam 

sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih 

dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara 

lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut: 

 الحديث)حاسبوا أنفسكم قبل أن بحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن )

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 

dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. 

Tirmidzi: 2383).   

 

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 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 
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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: 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 
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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. 

Ar-riqobah atau proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus 

menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan  merupakan pengecekan 

jalannya planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat 

yang lebih buruk. Mengenai faktor ini al-Qur’an memberikan konsepsi yang 

tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan al-Qur’an lebih 

dahulu pada intropeksi, evaluasi diri pribadi sebagai pimpinan apakah sudah 

sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan planning dan program yang telah 

dirumuskan semula. Setidak-tidaknya menunjukkan sikap yangh simpatik 

dalm menjalankan tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau 

memeriksa kerja anggotanya. 

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan ajaran 

Allah dan Rasulnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia didampingi 

oleh dua malaikat (Raqib dan Atid) yang mencatat segala perbuatan manusia 

dan akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah. 

 

2.9 Definisi Konsep 

Untuk memudahkan memahami penelitian serta menghindari 

kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu 

dioperasionalkan konsep sebagai berikut : 
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a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan unit 

pelaksana teknis dilingkungan BPOM Daera h yang bertugas 

melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapetik, narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lain. Obat tradisional, kosmetik, produk 

komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya; 

b. Pengawasan yang dimaksud disini yaitu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan pimpinan BBPOM Pekanbaru beserta bawahannya dalam 

rangka produk kosmetik, obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat 

agar terjamin aman, bermanfaat dan bermutu; 

2.10 Konsep Operasional  

Perincian konsep operasional dan operasional variabel dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional Pelaksanaan Pengawasan Produk Kosmetik  

Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan  

Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru 

 

Konsep Indikator Sub Indikator Item Penilaian 

1 2 3 4 

Pengawasan 

Produk 

kosmetik 

Berbahaya Oleh 

BBBPOM 

1. Pengawasan 

preventif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Evaluasi produk 

1) Penggunaan bahan 

yang memenuhi 

standar, mutu dan 

persyaratan lain yang 

ditetapkan 

2) Produksi dengan 

penerapan CPKB 

3) Terdaftar dan mendapat 

izin edar dari BPOM 

Pusat 

b. Memperoleh izin edar  

1) Memenuhi persyaratan 

mutu 

2) Memenuhi persyaratan 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup baik 

 

Kurang baik 

 

Tidak baik 
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2. Pengawasan 

Repressive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sanksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keamanan 

3) Memenuhi persyaratan 

kemanfaatan 

 

a. Inspeksi 

1) Pemeriksaan 

rutin/khusus 

2) Meskos 

3) Laporan konsumen 

b. Pengawasan penandaan 

iklan 

1) Post market 

2) Pre market 

 

c. Pengawasan sarana 

distribusi 

1) Termotifikasi atau 

belum 

2) Penilaian kelengkapan 

penandaan 

3) Meneliti formula/kadar 

4) Penilaian kesesuaian 

antara klaim dengan 

formula 

5) Pengawasan terhadap 

produk ilegal/palsu 

6) Sampling dan 

pengujian sesuai 

program prioritas 

sampling 

 

a. Sanksi administratif 

1) Peringatan tertulis 

2) Penarikan kosmetik 

dari peredaran 

3) Penarikan iklan 

4) Pemusnahan kosmetik 

5) Penghentian sementara 

kegiatan distribusi, 

penyimpanan 

pengangkutan, dan 

penyerahan kosmetik 

6) Pencabutan izin edar 

atau sertifikat 

b. Sanksi  pidana  

1) Melalui media cetak 
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2) Melalui media 

elektronik 

3) Peringatan tertulis 

4) Penarikan kosmetik 

dari peredaran 

5) Penarikan iklan 

6) Pemusnahan kosmetik 

7) Penghentian sementara 

kegiatan distribusi 

8) UU No. 36 tahun 2009 

tentang kesehatan 

9) UU No.8 tahun 1999 

tentang perlindungan 

konsumen 

Sumber : Peraturan Kepala Badan POM 

2.11 Kerangka Pemikiran  

Evaluasi merupakan sebuah proses untuk menetukan sejauh mana 

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” selain itu diharapkan dengan adanya pengawasan dapat 

menekan serendah mungkin kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, 

seperti masih ditemukannya produk yang tidak layak konsumsi dan 

mengandung bahan berbahaya. 

Berdasarkan pandangan ini dapatlah digambarkan kerangka fikiran 

penelitian sebagai berikut : 
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PENGAWASAN 
PREVENTIF 

PENGAWASAN 
REPRESSIVE 

PENGAWASAN 
SANKSI 

inspe

ktasi 

Penga

wasan 

penan

daan 

iklan 

Mempero

leh izin 

edar 

Evaluasi 

Produk 

Peng

awas

an 

sasar

an 

distri

busi 

sanksi Saksi 

pidana 

Penga

wasan 

publik 
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