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PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Pengertian Supervisi  
 
Salah satu dari fungsi manajemen, pengertian 

supervisi telah  berkembang secara luas. Secara 

etimologis menurut menyebutkan bahwa dilihat dari 

bentuk perkataan, supervisi terdiri dari dua buah kata 

super dan vision.  Super adalah atas, lebih. Vision  

adalah lihat, tilik, awasi. Makna yang terkandung dari 

pengertian tersebut, bahwa supervisor mempunyai 

kedudukan atau posisi lebih dari yang disupervisi, 

tugasnya adalah melihat, menilik atau mengawasi orang-

orang yang disupervisi. Secara umum, istilah supervisi 

berarti mengamati, mengawasi atau membimbing dan 

menstimulir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

orang lain dengan maksud untuk mengadakan perbaikan. 

Konsep supervisi didasarkan atas keyakinan bahwa 

perbaikan merupakan suatu usaha yang kooperatif dari 

semua orang yang berpartisipasi dan supervisor sebagai 

pemimpin, yang juga bertindak sebagai stimulator, 
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pembimbing, dan konsultan bagi para bawahannya 

dalam rangka upaya perbaikan.  

Supervisi yang dilakukan oleh pengawas, para 

pembisnis, dan para manajer hotel, tentu memiliki misi 

yang berbeda dengan supervisi oleh pejabat negara. 

Dalam hal ini supervisi lebih ditujukan untuk 

memberikan bimbingan pelayanan kepada para 

karyawan dalam melakukan pengelolaan bisnis hotel 

secara efektif dan efesien serta mengembangkan mutu 

pelayanan. Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua 

aspek, yakni: supervisi pelayanan, dan supervisi 

manajerial. Supervisi pelayanan menitikberatkan pada 

pengamatan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan, 

berupa pembelajaran dalam melakukan pelayanan secara 

sistematis, dan dapat memuaskan para pelanggan. 

Sedangkan supervisi manajerial menitikberatkan pada 

pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan 

administrasi bisnis hotel yang berfungsi sebagai 

pendukung (supporting) terlaksananya bisnis hotel yang 

lebih baik dan menguntungkan. 

Muninjaya menyatakan bahwa supervisi adalah 

salah satu bagian  proses atau kegiatan dari fungsi 

pengawasan dan pengendalian (controlling).
[1]

 

Swanburg  melihat dimensi supervisi sebagai suatu 

proses kemudahan sumber-sumber yang diperlukan 

untuk penyelesaian suatu tugas ataupun  sekumpulan 

kegiatan pengambilan keputusan yang berkaitan erat 

dengan  perencanaan dan pengorganisasian kegiatan dan 

informasi dari kepemimpinan  dan pengevaluasian setiap 

                                                           
[1]

 A A.GdeMuninjaya (2004). Manajemen Kesehatan (Edisi 3) 

Penerbit  EGC. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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kinerja karyawan.
[2]

 Dari beberapa pengertian tersebut  

dapat disimpulkan bahwa kegiatan supervisi adalah 

kegiatan-kegiatan yang  terencana seorang manajer 

melalui aktifitas bimbingan, pengarahan, observasi,  

motivasi dan evaluasi pada stafnya dalam melaksanakan 

kegiatan atau tugas  sehari-hari.
[3]

 

1. Seorang supervisor adalah seseorang yang 

menangani orang-orang yang memproduksi dan 

atau melakukan kinerja pelayanan.  

2. Seorang supervisor bertanggung jawab untuk 

hasil atas orang-orang yang diawasi terutama 

mutu dan jumlah dari produk dan pelayanan. 

3. Seorang supervisor juga bertanggung jawab 

melakukan pertemuan sesuai dengan kebutuhan 

karyawan guna membicarakan kepentingan dan 

tugas. 

4. Seorang supervisor juga mempunyai tugas dan 

tanggung jawab memerintahkan kepada bawahan 

untuk melakukan suatu tugas tertentu atau sesuai 

dengan kesepakatan bersama adalah tujuh orang. 

Makin besar sebuah hotel, biasanya seorang 

supervisor adalah pemimpin atau manajer dari suatu 

bidang atau bagian tertentu dan memimpin antara 15-20 

orang tergantung kepada besar kecilnya organisasi 

tersebut. 

Dalam sebuah perusahaan besar, biasanya ada 

banyak supervisor dalam tingkatan-tingkatan dan 

                                                           
[2]

 Russell C. Swansburg. (1990). Management and Leadership for 

Nurse Managers. Published by Jones & Bartlett Publishers, 

Incorporated, 1 Sep 1990. 
[3] 

Arwani & Supriyatno (2006). Manajemen Bangsal Keperawatan. 

(Cetakan Pertama). Jakarta: EGC 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Russell+C.+Swansburg%22
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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memimpin anak buah yang lebih sedikit. Beberapa  

perusahaan  ada  dikenal istilah First Line Manager  

yaitu manajer yang berada paling depan dan berhadapan 

dengan sejumlah karyawan, perusahaan seperti hotel  

dengan kamar banyak makin memerlukan tenaga kerja 

yang banyak pula demikian juga dengan para  

supervisor yang menanganinya. 

Sebuah hotel dengan kamar antara 500 sampai 

dengan 1000 memerlukan  jumlah  karyawan untuk 

setiap bagian yang tidak sedikit. Sebagai ilustrasi, hotel 

yang mempunyai 550 kamar dengan 14 lantai, dan setiap 

lantai  dengan  jumlah  kamar  antara 15 dilayani 

oleh dua orang room boy. Berarti untuk  seluruh lantai 

selama satu shift  memerlukan sebanyak  15 orang 

atau satu lantai satu room boy, sementara itu untuk  

setiap  dua lantai memerlukan dua orang supervisor  

berarti  supervisor  yang  diperlukan.  

Demikian seterusnya untuk bagian-bagian lain. 

Ada suatu teori yang mengatakan bahwa,  perbandingan 

antara jumlah tamu dan staff adalah 1 berbanding 

dua. Jumlah ini termasuk seluruh bagian seperti;  

keamanan, laundry, bagian  dapur dan sebagainya. 

Sebaliknya, untuk hotel kecil yang bertaraf Melati 

dengan jumlah kamar antara 10 sampai  20 kamar tentu 

saja tidak memerlukan karyawan yang terlalu  banyak,  

bahkan, banyak dari karyawan bekerja serabutan atau 

harus mengerjakan berbagai hal secara bersamaan. 

Misalkan seorang pramusaji, disamping melayani 

direstoran juga harus bisa melayani pesanan kamar.  

Karena jika diperlakukan seperti organisasi hotel 

besar tentu akan sangat memboroskan biaya operasional 

yang tinggi. Dibanyak hotel, selalu saja ada karyawan 
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yang disebut sebagai  part timer atau Daily worker 

 dimana mereka biasanya, bekerja berdasarkan pada 

 jumlah jam atau disesuaikan dengan kebutuhan dari 

pihak hotel. Dengan kata lain mereka bekerja 

berdasarkan upah harian. Walaupun demikian, 

pemerintah  tidak mentoleransikan jika jumlahnya 

sampai banyak. 

 

1.2. Supervisi Pelayanan  
Supervisi pelayanan ditujukan untuk membantu 

karyawan mengembangkan pelayanan, sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada 

pelanggan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan 

dan direalisasikan oleh supervisor dalam melaksanakan 

supervisi pelayanan, yaitu : 

1. Supervisi pelayanan harus mampu menciptakan 

hubungan kemanusiaan yang harmonis 

Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan 

harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan 

informal. 

2. Supervisi pelayanan harus dilakukan secara 

berkesinambungan. 

3. Supervisi pelayanan bukan tugas bersifat 

sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu 

jika ada kesempatan. 

4. Supervisi pelayanan harus demokratis. 

Supervisor  tidak boleh mendominasi 

pelaksanaan supervisi pelayanan. Supervisor 

harus melibatkan secara aktif karyawan yang 

dibinanya dan tanggung jawab perbaikan 

program pelayanan bukan hanya pada supervisor 

melainkan juga pada karyawan. 
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5. Program supervisi pelayanan harus integral 

dengan program pengembangan lainnya. Di 

dalam setiap organisasi perhotelan terdapat 

bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan 

sama yaitu tujuan pe;ayanan. Dalam upaya 

perwujudan prinsip ini, diperlukan hubungan 

yang baik dan harmonis antara supervisor dengan 

semua pihak pelaksana pelayanan. 

6. Supervisi akademik harus komprehensif. 

7. Program supervisi pelayanan harus mencakup 

keseluruhan aspek pengembangan pelayanan k. 

8. Supervisi pelayanan harys konstruktif. Supervisi 

pelayanan bukanlah untuk mencari kesalahan-

kesalahan karyawan. Supervisi pelayanan akan 

mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas 

karyawan dalam memahami dan memecahkan 

problem-problem pelayanan yang dihadapi. 

9. Supervisi pelayanan harus obyektif. Obyektivitas 

dalam penyusunan program berarti bahwa 

program supervisi pelayanan itu harus disusun 

berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan 

profesional karyawan. 

 

1.3. Peranan Seorang Supervisor 

Seorang supervisor adalah seseorang yang diberi 

tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sebuah 

produksi dan pelayanan kepada kosumen, membimbing  

dan mengarahkan bawahan guna mencapai tujuan 

organisasi. Mengatur jadwal kerja dan pekerjaan teknis  

lainnya. 

Supervisor  dalam struktur organisasi, Supervisor 

berada di bawah Manajer Madya dan di atas Staf 
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Pelaksana. Berdasarkan bagan organisasi ini secara 

sederhana dapat dijelaskan masing -masing tugas dan 

kewajiban pekerja sebagai berikut: 

1. Eksekutif (Direktur Utama, Direktur, Vice 

President) mempunyai tugas utama sebagai 

perancang sekaligus menentukan arah 

perusahaan. Para eksekutif ini bermain pada 

ranah strategi dan rencana perusahaan. 

2. Manajer mempunyai tanggung jawab sebagai 

penerjemah strategi dan visi yang telah 

ditetapkan para eksekutif.Manager bertugas 

menterjemahkan strategi menjadi program -

program harian, mingguan atau bulanan seperti 

yang ditetapkan eksekutif. Manajer dalam 

menerjemahkan strategi perusahaan ini langsung 

berhubungan dengan para Supervisor. 

Manager mempunyai kewajiban untuk 

mengarahkan, mengendalikan, mengevaluasi 

hingga memberi motivasi Supervisor agar semua 

rencana dapat dijalankan. 

3. Supervisor  adalah Pekerja yang berhubungan 

langsung dengan manajer. Namun dalam konteks 

tanggung jawab, Supervisor mempunyai tugas 

yang tidak mudah. Dalam banyak kasus, 

Supervisor memiliki tugas strategis karena 

langsung terjun di lapangan melaksanakan semua 

rencana yang telah ditetapkan Manajer. 

Supervisor memiliki bawahan dalam struktur 

organisasi disebut Pekerja Non Manajerial atau 

Staf. Dalam beberapa industri Supervisor tidak 

memiliki Staf Bawahan. Hal ini menyebabkan 

Supervisor mempunyai kedudukan istimewa di 
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dalam perusahaan. Supervisor bersama Staf 

bawahannya, menentukan selesai tidaknya 

pekerjaan (proyek) yang telah direncan sesuai 

strategi pada perusahaan. Supervisor mempunyai 

peran penting dalam menjaga hubungan Antara 

Supervisor dengan Manager, Supervisor dengan 

Staf dan Manager dengan Staf. 

Peranan atau Tugas Seorang Supervisor anatara lain : 

1. Mengatur kerjanya para bawahannya (staf); 

2. Membuat Job Deskriptions untuk Staf 

Bawahanya; 

3. Bertanggung jawab atas hasil kerja Staf; 

4. Memberi motivasi kerja kepada Staf Bawahanya; 

5. Membuat Jadwal Kegiatan Kerja untuk 

karyawan; 

6. Memberikan Breafing bersama Staf. 

7. Membuat Planing Pekerjaan Harian, Mingguan, 

Bulanan, dan Tahunan. 

Fungsi Seorang Supervisor antara lain: 

1. Menyelesaikan masalah sebisanya tanpa harus 

ditangani oleh atasan atau manager; 

2. Penghubung antara Staf dan Manager;  

3. Membantu tugas Staf Bawahan; 

4. Menampung segala keluhan dari Tamu dan 

Customer yang disampaikan melalui Staf untuk 

disampaikan ke manager. 

 

Supervisor Membuat Meeting Singkat / Breafing Pagi 

Hari 

1. Mengontrol kehadiran staf; 

2. Memeriksa kelengkapan Seragam yang dipakai 

Staf; 
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3. Menyampaikan arahan dan pengumuman yang di 

dapat dari Asst Manager maupun Manager; 

4. Membahas Rencana kerja dan bersama sama 

merencanakan penyelesaian untuk pekerjaan 

yang belum terselesaikan hari sebelumnya 

5. Menyampaikan tingkat keberhasilan 

6. Menampung permasalahan yang terjadi untuk 

segera diambil langkah penyelesaiannya  

 

Tanggung Jawab dan Wewenang Seorang Supervisor 

1. Supervisor membuat usulan promosi jabatan bagi 

Staf bawahannya; 

2. Supervisor memberikan reward (penghargaan) 

kepada Staf Bawahannya; 

3. Supervisor berhak memberikan Punishment 

(hukuman) untuk Staf Bawahannya. 

 

 

 

¤¤¤¤¤ 
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PELAKSANAAN  

SUPERVISI PELAYANAN 
 

  

2.1. Refleksi Pelayanan 
 

Dalam refleksi praktis penilaian unjuk kerja 

karyawan dalam supervisi pelayanan adalah melihat 

realita kondisi. Ada kelebihan dan kekurangan karyawan 

dan bagaimana cara mengembangkannya. Ada tiga 

konsep pokok dalam pelaksanaan supervisi pelayanan : 

1.  Supervisi pelayanan harus secara langsung 

mempengaruhi dan mengembangkan perilaku 

supervisor dalam mengelola proses pelayanan. 

2. Perilaku supervisor dalam membantu karyawan 

mengembangkan kemampuannya harus didesain 

secara ofisial, sehingga jelas waktu mulai dan 

berakhirnya program pengembangan tersebut. 

Oleh karena supervisi pelayanan merupakan 

tanggung jawab bersama antara supervisor dan 

karyawan, maka alangkah baik jika programnya 

didesain bersama ileh supervisor dan karyawan. 

BAB 2 
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3. Tujuan akhir supervisi pelayanan adalah agar 

karyawan semakin mampu memberikan 

pelayanan denngan baik. 

Di dalam pelaksanaan supervisi pelayanan, 

terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Supervisi pelayanan diselenggarakan untuk 

tujuan mengembangkan profesionalisme 

karyawan. 

2. Supervisi pelayanan  diselenggarakan dengan 

tujuan untuk memonitor kegiatan pelayanan. 

3. Supervisi pelayanan diselenggarakan untuk 

mendorong karyawan menerapkan 

kemampuannya dalam melaksanakan pelayanan. 

Dengan merefleksi ketiga tujuan inilah, maka 

supervisi pelayanan akan berfungsi mengubah perilaku 

karyawan. Pada akhirnya nanti perubahan karyawan ke 

arah yang lebih berkualitas akan menimbulkan perilaku 

karyawan yang lebih baik pula.  

 

2.2. Manfaat Dan Tujuan Supervisi  
 

Manfaat Supervisi 

Apabila supervisi dapat dilakukan dengan baik, 

akan diperoleh banyak manfaat. Manfaat tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut:
[4] 

1. Supervisi dapat meningkatkan efektifitas kerja. 

Peningkatan efektifitas kerja ini erat 

hubungannya dengan peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan bawahan, serta makin 

                                                           
[4] 

Suarli, S. & Bahtiar. (2009). Manajemen Keperawatan dengan 

Pendekatan Praktik. Jakarta: Erlangga. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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terbinanya hubungan dan suasana kerja yang 

lebih harmonis antara atasan dan bawahan. 
2. Supervisi dapat lebih meningkatkan efesiensi 

kerja. Peningkatan efesiensi kerja ini erat 

kaitannya dengan makin berkurangnya kesalahan 

yang dilakukan bawahan, sehingga pemakaian 

sumber daya (tenaga, harta dan sarana) yang 

sia-sia akan dapat dicegah. 
Apabila kedua peningkatan ini dapat diwujudkan, 

sama artinya dengan telah tercapainya tujuan suatu 

organisasi. Tujuan pokok dari supervisi ialah menjamin 

pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan 

secara benar dan tepat, dalam arti lebih efektif dan 

efesien, sehingga tujuan yang telah ditetapkan organisasi 

dapat dicapai dengan memuaskan.
[5]

  

 

Tujuan Supervisi 

Di dalam pelaksanaan supervisi pelayanan, 

terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Supervisi pelayanan diselenggarakan untuk 

tujuan mengembangkan profesionalisme 

karyawan. 

2. Supervisi pelayanan  diselenggarakan dengan 

tujuan untuk memonitor kegiatan pelayanan. 

3. Supervisi pelayanan diselenggarakan untuk 

mendorong karyawan menerapkan 

kemampuannya  dalam melaksanakan pelayanan. 

Dengan merefleksi ketiga tujuan inilah, maka 

supervisi pelayanan akan berfungsi mengubah perilaku 

mengajar karyawan.  Pada akhirnya nanti perubahan 

                                                           
[5]

 Ibid. Suarli, S. & Bahtiar. (2009 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4


BUDI SUPRIYATNO, TEKNIK SUPERVISI 

13 

 

karyawan ke arah yang lebih berkualitas akan 

menimbulkan perilaku karyawan yang lebih baik.  

 

2.3. Ruang Lingkup Supervisi pelayanan 
Supervisi pelayanan yang baik harus mampu 

membuat karyawan semakin kompeten, yaitu karyawan 

semakin menguasai kompetensi, baik kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat dua 

aspek yang harus menjadi perhatian supervisi pelayanan 

baik dalam perencanaannya, pelaksanaannya, maupun 

penilaiannya. 

1. Substantive Aspects of Professional 

Development. Aspek yang dimaksud adalah nilai, 

keyakinan, dan teori yang dipegang oleh 

karyawan tentang hakikat pengetahuan, 

bagaimana karyawan melakukan pelayanan, 

penciptaan hubungan pimpinan denngan 

bawahan, dan juga seberapa luas pengetahuan 

karyawan tentang pelayanan pada bidang yang 

diajarkan. 

2. Professional Development Competency Areas. 

Aspek ini menunjuk bahwa karyawan hotel tidak 

berbeda dengan kasus profesional lainnya. 

Karyawan hotel harus mengetahui bagaimana 

mengerjakan (know how to do) tugas-tugasnya. 

Karyawan hotel harus memiliki pengetahuan 

tentang bagaimana melakukan pelayanan yang 

baik. Tetapi hanya mengetahui dan memahami 

aspek tersebut tidakklah cukup, seorang 

karyawan juga harus mampu menerapkan 

pengetahuan dan pemahamannya, dengan kata 
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lain guru harus bisa mengerjakan (can do), 

karyawan harus mau mengerjakan (will do) 

tugas-tugas berdasarkan kemampuan yang 

dimilikinya, dan pada akhirnya seorang karyawan 

hotel harus mau mengembangkan (will grow) 

kemampuan dirinya sendiri. 

 

2.4. Tugas dan Tanggung jawab Supervisor 
Ketika seseorang diserahi tugas sebagai 

supervisor maka ia mempunyai tugas dan tanggung 

jawab yang berbeda dengan staff  biasa dimana, 

supervisor mempunyai obligasi dan tanggung jawab 

yang tidak ringan. Untuk itu, sebelum memilih dan 

mengangkat supervisor perlu dipertimbangkan berbagai 

aspek mengenai orang tersebut. Ketika seseorang 

diangkat menjadi supervisor, superviisor  segera 

membuat  batasan antara dirinya dan orang-orang yang 

dipimpinnya. Termasuk didalamnya dalam pola pikir, 

sikap dan tingkah lakunya. 

Seorang supervisor berada ditengah-tengah 

antara; karyawan, manajemen dan konsumen. Sehingga 

supervisor harus bisa menempatkan dirinya dengan 

baik dan tidak terlalu berpihak keatas atau kebawah. Di 

hotel atau di restoran, supervisor berada diantara; 

pemilik. Konsumen dan orang-orang yang anda pimpin.  

Bagi karyawan, mewakili manajemen dalam hal; 

kekuasaan, perintah-perintah,  penerapan disiplin, jam 

kerja/ jadwal, uang lembur, dan sebagainya. Kepada  

pemilik perusahaan dan atasan,  manajemen  mewakili 

produktivitas, obligasi  biaya-biaya pengolahan 

makanan,  biaya tenaga kerja, mutu, pengawasan, 

pelayanan kepada konsumen dan sebagainya. 
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Kebanyakan supervisor berasal dari posisi pekerja 

karena mempunyai penilaian yang baik sehingga 

diangkat menjadi pimpinan. Hal ini boleh saja, tetapi 

yang harus dipahami ialah, bagaimana ia mendapatkan 

bimbingan dan pengarahan untuk menjadi seorang 

supervisor yang baik dan sesuai dengan tujuan 

perusahaan. 

 

2.5. Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Supervisi  
Kegiatan supervisi mengusahakan seoptimal 

mungkin kondisi kerja yang kondusif dan nyaman yang 

mencakup lingkungan fisik, atmosfer kerja, dan jumlah 

sumber sumber yang dibutuhkan untuk memudahkan 

pelaksanaan tugas. Untuk itu diperlukan beberapa 

prinsip pokok pelaksanaan supervisi. Prinsip pokok 

supervisi secara sederhana dapat diuraikan sebagai 

berikut:
[6] 

1. Tujuan utama supervisi ialah untuk lebih 

meningkatakan kinerja bawahan,  bukan untuk 

mencari kesalahan. Peningkatan kinerja ini 

dilakukan dengan  melakukan pengamatan 

langsung terhadap pekerjaan bawahan, untuk  

kemudian apabila ditemukan masalah, segera 

diberikan petunjuk atau bantuan untuk 

mengatasinya. 
2. Sejalan dengan tujuan utama yang ingin dicapai, 

sifat supervisi harus edukatif dan suportif, bukan 

otoriter. 

                                                           
[6]

 Ibid. Suarli, S. & Bahtiar.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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3. Supervisi harus dilakukan secara teratur atau 

berkala. Supervisi yang hanya dilakukan sekali 

bukan supervisi yang baik. 
4. Supervisi harus dapat dilaksanakan sedemikan 

rupa sehingga terjalin kerja sama yang baik 

antara atasan dan bawahan, terutama pada saat 

proses penyelesaian masalah, dan untuk lebih 

mengutamakan kepentingan bawahan. 
5. Strategi dan tata cara supervisi yang akan 

dilakukan harus sesuai dengan  kebutuhan 

masing-masing bawahan secara individu. 

Penerapan strategi  dan tata cara yang sama untuk 

semua kategori bawahan, bukan merupakan 

supervisi yang baik. 
6. Supervisi harus dilaksanakan secara fleksibel dan 

selalu disesuaikan  dengan perkembangan. 
 

2.6. Pelaksana Supervisi  
Yang bertanggung jawab melaksanakan supervisi 

adalah atasan yang memiliki kelebihan dalam organisasi. 

Idealnya kelebihan tersebut tidak hanya aspek status dan 

 kedudukan, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan.
[7]

 

Berdasarkan hal tersebut serta prinsip-prinsip pokok 

supervisi maka untuk dapat melaksanakan  supervisi 

dengan baik ada beberapa syarat atau karasteristik yang 

harus dimilki oleh pelaksana supervisi (supervisor). 

Karasteristik yang dimaksud adalah: 

1. Sebaiknya pelaksana supervisi adalah atasan 

langsung dari yang disupervisi. Atau apabila hal 

                                                           
[7]

 Ibid. Suarli, S. & Bahtiar.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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ini tidak mungkin, dapat ditunjuk staf khusus 

dengan batas-batas wewenang  dan tanggung 

jawab yang jelas. 
2. Pelaksana supervisi harus memilki pengetahuan 

dan keterampilan yang cukup untuk jenis 

pekerjaan yang akan disupervisi. 
3. Pelaksana supervisi harus memiliki keterampilam 

melakukan supervisi  artinya memahami prinsip-

prinsip pokok serta tehnik supervisi. 
4. Pelaksana supervisi harus memilki sifat edukatif 

dan suportif, bukan otoriter. 
5. Pelaksana supervisi harus mempunyai waktu 

yang cukup, sabar dan selalu  berupaya 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku bawahan  yang disupervisi. 
 
 

¤¤¤¤¤ 
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PELAKSANAAN METODE  

DAN TEKNIK SUPERVISI 

 
 

3.1. Pelaksanaan Metode  
 
Supervisi pelayanan ditujukan untuk membantu 

karyawan meningkatkan kemampuann, sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan pelayanan. Sesuai dengan 

tujuannya tersebut maka istilahyang sering digunakan 

adalah supervisi pelayanan (service supervision). 

Terdapat beberapa metode dan teknik supervisi 

yang dapat dilakukan pengawas. Metode-metode 

tersebut dibedakan antara yang bersifat individual dan 

kelompok. Pada setiap metode supervisi tentunya 

terdapat kekuatan dan kelamahan.  

Ada bermacam-macam teknik supervisi 

pelayanan dalam upaya pembinaan kemampuan 

karyawan. Dalam hal ini meliputi pertemuan staf, 

kunjungan supervisi, penilaian karyawan, demonstrasi 

BAB 3 
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pelayanan, pengembangan karyawan, pengambangan 

petunjuk pelayanan, darmawisata. Sedangkan menurut 

Gwyn, teknik-teknik supervisi itu bisa dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, yaitu. teknik supervisi 

individual, dan teknik supervisi kelompok.
[8]

 

Tugas pengawas karyawan ketika melaksanakan 

tugas pengawasaannya, haruslah memahami metode dan 

teknik supervisi pelayanan agar kegiatan supervise dapat 

dilaksanakan dengan baik dan hasil pembinaanya 

mencapai tujuan pembinaan. Ada beberapa metode dan 

teknik supervise yang dapat dilakukan pengawas. 

Metode-metode tersebut dibedakan antara yang bersifat 

individual dan kelompok. 

 

3.2. Teknik Supervisi Individual 
Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan 

supervisi yang diberikan kepada karyawan tertentu yang 

mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. 

Supervisor atau pengawas hanya berhadapan seorang 

karyawan yang dipandang memiliki persoalan tertentu.  
Teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan 

sebagai teknik individual meliputi: kunjungan ke tempat 

kerja atau ruang kerja, observasi ruang, pertemuan 

individual, kunjungan antar ruang, dan menilai diri 

sendiri. 

1. Kunjungan ke tempat kerja. Kunjungan ke 

tempat kerja adalah teknik pembinaan karyawan 

oleh para manajer, pengawas, dan pembina 

lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan 

                                                           
[8] 

Gwyn Daniel  (2010). Mirrors and Reflections: Processes of 

Systemic Supervision. Publisher : Karnac Books 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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proses pelayanan, sehingga memperoleh data 

yang diperlukan dalam rangka pembinaan 

karyawan. Tujuan kunjungan ke tempat kerja ini 

adalah untuk menolong karyawan dalam 

mengatasi kesulitan atau masalah karyawan di 

dalam lingkugnan kerja. Melalui kunjungan ke 

tempat kerja, pengawas akan membantu 

permasalahan yang dialaminya. Kunjungan ke 

tempat kerja dapat dilakukan dengan 

pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari 

karyawan itu sendiri. Dalam melaksanakan 

kunjungan tempat kerja, terdapat empat tahap, 

yaitu: 

1) Tahap persiapan. Pada tahap ini, 

pengawas merencanakan waktu, sasaran, 

dan cara mengobservasi selama kunjungan 

ke tempat kerja. 

2) Tahap pengamatan., Pada tahap ini 

mengamati jalannya proses pelayanan 

berlangsung. 

3) Tahap akhir kunjungan. Pada tahap akhir 

ini pengawas bersama karyawan 

mengadakan perjanjian untuk 

membicarakan hasil-hasil observasi, 

setelah  itu dilakukan tindak lanjut. 

Ada beberapa Kriteria kunjungan tempat kerja 

yang baik, yaitu: 

1) Memiliki tujuan-tujuan tertentu. 

2) Mengungkapkan aspek-aspek yang dapat 

memperbaiki kemampuan karyawan. 
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3) Menggunakan instrument observasi tertentu 

untuk mendapatkan daya yang obyektif. 

4) Terjadi interaksi antara Pembina dan yang 

dibina sehingga menimbulkan sikap saling 

pengertian. 

5) Pelaksanaan kunjungan ke tempat kerja 

tidak menganggu proses pelayanan. 

6) Pelaksanaannya diikuti dengan program 

tindak lanjut. 

 

2. Observasi Ruang. Observasi ruang secara 

sederhana dapat diartikan melihat dan 

memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang 

tampak. Observasi ruang adalah teknik observasi 

yang dilakukan oleh supervisor terhadap proses 

pelayanan yang sedang berlangsung. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh data seobyektif 

mungkin mengenai aspek-aspek dalam situasi 

pelayanan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

oleh karyawan dalam usaha memperbaiki proses 

pelayanan. Secara umum yang diamati selama 

proses pelayanan adalah: 

1) Usaha-usaha dan aktivitas kkaryawan 

dalam proses pelayanan. 

2) Cara penggunaan alat pelayanan. 

3) Reaksi mental para pelenggan dalam 

pelayanan. 

4) Keadaan alat pelayanan yang dipakai dari 

segi materialnya. 

 

Dalam pelaksanaan observasi ruang dilakukan 

beberapa tahap, yaitu: 
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1) Persiapan observasi ruang. 

2) Pelaksanaan observasi ruang. 

3) Penutupan pelaksanaan observasi ruang. 

4) Penilaian hasil observasi. 

5) Tindak lanjut. 

Ketika supervisor/pengawas melaksanakan 

observasi ruang, sebaiknya menggunakan 

instrument observasi tertentu, antara lain 

evaluative check-list, activity check-list. 

3. Pertemuan Individual. Pertemuan individual 

adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan 

tukar pikiran antara pembina atau supervisor 

karyawan, karyawan dengan karyawan, mengenai 

usaha meningkatkan kemampuan professional 

karyawan. Tujuannya adalah: (1) memberikan 

kemungkinan pertumbuhan jabatan karyawan 

melalui pemecahan masalah yang dihadapi; (2) 

mengembangkan karyawan yang lebih baik; (3) 

memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan 

pada diri sendiri; dan (4) menghilangkan atau 

menghindari segala prasangka yang bukan-

bukan. 

4. Kunjungan Antarruang. Kunjungan antarruang 

dapat juga digolongkan sebagai teknik supervisi 

secara perorangan. Kegiatan ini dilakukan 

karyawan yang satu berkunjung ke ruang yang 

lain dalam lingkungan hotel itu sendiri. Melalui 

kunjungan antarruang ini diharapkan guru akan 

memperoleh pengalaman baru dari teman 

sejawatnya mengenai pelaksanaan proses 

pelayanan, pengelolaan ruang, dan sebagainya. 

Agar kunjungan antarruang ini dapat berhasil 
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dengan baik dan bermanfaat, maka harus ada 

beberapa hal yang diperhatikan antara lain: 

1) Karyawan yang akan dikunjungi harus 

diseleksi dengan sebaik-baiknya. 

Diupayakan agar mencari kkaryawan yang 

berpengalaman sehingga mampu 

memberikan pengalaman baru bagi 

karyawan yang akan mengunjungi. 

2) Tentukan karyawan yang akan 

mengunjungi. 

3) Sediakan segala fasilitas yang diperlukan 

dalam kunjungan ruang. 

4) Supervisor/pengawas hendaknya mengikuti 

acara ini dengan cermat. Amatilah apa-apa 

yang ditampilkan secara cermat, dan 

mencatatnya pada format-format tertentu. 

5) Adakan tindak lanjut setelah kunjungan 

antarruang selesai. Missal, dengan 

percakapan pribadi, penegasan, dan 

pemberian tugas-tugas tertentu. 

6) Segera aplikasikan ke ruang karyawan 

yang bersangkutan, yaitu dengan 

menyesuaikan pada situasi dan kondisi 

yang dihadapi. 

7) Adakan perjanjian-perjanjian untuk 

mengadakan kunjungan antarruang 

berikutnya. 

 

5. Menilai diri Sendiri. Menilai diri sendiri 

merupakan satu teknik individual dalam supervisi 

pelayanan. Penilaian diri sendiri memberikan 

informasi secara obyektif kepada karyawan 
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tentang peranannya di tempat kerjaan dalam hal 

ini hotle dan memberikan kesempatan kepada 

karywan  mempelajari metode elayanan dalam 

mmeyakinkan pelenggan. Dengan demikian 

karyawan akan terdorong untuk mengembangkan 

diri secara professional. Ada beberapa cara/alat 

untuk menilai diri sendiri yaitu: 

1) Buat suatu pandangan atau pendapat yang 

disampaikan kepada karyawan lain atau 

pelenggan untuk menilai pekerjaan atau 

suatu aktivitas (buat dalam bentuk 

pertanyaan bisa pertanyaan tertutup atau 

terbuka dan tidak perlu menyebut nama). 

2) Menganalisis tes-tes terhadap unit kerja. 

3) Mencatat karyawan dalam suatu catatan, 

baik mereka bekerja secara perorangan 

maupun secara kelompok. 

 

3.3. Teknik Supervisi Kelompok 
Teknik supervisi kelompok adalah satu cara 

melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 

dua orang atau lebih. Karyawan yang diduga sesuai 

dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau 

kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama 

dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-

sama. Kemudian pada kelompok ini diberikan layanan 

supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan 

yang dihadapi. Teknik supervisi kelompok ada beberapa 

diantaranya adalah: 

1. Kepanitiaan-kepanitiaan. 

2. Kerja kelompok. 

3. Demonstrasi pelayanan. 
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4. Darmawisata. 

5. Studi Pelayanan. 

6. Diskusi. 

7. Organisasi professional. 

8. Media supervise. 

9. Pertemuan karyawan. 

10. Lokakarya atau konferensi kelompok. 

 

Langkah-Langkah Pembinaan Kemampuan Karyawan  

Ada beberapa langkah pembinaan kemampuan 

karyawan melalui supervisi pelayanan, yaitu: 

1. Menciptakan hubungan-hubungan yang 

harmonis;  

2. Analisis kebutuhan; 

3. Mengembangkan strategi; 

4. menilai, dan 

5. Revisi. 

 

1. Menciptakan Hubungan yang Harmonis. 

Langkah pertama dalam pembinaan keterampilan 

pelayanan adalah menciptakan hubungan yang 

harmonis antara pengawas dan karyawan, serta 

semua pihak yang terkait dengan program 

pembinaan keterampilan pelayanan. Dalam 

upaya melaksanakan supervisi pelayanan 

diperlukan kejelasan informasi antar personil 

yang terkait. Tanpa adanya kejelasan, maka 

karyawan akan bingung, tidak tahu apa yang 

diharapkan oleh pimpinan, dan meyakini bahwa 

tujuan pokok dalam pengukuran kemampuan 

karyawan, sebagai langkah awal setiap 

pembinaan keterampilan pelayanan melalui 
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supervisi pelayanan. Hal ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi karyawan yang baik dan kurang 

terampil dalam pelayanan. Untuk mewujudkan 

penciptaan hubungan yang harmonis diperlukan 

komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi 

yang efektif memiliki sejumlah prinsip yang 

harus diterapkan oleh manajer, yaitu: 

1) Berbicara sebijaksana dan sebaik mungkin. 

2) Ikutilah pembicaraan orang lain secara 

seksama. 

3) Ciptakan hubungan interpersonal antar 

personil. 

4) Berpikirlah sebelum berbicara. 

5) Ikutilah norma-norma yang berlaku. 

6) Usahakanlah untuk memahami pendapat 

orang lain. 

7) Konsentrasikan pada pesanmu, bukan pada 

dirimu sendiri. 

8) Kumpulkan materi untuk mengadakan 

diskusi bila perlu. 

9) Persingkat pembicaraan. 

10) Ciptakan ketindaksanggupan. 

11) Bersemangatlah. 

12) Raihlah sikap orang lain untuk membantu 

program. 

13) Berkomunikasilah dengan “eye 

communication”. 

14) Selalu mencoba. 

15) Jadilah pendengar yang baik. 

16) Ketahuilah kapan sebaiknya berhenti 

berkomunikasi. 
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2. Analisis Kebutuhan. Analisis kebutuhan sebagai 

langkah kedua dalam pembinaan keterampilan 

karyawan. Secara hakiki, analisis kebutuhan 

merupakan upaya menentukan perbedaan antara 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

dipersyaratkan dan secara nyata dimiliki. Dalam 

rangka memenuhi prinsip ini diperlukan analisis 

kebutuhan tentang keterampilan pelayanan 

karyawan yang harus dikembangkan melalui 

supervisi pelayanan. Untuk melaksanakan 

kegiatan ini menggunakan langkah-langkah 

menganalisis kebutuhan sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 

atau masalah-masalah pelayanan 

perbedaan (gap) apa saja yang ada antara 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang nyata dimiliki karyawan dan yang 

seharusnya dimiliki karyawan? Perbedaan 

di kelompok, disintesiskan dan 

diklarifikasi. 

2) Mengidentifikasi lingkungan dan 

hambatan-hambatannya. 

3) Menetapkan tujuan umum jangka 

pangjang. 

4) Mengidentifikasi tugas-tugas manajemen 

yang dibutuhkan fase ini, seperti 

keuangan, sumber-sumber, perlengkapan 

dan media. 

5) Mencatat prosedur-prosedur untuk 

mengumpulkan informasi tambahan 

tentang pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang dimiliki karyawan. 
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Pergunakanlah teknik-teknik tertentu, 

seperti; mengundang konsultan, 

wawancara, dan kuesioner. 

6) Mengidentifikasi dan mencatat 

kebutuhan-kebutuhan khusu pembinaan 

keterampilan pelayanan yang dilakukan 

karyawan. Pergunakanlah kata-kata 

perilaku atau performasi. 

7) Menetapkan kebutuhan-kebutuhan 

pembinaan keterampilan pembelajaran 

karyawan yang bias dibina melalui teknik 

dan media. 

8) Mencatat dan member kode kebutuhan-

kebutuhan pembinaan keterampilan 

pelayanan yang akan dibina melalui cara-

cara lainnya. 

 

3. Pelaksanaan Supervisi Pelayanan. Setelah 

tujuan-tujuan pembinaan keterampilan pelayanan 

berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pembinaan 

yang diperoleh melalui analisis kebutuhan di 

atas, manajer  menganalisis setiap tujuan untuk 

menentukan bentuk bentuk teknik dan media 

supervisi pelayanan yang akan digunakan. 

Menurut Gwynn, teknik-teknik supervisi bila 

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 

teknik supervisi individual dan teknik supervisi 

kelompok. [9]
 

Tujuan pengembangan strategi dan media 

supervisi pelayanan ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
[9]

 Ibid, Gwyn Daniel  (2010). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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1) Mendaftar pembinaan-pembinaan 

keterampilan pelayanan yang akan 

dilakukan dengan menggunakan teknik 

supervisi individual. 

2) Mendaftar pembinaan keterampilan 

pelayanan yang akan dilakukan 

melalui teknik supervisi kelompok. 

3) Mendaftar mengidentifikasi dan memilih 

teknik dan media supervisi yang siap 

digunakan untuk membina keterampilan 

pelayanan yang diperlukan. 

Setelah mengembangkan teknik dan media 

supervisi pelayanan, mulailah dilakukan 

pembinaan keterampilan pelayanan karyawan 

dengan menggunakan teknik dan media tertentu 

sebagaimana telah dikembangkan. Mengenai 

teknik-teknik supervisi, baik yang individual 

maupun kelompok. 

 

4. Penilaian Keberhasilan Supervisi Pelayanan. 

Penilaian merupakan proses sistematik untuk 

menentukan tingkat keberhasilan yang dicapai. 

Dalam konteks supervisi pelayanan, penilaian 

merupakan proses sistematik untuk menentukan 

tingkat keberhasilan yang dicapai dalam 

pembinaan keterampilan pembelajaran guru. 

Tujuan penilaian pembinaan keterampilan 

pelayanan adalah untuk: 

1) menentukan apakah pelayanan karyawan 

telah mencapai kriteria pengukuran 

sebagaimana dinyatakan dalam tujuan 

pembinaan, dan 
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2) untuk menentukan validitas teknik 

pembinaan dan komponen-komponennya 

dalam rangka perbaikan proses 

pembinaan berikutnya.  

Prinsip dasar dalam merancang dan 

melaksanakan program penilaian adalah bahwa 

penilaian harus mengukur performansi atau 

perilaku yang dispesifikasi pada tujuan supervisi 

pelayanan. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Katakan dengan jelas teknik-teknik 

penilaian. 

2) Tulislah masing-masing tujuan. 

3) Pilihlah atau kembangkan instrumen-

instrumen pengukuran yang secara efektif 

bisa menilai hasil yang telah dispesifikasi. 

4) Uji lapangan untuk mengetahui 

validitasnya. 

5) Organisasikan, analisis, dan rangkumlah 

hasilnya. 

 

5. Perbaikan Program Supervisi Pelayanan. 

Sebagai langkah terakhir dalam pembinaan 

keterampilan pelayanan adalah merevisi program 

pembinaan. Revisi ini dilakukan seperlunya, 

sesuai dengan hasil penilaian yang telah 

dilakukan. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Me-review rangkuman hasil penilaian. 

2) Apabila ternyata tujuan pembinaan 

keterampilan pelayanan tidak dicapai, 

maka sebaiknya dilakukan penilaian 

ulang terhadap pengetahuan, keterampilan 
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dan sikap guru yang menjadi tujuan 

pembinaan. 

3) Apabila ternyata memang tujuannya 

belum tercapaim maka mulailah 

merancang kembali program supervisi 

pelayanan untuk masa berikutnya. 

4) Mengimplementasikan program 

pembinaan yang telah dirancang kembali 

pada masa berikutnya. 

 

6. Media, Sarana, dan Sumber. Dalam setiap 

pembinaan keterampilan pelayanan karyawan 

dengan menggunakan teknik supervisi pelayanan 

tertentu diperlukan media, sarana, maupun 

sumber-sumber tertentu. Apabila digunakan 

teknik media supervisi dalam membina 

keterampilan pelayanan, maka diperlukan 

sebagai media atau sumbernya. Apabila 

digunakan teknik darmawisata dan membina 

karyawan, maka diperlukan tempat tertentu 

sebagai sumber belajarnya. Apabila digunakan 

perpustakaan jabatan sebagai pusat pembinaan 

keterampilan pelayanan maka diperlukan buku-

buku, ruang khusus, dan sarana khusus, sebagai 

sarana dan sumber belajar. Demikianlah 

seterusnya untuk teknik-teknik supervisi 

pelayanan lainnya, semuanya memerlukan media, 

sarana, dan sumber sebagai penunjang 

pelaksanaannya. 

 

7. Instrumen Pengukuran Kemampuan 

Karyawan. Esensial supervisi pelayanan itu sama 
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sekali bukan mengukur unjuk kerja karyawan 

dalam mengelola proses pelayanan, melainkan 

bagaimana membantu karyawan 

mengembangkan kemampuan profesionalnya. 

Meskipun demikian, supervisi pelayanank tidak 

bisa terlepas dari pengukuran kemampuan 

karyawan dalam mengelola proses pelayanann. 

Pengukuran kemampuan karyawan dalam 

mengelola proses pelayanan merupakan salah 

satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan dalam 

proses supervisi pelayanan.  Prinsip dasar ini 

tampak jelas sekali pada langkah-langkah 

pembinaan keterampilan pelayanan. Esensial 

langkah atau fase analisis kebutuhan ini adalah 

mengukur pengetahuan dan kemampuan untuk 

menentukan pengetahuan dan kemampuan mana 

pada karyawan yang harus dibina. Ini berarti 

dalam setiap merencanakan dan memprogram 

supervisi pelayanan selalu diperlukan instrumen 

pengukuran. Instrumen pengukuran ini, baik 

pengetahuan maupun kemampuan, bila berupa 

tes-tes tertentu yang secara valid dan reliabel bisa 

mengukur pengetahuan dan kemampuan kryawan 

dalam mengelola proses pembelajaran. Khusus 

untuk mengukur kemampuan karyawan, karena 

lebih berbentuk performansi atau perilaku 

(behavioral), biasanya digunakan instrumen 

observasi yang mengamati unjuk kerja karyawan 

dalam mengelola proses pelayanan. Instrumen ini 

banyak diambil dari yang sudah ada, yang sudah 

valid dan reliabel, maupun dikembangkan sendiri 

oleh supervisor. Apabila manajer ingin 



BUDI SUPRIYATNO, TEKNIK SUPERVISI 

33 

 

mengembangkan sendiri instrumen observasi 

maka disarankan agar merujuk kepada jenis-jenis 

kemampuan pelayanan yang menang harus 

dimiliki oleh karyawan. Setiap jenis kemampuan 

yang dikembangkan dalam instrumen observasi 

harus disediakan skala pengukuran. Ada 

bermacam-macam skala pengukuran, misalnya 

skala tigas, skala lima, dan skala tujuh. 

Apabila digunakan skala tiga, maka bentuknya 

menjadi tidak mampu (1) cukup mampu (2) dan 

mampu (3). Apabila diguna-kan skala lima, maka 

bentuknya menjadi sangat kurang mampu (1) 

kurang mampu (2) cukup mampu (3) mampu (4) 

dan sangat mampu (5). Nantinya apabila telah 

digunakan, maka semakin kecil skor 

kemampuannya (kategori kemampuannya) 

berarti semakin perlu dibina. Semakin rendah 

skornya berarti karyawan semakin tidak mampu 

mengelola proses pembelajaran. 

 

3.4. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Supervisi 

Pelayanan  

 

Tujuan Supervisi Pelayanan 

Seorang supervisor yang baik memang dituntut 

mengetahui secara jelas apa yang menjadi tujuan 

pekerjaannya, karena tanpa mengetahui apa yang 

menjadi tujuan pekerjaannya akan sulit baginya untuk 

mengukur keberhasilan apa yang dilakukannya. 

Walaupun suatu kegiatan tidak terlihat secara langsung 

kepada perbaikan pelayanan, namun tujuan supervise 
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pelayanan itu tetap tidak boleh lepas dari tujuan 

pelayanan secara umum  

Berdasarkan uraian di atas berarti tujuan 

supervisi pelayanan dapat diperinci menjadi: 

1. Tujuan umum, yang meliputi tujuan pelayanan 

secara umum, dan tujuan pelayanan nasional; 

2. Tujuan khusus, atau tujuan operasional supervisi 

pelayanan di tempat kerjanya masing-masing 

atau di hotel. 

 

Tujuan Umum Supervisi Pelayanan di Hotel 

Tujuan umum supervisi pelayanan adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari tujuan umum pelayanan, 

yaitu pelenggan harus merasa puas. Suatu proses 

supervisi diharuskan membantu karyawan agar dapat 

melakukan pelayanan dengan baik yaitu sanggup 

mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab 

sendiri. Seorang karyawan harus dibantu untuk dapat 

menciptakan situasi dan kondisi pelayanan yang optimal, 

sehingga karyawan dapat berbuat sendiri dan berani 

bertanggung jawab atas perbuatannya. Manajer harus 

berusaha membuat karyawan dapat menciptuakan situasi 

dan kondisi itu, yaitu dengan supervisi.  

Tujuan supervisi pelayanan harus tidak terlepas 

dari arah tujuan pelayanan yang optimal. Seorang 

supervisor harus dapat membantu karyawan agar dapat 

menciptakan situasi pelayanan yang mengarah kepada 

tercapainya tujuan yang ingin dicapai organisasi, yaitu: 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta bermartabat dalam rangka menciptakan pelayanan 

yang baik, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

karyawan agar menjadi karyawan yang jujur berhati 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi karyawan yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

 

Tujuan Khusus Supervisi Pelayanan 

Tujuan khusus (operasional) supervisi pelayanan 

yang ingin dicapai melalui kegiatan nyata supervisi, 

adalah: 

1. Membantu karyawan agar lebih mengerti/ 

menyadari tujuan tujuan pelayanan dalam usaha 

mencapai tujuan organisasi (hotel).  

2. Membantu karyawan agar mereka lebih 

menyadari dan megerti kebutuhan dan masalah-

masalah yang dihadapi manajer. Sistem klasikal 

memang mempunyai kelemahan, namun itu 

bukanlah hambatan atau alasan karyawan tidak 

bisa berbuat banyak. 

3. Membantu karyawan mengadakan diagnosa 

secara kritis, dan kesulitan-kesulitan pelayanan, 

dan menolong mereka merencanakan perbaikan. 

Tujuan ini akan terwujud terutama apabila poin 2 

di atas tercapai dengan baik. Artinya apabila 

karyawan telah menemukan pokok persoalan, 

apakah itu datang dari dirinya sendiri atau dari 

orang lain, dan kalau karyawan sudah 

menemukan pokok persoalannya ia harus dapat 

secara tepat merencanakan perbaikan pelayanan 

4. Memperbesar kasadaran kryawan terhadap tata 

kerja yang demokratis dan kooperatif serta 

memperbesar kesediaan untuk tolong menolong.  
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5. Membantu karyawan meningkatkan kemampuan. 

Penampilan pelayanan memang tidak semata 

ditentukan oleh penguasaan alat.  

6. Membantu karyawan untuk lebih memanfaatkan 

pengalaman- pengalamannya sendiri. 

Pengalaman adalah karyawan yang paling 

berharga, dan akan menjadi suatu hal yang amat 

berharga apabila disadarkan disadarkan dengan 

pengalamannya sendiri memberikan petunjuk 

yang amat bijaksana dalam memecahkan 

persoalan pelayanan, apalagi guru yang telah 

lama bekerja, pasti mempunyai segudang 

pengalaman yang dapat dipilihnya untuk 

menghadapi persoalan yang baru. Misalnya, 

karyawan yang berpengalaman menghadapi 

pelenggan yang nakal, akan lunak bagi 

menghadapi pelenggan yang nakal berikutnya, 

karena ia sudah tahu salahnya. 

7. Memperkenalkan karyawan baru kepada situasi 

dan kondisi kerja dan profesinya. Karyawan  

adalah suatu profesi dan punya kode etik. Jauh 

jauh sebelum ia tampil, sebaiknya ia telah tahu 

semua itu. Tanpa ada kesadaran yang demikian 

karyawan bisa tidak berbeda dengan aktor/ aktris 

film, yang dapat bermain sandiwara, sedangkan 

pelenggan harus memandang karyawan dari satu 

watak yang mantap yang konsisten setiap waktu 

dan tempat. karyawan yang tidak mengetahui 

kedudukannya sebagai karyawan mengakibatkan 

tempat kerja (hotel) akan kehilangan wibawa. 

Tempat kerja bukanlah tempat orang-orang yang 

bermuka dua, dan orang-orang yang terpaksa. 
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Karyawan  harus paham benar dengan ungkapan 

masuk kandang kambing ia harus mengembek 

dan masuk kandang kerbau menguak. Misalnya, 

apabila seseorang telah memilih menjadi 

kakryawan hotel ia harus merelakan dirinya lebur 

dalam suasana etika sebagai karyawan, dan harus 

menjadi tempat sebagai tempat pengabdian yang 

utama, dan segala perbuatannya demi tempat 

kerja (hotel). 

8. Menghindarkan karyawan dari segala tuntutan 

yang di luar batas kemampuan dan 

kewenangannya, baik tuntutan dari dalam 

maupun dari tempat kerja. Dalam situasi dan 

kondisi sekarang karyawan sangat menjadi 

harapan, namun demikian apabila berlebihan 

justu kekecewaan, karena karyawan punya batas 

kemampuan sebagai manusia, lagi pula 

kewenangannya amat terbatas karyawan sebagai 

manusia bisa tidak boleh di peras tenaga dan 

waktunya hanya untuk tempat kerja, dan 

masyarakat harus ingat bahwa tak mungkin pada 

saat ini guru memperluas wewenangnya sampai 

ke jalan-jalan.  

9. Membantu karyawan dalam menggunakan alat-

alat modern. Perkembangan teknologi dewasa ini 

sudah hampir sampai puncak, karena sudah 

memanfaatkan semaksimal mungkin produk 

teknologi canggih, terutama teknologi 

komunikasi, baik perangkat lunaknya 

(programnya) maupun perangkat kerasnya. 

Seperti OHP (Over Head Projector), slide, 

proyektor, vidio kaset, dan lain-lain.  
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3.5. Fungsi Supervisi Pelayanan 

Fungsi dan tujuan supervisi pelayanan sangat erat 

kaitannya. Keduanya dapat diibaratkan seperti mata 

rantai. Tujuan memberikan gambaran tentang apa yang 

harus dicapai, sedangkan fungsi menunjukkan apa yang 

harus dilakukan, sehingga untuk mengukur apakah 

tujuan telah dapat dicapai dengan baik dapat dilihat dari 

apakah semua yang harus dilakukukan dapat 

dilaksanakan dengan baik, dengan kata lain: pencapaian 

tujuan supervisi tergantung dengan berfungsi tidaknya 

supervisi pelayanan dilapangan. Tujuan yang ingin 

dicapai sangat kompleks, maka para ahli melihat fungsi 

supervisi dari berbagai pandangan yang beragam, yang 

masing-masing mempunyai alasan-alasan tersendiri. Ada 

yang melihatnya dari fungsi yang bersifat umum dan 

bersifat operasional atau yang lebih konkrit. 

Menurut Franseth, supervisi akan dapat 

memberikan bantuan terhadap program pendidikan 

melalui bermacam-macam cara sehingga kualitas 

kehidupan akan diperbaikioleh karenanya.
[10]

 Ayer, Fred 

E, menganggap fungsi supervise untuk memelihara 

program yang ada sebaik-baiknya sehingga ada 

perbaikan.
[11]

  Lebih tegas lagi pendapat Burton dan Leo 

J. Brucker bahwa fungsi utama supervisi modern 

                                                           
[10]

 Jane Franseth.Franseth, Jane 1961, English, Book 
edition:Supervision As Leadership Evanston, Ill. : Row, Peterson & Co. 
[11] 

Ayer, Fred Carleton, 1880-: The organization of supervision: an 

analysis of the organization and administration of supervision in 

city school systems, (New York, London, D. Appleton and company, 

[c1928]) (page images at HathiTrust) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://trove.nla.gov.au/people/Franseth%2C%20Jane.?q=creator%3A%22Franseth%2C+Jane.%22
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://catalog.hathitrust.org/Record/001283749
http://catalog.hathitrust.org/Record/001283749
http://catalog.hathitrust.org/Record/001283749
http://catalog.hathitrust.org/Record/001283749
http://catalog.hathitrust.org/Record/001283749
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menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar.
[12]

 

Kimball Wiles, pula mengatakan fungsi dasar 

supervisi adalah memperbaiki situasi belajar mengajar 

anak.
[13]

 Lebih lengkap dipaparkan berbagai fungsi 

supervisi yang dikemukakan beberapa orang penulis, 

yaitu: 

1. Menurut Rifai fungsi supervisi itu terdiri atas 7 

(tujuh) fungsi, yaitu: [14]
 

a.  Sebagai kepemimpinan. 

b.  Sebagai inspeksi. 

c. Sebagai penelitian. 

d. Sebagai latihan dan bimbingan. 

e. Sebagai sumber dan pelayanan. 

f. Sebagai koordinasi. 

g. Sebagai evaluasi. 

 

2. Menurut Sutisna (1983: 235-248) fungsi 

supervisi terdiri atas 4 (empat) macam, yaitu: 

Sebagai penggerak perubahan:
[15]

 

a. Sebagai program pelayanan untuk 

memajukan pengajaran. 

b. Sebagai keterampilan dalam hubungan 

manusia. 

c.  Sebagai kepemimpinan kooperatif. 

                                                           
[12]

 William H. Burton [and] Leo J. Brueckner. [1955] Supervision, a 

social process Published:New York, Appleton-Century-Crofts  
[13] 

Kimball Wiles.  (1974)  Supervision For Better Schools 4th 

Edition. Publisher: Prentice-Hall; 4th Edition. 
[14] 

M. Moh. Rifai (1982) Administrasi dan supervisi pendidikan /. 

Publisher Jemmars. Bandug. hal. 54-58. 
[15]

 Oteng  Sutisna, (1979) Supervisi Dan Administrasi Pendidikan : 

Guru Dan Administrasi Sekolah jilid 2. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://www.amazon.com/Kimball-Wiles/e/B001HPZFRA/ref=dp_byline_cont_book_1
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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Dengan demikian, seorang supervisor yang 

beorientasi pada tujuan, tidak ada pilihan lain kecuali 

memfungsikan diri sesuai dengan apa yang telah 

disebutkan di atas, yang kalau dicari inti pokoknya 

adalah: 

1. Melaksanakan kepemimpinan. 

2. Melaksanakan penelitian. 

3. Melaksanakan penilaian yang objektif. 

4. Melaksanakan pelayanan yang tepat. 

 

3.6. Manfaat Supervisi Pelayanan 

Kalau tujuan sudah dapat dicapai dengan baik 

berarti fungsi supervisi telah dilaksanakan dengan baik 

pula, dan pada akhirnya baru dapat memetik hasilnya, 

yaitu manfaat supervisi pelayanan. Atau dengan kata 

lain, manfaat supervisi pelayanan akan dapat dirasakan 

kalau supervisi pelayanan sudah berfungsi untuk 

mencapai tujuan supervisi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Jadi hubungan antara fungsi, tujuan dan 

manfaat adalah ibarat hubungan mata rantai. Manfaat 

supervisi pelayanan  itu adalah: 

1. Dapat menemukan kegiatan yang sudah sesuai 

dengan tujuan; 

2. Dapat menemukan kegiatan yang belum sesuai 

dengan tujuan; 

3. Dapat memberikan keterangan tentang apa yang 

perlu dibenahi terlebih dahulu (yang 

diprioritaskan); 

4. Dapat mengetahui petugas-petugas, seperti 

manajer, supervisor, satpam receptionis, room 

boy yang perlu di tatar; 

5. Dapat mengetahui petugas yang perlu diganti; 
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6. Dapat memertahankan sesuatu yang sudah baik. 

Memetik manfaat akhir dari proses supervisi 

seperti yang disebutkan adalah suatu hal yang 

tidak mudah dalam system manajemen personalia 

di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, 

demosi, apalagi pemecatan-pemecatan karyawan 

yang tidak pandai.  

 

Tugas Dan Tanggung Jawab Supervisor 
Peran kerja supervisor berada di level tengah, 

yaitu di antara para atasan pembuat kebijakan dan di 

antara para staf pelaksana rutinitas di lapangan. Dengan 

fungsi kerja yang berada di antara itu, maka tugas utama 

supervisor adalah melakukan supervisi terhadap para staf 

pelaksanan rutinitas aktivitas bisnis perusahaan sehari-

hari. Supervisor adalah level kepemimpinan yang tidak 

boleh membuat kebijakan yang bersifat strategis, tapi 

hanya menerjemahkan dan meneruskan kebijakan 

strategis atasannya kepada para bawahan untuk 

dikerjakan secara efektif dan produktif. Oleh karena itu, 

seorang supervisor harus memiliki kompetensi 

berkualitas tinggi yang mencakup keterampilan 

membangun relasi di antara atasan dan bawahan; 

keterampilan terhadap fungsi dan peran kerja agar 

mampu bekerja secara optimal, kreatif, efektif, 

berkualitas, produktif, efisien, bersinergi, dan cerdas 

melakukan supervisi terhadap bawahan; keterampilan 

kecerdasan emosional dan mind set positif. 

Ada begitu banyak tugas dan tanggung jawab 

yang harus dikerjakan, tetapi waktu dan 

ketidakmengertian selalu menjadi kendala utama dalam 

proses perampungan semua pekerjaan secara tepat waktu 
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dan tepat sasaran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 

sebagian besar supervisor merasa tertekan dalam 

rutinitas kesibukan kerja sehari-hari, yang membuat 

mereka kurang mampu untuk berpikir kreatif dan 

strategis terhadap fungsi dan peran kerjanya. 
Sebagai ilustrasi misalnya, seorang Sales 

Supervisor yang dibebankan target menjual sebesar Rp. 

500 juta perbulan dan dipercayakan untuk memiliki 10 

orang salesman ( anak buah ). Apabila dibagi rata, maka 

beban seorang salesman menjadi Rp.50 juta perbulan. 

Bila diibaratkan para salesman adalah kuda ( untuk 

mempermudah penjelasan saja ), maka setiap kuda akan 

menanggung beban Rp.50 juta. 
Apa yang menjadi tugas seorang Sales 

Supervisor agar supaya setiap salesman bisa berhasil 

mencapai Rp.50 juta setiap bulan? Seperti si pemilik 

kuda dalam ilustrasi diatas, Sales Supervisor seharusnya 

mengembangkan, memberdayakan, komunikasi, melatih 

dan memotivasi para salesmannya. Apa akibatnya bila 

Sales Supervisor tidak lakukan hal tersebut? Maka dia 

harus terjun ke lapangan untuk jualan, untuk menutupi 

kekurangan dari para salesmannya. Berarti si Sales 

Supervisor akan mengambil alih beban salesmannya. 
Dengan kata lain si Sales Supervisor berfungsi 

menjadi "kuda", dan dia disebut sebagai pemimpin "cap 

kuda". Fungsi Sales Supervisor seharusnya sebagai 

pengelola kuda, bukan menjadi kudanya. Situasi seperti 

ini sering dijumpai di dunia kerja yang nyata, banyak 

pemimpin yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya 

seorang pemimpin. 
Peran penting seorang supervisor adalah sebagai 

koordinator unit kerja. Untuk menjadi koordinator yang 
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efektif, supervisor wajib memahami karakter pekerjaan 

dan karakter sumber daya yang dikelolanya. Persepsi 

yang bersifat objektif dengan mempertimbangkan semua 

risiko, peluang, dan potensi keunggulan dari semua 

sumber daya yang dikelola akan mendorong antusias 

supervisor untuk selalu memperbaiki sikap dan perilaku 

dalam usaha menciptakan cara - cara kerja yang efektif 

dalam menghasilkan kinerja terbaik. Setiap supervisor 

harus selalu sadar bahwa jika dia ingin berprestasi 

menjadi supervisor andal di tempat kerja, maka dia harus 

mampu mengubah persepsi dan kualitas dirinya menjadi 

lebih efektif dengan pikiran dan tindakan positif. Dan 

untuk mengubah dirinya secara efektif, dia harus 

mengenal apa yang dia kerjakan, siapa yang membantu 

pekerjaan dia, serta apa saja alat - alat terefektif yang dia 

perlukan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab 

pekerjaan dengan sempurna. Setiap pekerjaan harus 

dilakukan melalui serangkaian proses kerja yang efektif 

dan tepat sasaran. Peran kerja supervisor tidak boleh 

sekedar menjadi ban serap atasannya, supervisor tetaplah 

seorang pemimpin walaupun otoritasnya sangat terbatas. 

Dan sikap perilaku supervisor andal tidak akan pernah 

melempar tanggung jawab kepada atasan, tapi akan 

membangun tim unit kerja yang efektif untuk secara 

terampil memecahkan masalah dan membuat solusi 

terhebat. 

 

3.7. Pengetahuan Dan Ketrampilan 

Supervisor  
1. Pengetahuan dan Ketrampilan Teknis. 

Pengetahuan teknis dibutuhkan agar tugas dapat 

dilaksanakan secara profesional. Seorang 
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Supervisor yang memiliki ketrampilan teknis 

akan mampu untuk mengawasi pelaksanaan tugas 

bawahannya secara langsung. Bilamana terjadi 

penyimpangan kekeliruan ketidaklancaran 

kelambatan tidak efisien dan tidak produktif, 

maka Supervisor bisa segera dapat mengoreksi, 

pembenahan, perbaikan agar operasi Unit yang 

dipimpinnya bisa berjalan lancar, produktif 

efisien. 
2. Pengetahuan dan Ketrampilan Managerial dan 

Administratif. Ketrampilan managerial terdiri 

dari pengetahuan dan ketrampilan berikut : 
a. Planning. 
b. Organizing. 
c. Influencing. 
d. Controlling 
Berkaitan dengan ketrampilan managerial ini, 

seorang Supervisor harus memahami hal-hal 

berikut: 

a. Goals & Objectives (Tujuan & Sasaran) yang 

harus dicapai unitnya.   
b. Bidang Kegiatan Kunci (Key Result Area).  
c. Referensi Pokok / Utama. 
Berkaitan dengan ketrampilan administratif 

ternyata sangat berguna dalam mendukung 

kelancaran tugas operasionalnya. Di bawah ini 

adalah contoh kegiatan Administratif : 

a. Mengisi dokumen / formulir yang 

diperlukan,seperti : Transfer peralatan, order 

barang, permintaan servis, dan lain-lain. 
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b. Membuat laporan, baik berkala, rutin dan 

non rutin.  Produksi harian, perawatan, stock 

gudang, dan lain-lain. 
3. Ketrampilan Konsepsual. Adalah kemampuan 

intelektual untuk menyusun konsep, gagasan, ide 

dan mampu menerapkannya di unit kerjanya 

sesuai dengan kondisi dan situasi di unit itu. 

Seorang Supervisor dengan ketrampilan 

konsepsual yang tinggi akan mampu menyusun 

kemudian mengusulkan kepada 

atasannya,gagasan dan ide baru yang diharapkan 

akan memperbaiki kelancaran unit kerjanya. 
4. Ketrampilan Hubungan Antar Manusia. 

Kemampuan untuk secara efektif berhubungan 

dengan orang lain, sehingga orang lain itu akan 

membantu kelancaran operasi unit kerja yang 

dipimpinnya. Termasuk dalam ketrampilan ini 

adalah :memahami orang lain, ketrampilan 

komunikasi dan memotivasi. 
 

¤¤¤¤¤ 
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KEPEMIMPINAN DAN 

TEKNIK SUPERVISI 

 
 

3.1. Definisi Kepemimpinan 

 
Pengertian Kepemimpinan adalah kegiatan atau 

seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama 

yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk 

membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditentukan
[16]

. 
Pemimpin bisa diterima sepanjang dia mampu 

memberi jalan bagi anak buah untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan bersama di dalam organisasi. 

 

Konsep Jalur Tujuan 

Banyak karyawan mengikuti arahan seorang 

manajer karena mereka harus melakukannya. Kekuatan 

pengaruh datang langsung dari status dan posisi 

                                                           
[16]

 Budi Supriyatno, Manajemen Pemerintahan,  (Plus Duabelas 

langkah Strategis). Published bya CV. Mmedia Brilian. 

BAB 3 
 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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diadakan. Sebagai contoh, seorang perawat mungkin 

tidak suka dokter nya sebagai pengawas mereka, tetapi 

perawat tahu bahwa perintah dokter harus diikuti. Dokter 

memegang kekuasaan posisi alih posisi perawat. Siswa 

mengikuti instruktur karena mereka tahu bahwa mereka 

memiliki otoritas di kelas. Seorang siswa mungkin tidak 

menyukai seorang instruktur tertentu atau berpikir bahwa 

mereka sangat inspiratif, tetapi siswa mengetahui bahwa 

mereka harus mengikuti pedoman instruktur jika mereka 

ingin mencapai kesuksesan di dalam kelas. 

Seorang pemimpin adalah seseorang yang 

menginspirasi. Orang ini adalah orang yang karyawan 

ingin mengikuti dan sangat tertarik untuk 

mengikuti. Inspirasi datang dari siapa orang itu dan 

bagaimana mereka berkomunikasi, belum tentu posisi 

orang depan. Orang-orang tertentu memiliki karisma dan 

bakat untuk membuat orang untuk mengikuti 

mereka. Mereka mampu menginspirasi orang yang 

mungkin tidak memiliki orang lain untuk melihat ke 

arah. 

 

3.2. Supervisors  Managers 
 

Supervisor adalah seseorang yang diberikan 

tugas dalam sebuah organisasi perusahaan dimana 

mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan perintah 

kepada rekan kerja bawahannya. 

Kata Supervisor berasal dari bahasa inggris yang 

berarti one who supervises or has charge and direction 

of atau bisa juga berarti a program that controls the 

execution of other programs. Peran kerja supervisor 

berada di level tengah, yaitu di antara para atasan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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pembuat kebijakan dan di antara para staf pelaksana 

rutinitas di lapangan. Dengan fungsi kerja yang berada di 

antara itu, maka tugas utama supervisor adalah 

melakukan supervisi terhadap para staf pelaksanan 

rutinitas aktivitas bisnis perusahaan sehari-hari. 

Supervisor adalah level kepemimpinan yang tidak boleh 

membuat kebijakan yang bersifat strategis, tapi hanya 

menerjemahkan dan meneruskan kebijakan strategis 

atasannya kepada para bawahan untuk dikerjakan secara 

efektif dan produktif. Oleh karena itu, seorang 

supervisor harus memiliki kompetensi berkualitas tinggi 

yang mencakup keterampilan membangun relasi di 

antara atasan dan bawahan; keterampilan terhadap fungsi 

dan peran kerja agar mampu bekerja secara optimal, 

kreatif, efektif, berkualitas, produktif, efisien, bersinergi, 

dan cerdas melakukan supervisi terhadap bawahan; 

keterampilan kecerdasan emosional dan mind set positif. 

Peran Supervisor:  

a. Coach 

b. Pelatihan 

c. Penasehat  bagi perusahaan 

d. Penasehat bagi karyawan 

 

Supervisor dan Motivasi 

Motivasi adalah keadaan dalam diri sesseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan- kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

Motivasi ada 2 macam yaitu : 

1. Motivasi Internal : motivasi yang dipengaruhi 

oleh pikiran orang itu sendiri yang selanjutnya 

akan mengarah ke perilaku orang tersebut. 

Faktor- faktornya : 
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a. Kematangan pribadi 

b. Tingkat pendidikan 

c. Keinginan dan harapan pribadi 

b. Kebutuhan 

c. Kelelahan dan kebosanan 

d. Kepuasan kerja 

2. Motivasi eksternal : kekuatan individu yang 

mempengaruhi factor- factor ekstern yang di 

kendalikan pimpinan / manager : Gaji, kondisi 

kerja, penghargaan, hubungan kerja, tanggung 

jawab, pengembangan positif negative. Faktor- 

faktornya : 

a. Lingkungan kerja yang menyenangkan 

b. Kompensasi yang memadai 

c. Supervise yang baik 

b. Adanya penghargaan atas prestasi 

c. Status dan tanggung jawab 

d. Peraturan yang berlaku. 

Yang perlu diperhatikan pimpinan agar semangat 

kerja tetap terpelihara yaitu dengan car pemberian 

motivasi yang tepat sehingga diharapkan mereka akan 

terdorong untuk bekerja lebih baik. Pada diri mereka 

timbul keyakinan bahwa dengan bekerja dengan baik, 

tujuan perusahaan akan lebih mudah di capai, sehingga 

tujuan pribadi juga akan terpenuhi. 

Namun sulit untuk memberikan motivasi kepada 

karyawan , karena mereka adalah manusia- manusia 

hidup yang mempunyai perasaan, pikiran, harga diri, 

keinginan, dan perilaku yang amat sukar untuk di 

generalisasi secara umun. 

Memotivasi karyawan tidak hanya dengan 

pemberian gaji yang tinggi, tapi dengan cara menghargai 
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mereka layaknya seorang manusia, dan tidak 

menempatkan kita sebagai atasan mereka bawahan tetapi 

adanya hubungan timbal balik yaitu kerjasama yang baik 

antara atasan dan bawahan, itu sangat lah di perlukan, 

cara kita berempati “ listen if they are have a problems “ 

itu adalah cara penghargaan yang baik kepada mereka, 

kita bisa membuat buku kecil yaitu sebuah penataran 

tentang etos kerja dengan cara, mengatakan bahwa 

perusahaan ini tidak akan berjalan tanpa kontribusi dari 

kalian, maju dan pesatnya perusahaan ini tergantung dari 

etos kerja kalian, cara memotivasi yang dari dalam ini 

akan dirasa lebih tepat sasaran di banding penambahan 

bonus dan lain-lain, Contoh: Saya memiliki teman yang 

pernah di training dihotel “A” pada saat ia melamar 

training ia bertemu HRD manager hotel tersebut, lalu 

setelah perjalanan jauh untuk menuju ke hotel tersebut ia 

diberikan segelas minuman oleh manager HRD tersebut, 

betapa merasa dihargainya sekali teman saya itu, oleh 

karena sekedar segelas air tetapi kadar penghargaan itu 

sangatlah berbekas di benaknya teman saya ini, yang 

membuat ia loyal terhadap perusahaan karena ia 

termotivasi oleh seoran HRD manager tersebut 

Lalu setelah bekerja selama seminggu ia di 

berikan buku tentang Hotel “A” tersebut serta setiap 

harinya manager tersebut selalu menanamkan dan 

berkata di depan karyawan- karyawannya bahwa” hotel 

A ini tidak akan maju tanpa kontribusi kalian, maju 

tidaknya hotel ini tergantung dari performa dan kinerja 

kalian, sungguh dengan diluar dugaan penanaman 

kepercayaan dan penghargaan ini membuat karyawan 

lebih loyal dan energi yang dikeluarkan dari dalam ke 

luar, bukan karena tuntutan mereka harus senyum dan 
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beramah tamah hanya dari luarnya saja (yang dibuat- 

buat), tetapi mereka menjalankan pekerjaan dengan 

sepenuh hati. 

·         Itu yang ditanamkan oleh karyawan di hotel “A” 

tersebut saya juga menilai adanya loyalitas tinggi sangat 

berpengaruh sekali mengenai maju pesatnya suatu 

perusahaan. Sungguh sangat lah effective cara yang 

digunakan perusahaan kepada karyawannya tersebut. 

·         Dengan termenuhinya factor eksternal akan 

terpenuhi factor internalnya. 

 

3.3. Cara Memotivasi Karyawan 
Pengakuan, pujian, penghargaan, sertificate 

keberhasilan, ucapan terimakasih formal atau pada waktu 

pemilihan karyawan teladan, ucapan terimakasih in-

formal seperti tepukan bahu, surat penghargaan, atau di 

pilih dalam perusahaan dalam wakil rapat. 

1. Tugas : penugasan, rancang ulang pekerjaan, 

mengendorkan syaraf dari beban tugas, 

mengubah rasio tugas yang lebih disukai, 

perubahan tugas secara teratur, mengganti rekan 

kerja yang lebih disukai, member kesempatan 

mengikuti pelatihan keterampilan. 

2. Tanggung jawab tugas : member kesempatan 

lebih sering untuk memperoleh pendelegasian, 

member wewenang lebih besar dalam 

pengambilan keputusan pelaksanaan pekerjaan, 

lebih sering di ikut sertakan dalam pelaksanaan 

pekerjaan, lebih sering diikutsertakan dalam 

pengambilan keputusan, lebih mendorong 

pengajuan saran, dapat menentukan sendiri 

prioritas waktu atau jadwal. 
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3. Penghargaan materi : bonus, komisi, pembagian 

keuntungan, kenaikan gaji, hadiah, peningkatan 

fasilitas contoh mobil kantor, asuransi dan 

sebagainya. 

4. Status : ruang kerja yang lebih besar, promosi, 

lebih banyak bawahan, peralatan baru yang lebih 

baik, symbol status seperti AC, karpet dan papan 

nama, meja kerja yang lebih bagus, title tentang 

jabatan yang baru di raih, ditempatkan pada 

kategori yang khusus ( seperti jabatan tertentu ), 

pemberian strip tambahan atau bintang tanda 

jasa. 

5. Kegiatan pribadi : bermain Game play station di 

meja kerja yang biasanya jarang diperkenankan 

oleh pimpinan. Pemberian kesempatan untuk 

berlibur disuatu villa perusahaan. 

6. Kegiatan social: seperti menjai team sepak bola 

perwakilan perusahaan. 

7. Kebijakan kelonggaran dan procedure : bebas 

dari ketentuan jam kera, waktu kerja luwes (flexy 

time) bebas dari pengawasan yang ketat, bebas 

dari ancaman pemecatan, kehilangan upah, atau 

status percobaan. 

8. Kondisi kerja : pindah ketempat kerja yang lebih 

baik, tidak bising, penerangan yang baik, di 

pisahkan dari rekan atau supervisor yang tidak di 

sukai. 

9. Umpan balik perangsang : meningkatkan 

pengetahuan tentang kuantitas keluaran, grafik 

kemajuan, menambah pengetahuan untuk 

meningkatkan prestice (penyelesaian tugas 

kelompok, memecahkan masalah atasan, dan 
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sebagainya), meningkatkan pengetahuan tentang 

kualitas kerja, emperoleh informasi mengenai 

hasil akhi- akhir ini, menerima surat dari 

penggemar (seperti pujian dari pelanggan. 

Supervisor Dan Pengawasan 

  Supervisor melakukan pengawasan terhadap 

bawahan dengan cara : 

1. Pengawasan secara Preventif = sebelum kegiatan 

dilaksanakan 

2. Pengawasan secara Represif = setelah kegiatan 

dilaksanakan 

3. Pengawasan secara langsung 

4. Pengawasan secara tidak langsung. 

Peran apa yang diharapkan bagi  Supervisor? 

Mengambil tanggung jawab untuk semua pekerjaan 

dalam group sebagai First Line Manager, lewat : 

1. Implementasi dari standarisasi pekerjaan/process: 

a. Melakukan Pengamatan sekeliling ruang 

kerja 

b. Memberikan perintah pekerjaan / process 

c. Menjaga 4S (Seiri-Seiton-Seiso-Seiketsu) 

secara lengkap 

b. Memerintahkan anggota untuk mentaati 

disiplin dan peraturan secara seksama 

2. Perbaikan terus-menerus (Kaizen) 

dan   pengembangan professional.  

3. Memastikan kondisi awal sebelum process 

pekerjaan dimulai. 

 

¤¤¤¤¤ 
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KINERJA KARYAWAN 
 

4.1. Pengertian Kinerja 
 

Suatu penelitian telah memperlihatkan bahwa 

suatu lingkungan kerja yang menyenangkan sangat 

penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang 

paling produktif. Dalam interaksi sehari-hari, antara 

atasan dan bawahan, berbagai asumsi dan harapan lain 

muncul. Ketika atasan dan bawahan membentuk 

serangkaian asumsi dan harapan mereka sendiri yang 

sering agak berbeda, perbedaan-perbedaan ini yang 

akhirnya berpengaruh pada tingkat kinerja. Kinerja 

adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama.
[17]

 Apabila dikaitkan dengan performance 

sebagai kata benda (noun), maka pengertian performance 

                                                           
[17]

 Rivai dan Basri. 2004. Manfaat Penilaian Kinerja. Jurnal 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2004/04/penilaian-kinerja-karyawan-

definisi.html page 14. 

BAB 4 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2004/04/penilaian-kinerja-karyawan-definisi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2004/04/penilaian-kinerja-karyawan-definisi.html
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atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak 

bertentangan dengan moral dan etika.
[18]

 

 

Penialain Kinerja 

Penilaian kinerja sendiri memiliki beberapa 

pengertian yaitu: 

1. Suatu sistem formal dan terstruktur yang 

mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat 

yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan 

hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya 

adalah untuk mengetahui seberapa produktif 

seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja 

sama atau lebih efektif pada masa yang akan 

datang, sehingga karyawan, organisasi, dan 

masyarakat semuanya memperoleh manfaat.
[19]

  

2. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

merupakan salah satu tolak ukur kerja individu. 

Menurut Robbins yang dikutip oleh Rivai dan 

Basri dalam bukunya yang berjudul performance 

apprasial, pada halaman 15 menyatakan bahwa 

                                                           
[18] 

Ibid. Rivai dan Basri. 2004. 
[19]

 Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (1996). Human Resource 

Management: Positioning For The 21st Century. 6th ed. New York: 

Copyright, page 3. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/04/analisa-sistem-penilaian-kinerja-dan.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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ada tiga kriteria dalam melakukan penilaian 

kinerja individu yaitu: [20]
 

a. tugas individu. 

b. perilaku individu. 

c. dan ciri individu. 

 

Dari beberapa pengertian kinerja di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu prestasi 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas 

atau pekerjaannya, sesuai dengan standar kriteria yang 

ditetapkan dalam pekerjaan itu. Prestasi yang dicapai ini 

akan menghasilkan suatu kepuasan kerja yang nantinya 

akan berpengaruh pada tingkat imbalan. 

Suatu kinerja individu dapat ditingkatkan apabila 

ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. 

Kinerja individu sendiri dipengaruhi oleh kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adalah perasaan 

individu terhadap pekerjaannya. Perasaan ini berupa 

suatu hasil penilaian mengenai seberapa jauh 

pekerjaannya secara keseluruhan mampu memuaskan 

kebutuhannya. Dalam hal ini dibutuhkan suatu evaluasi, 

yang kemudian dikenal dengan penilaian kinerja.  

Penilaian kinerja merupakan metode 

mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum 

digunakan. Dalam penilaian kinerja melibatkan 

komunikasi dua arah yaitu antara pengirim pesan dengan 

penerima pesan sehingga komunikasi dapat berjalan 

dengan baik. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberi 

tahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk 

                                                           
[20] 

Stephen P. Robbins, 1996. Perilaku Organisasi, Konsep, 

Kontroversi Danaplikasi. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi 

Keenam. Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/faktor-faktor-yang-berkaitan-dengan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/faktor-faktor-yang-berkaitan-dengan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/faktor-faktor-yang-berkaitan-dengan.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. 

Penilaian kinerja menitikberatkan pada penilaian sebagai 

suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang 

atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk 

mencapai tujuan yang ada. 

 

4.2. Tujuan Penilaian Kinerja. 
Schuler dan Jackson dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia edisi 

keenam, jilid kedua pada tahun 1996 menjelaskan bahwa 

sebuah studi yang dilakukan akhir-akhir ini 

mengidentifikasi ada dua puluh macam tujuan informasi 

kinerja yang berbeda-beda, yang dapat dikelompokkan 

dalam empat macam kategori, yaitu: 

1. Evaluasi yang menekankan perbandingan antar-

orang. 

2. Pengembangan yang menekankan perubahan-

perubahan dalam diri seseorang dengan 

berjalannya waktu. 

3. Pemeliharaan sistem. 

4. Dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya 

manusia bila terjadi peningkatan. 

Efektifitas dari penilaian kinerja diatas yang 

dikategorikan dari dua puluh macam tujuan penilaian 

kinerja ini tergantung dalam sasaran bisnis strategis yang 

ingin dicapai. Oleh sebab itu penilaian kinerja 

diintegrasikan dengan sasaran-sasaran strategis karena 

berbagai alasan. yaitu:
[21]

 

1. Mensejajarkan tugas individu dengan tujuan 

organisasi yaitu, menambahkan deskripsi 

                                                           
[21]

 Op.cit. Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (1996). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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tindakan yang harus diperlihatkan karyawan dan 

hasil-hasil yang harus mereka capai agar suatu 

strategi dapat hidup. 

2. Mengukur kontribusi masing-masing unut kerja 

dan masing-masing karyawan. 

3. Evaluasi kinerja memberi kontribusi kepada 

tindakan dan keputusan-keputusan administratif 

yang mempetinggi dan mempermudah strategi. 

4. Penilaian kinerja dapat menimbulkan potensi 

untuk mengidentifikasi kebutuhan bagi strategi 

dan program-program baru. 

 

Manfaat Penilaian Kerja 

Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak 

adalah agar bagi mereka mengetahui manfaat yang dapat 

mereka harapkan.
[22]

 Pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam penilaian adalah: 

1. Orang yang dinilai (karyawan) 

2. Penilai (atasan, supervisor, pimpinan, manager, 

konsultan) dan 

3. Perusahaan. 

 

Manfaat Bagi Karyawan Yang Dinilai 

Bagi karyawan yang dinilai, keuntungan 

pelaksanaan penilaian kinerja adalah antara lain:
[23]

 

a. Meningkatkan motivasi. 

b. Meningkatkan kepuasan hidup. 

c. Adanya kejelasan standard hasil yang diterapkan 

mereka. 

                                                           
[22] 

Op.cit. Rivai&Basri,2004 :55 
[23] 

Ibid. Rivai&Basri,2004 :58 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/04/hubungan-antara-kepemimpinan.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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d. Umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat 

dan konstruktif. 

e. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan 

menjadi lebih besar. 

f. Pengembangan tantang pengetahuan dan 

kelemahan menjadi lebih besar, membangun 

kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal 

mungkin. 

g. Adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke 

atas. 

h. Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi. 

i. Kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan 

pekerjaan dan bagaimana mereka mengatasinya. 

j. Suatu pemahaman jelas dari apa yang diharapkan 

dan apa yang perlu untuk dilaksanakan untuk 

mencapai harapan tersebut. 

k. Adanya pandangan yang lebih jelas tentang 

konteks pekerjaan. 

l. Kesempatan untuk mendiskusikan cita-cita dan 

bimbingan apa pun dorongan atau pelatihan yang 

diperlukan untuk memenuhi cita-cita karyawan. 

m. Meningkatkan hubungan yang harmonis dan aktif 

dengan atasan. 

 

Manfaat Bagi Penilai (Supervisor/Manager/Penyelia) 

Bagi penilai, manfaat pelaksanaan penilaian 

kinerja adalah: [24]
 

a. Kesempatan untuk mengukur dan 

mengidentifikasikan kecenderungan kinerja 

                                                           
[24]

 Ibid. Rivai&Basri,2004 :60 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/04/evaluasi-gaya-kepemimpinan-untuk.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4


BUDI SUPRIYATNO, TEKNIK SUPERVISI 

60 

 

karyawan untuk perbaikan manajeman 

selanjutnya. 

b. Kesempatan untuk mengembangkan suatu 

pandangan umum tentang pekerjaan individu dan 

departemen yang lengkap. 

c. Memberikan peluang untuk mengembangkan 

sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer 

sendiri, maupun pekerjaan dari bawahannya. 

d. Identifikasi gagasan untuk peningkatan tentang 

nilai pribadi. 

e. Peningkatan kepuasan kerja . 

f. Pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan, 

tentang rasa takut, rasa grogi, harapan, dan 

aspirasi mereka. 

g. Menigkatkan kepuasan kerja baik terhadap 

karyawan dari para manajer maupun dari para 

karyawan. 

h. Kesempatan untuk menjelaskan tujuan dan 

prioritas penilai dengan memberikan pandangan 

yang lebih baik terhadap bagaimana mereka 

dapat memberikan kontribusi yang lebih besar 

kepada perusahaan. 

i. Meningkatkan rasa harga diri yang kuat diantara 

manajer dan juga para karyawan, karena telah 

berhasil mendekatkan ide dari karyawan dengan 

ide para manajer. 

j. Sebagai media untuk mengurangi kesejangan 

antara sasaran individu dengan sasaran kelompok 

atau sasaran departemen SDM atau sasaran 

perusahaan. 

k. Kesempatan bagi para manajer untuk 

menjelaskan pada karyawan apa yang sebenarnya 
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diingikan oleh perusahaan dari para karyawan 

sehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, 

menempatkan dirinya, dan berjaya sesuai dengan 

harapan dari manajer. 

l. Sebagai media untuk menigkatkan interpersonal 

relationship atau hubungan antara pribadi antara 

karyawan dan manajer. 

2. m.Dapat sebagai sarana menimgkatkan motivasi 

karyawan dengan lebih memusatkan perhatian 

kepada mereka secara pribadi. 

a. Merupakan kesempatan berharga bagi manajer 

agar dapat menilai kembali apa yang telah 

dilakukan sehingga ada kemungkinan merevisi 

target atau menyusun prioritas kembali. 

b. Bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk 

rotasi atau perubahan tugas karyawan. 

 

Manfaat Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, manfaat penilaian adalah  

antara lain: [25]
 

1. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada 

dalam perusahaan karena: 

1) Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai 

tujuan perusahaan dan nilai budaya 

perusahaan.; 

2) Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas; 

3) Peningkatan kemampuan dan kemauan 

manajer untuk menggunakan keterampilan 

dan keahlian memimpinnya untuk  

                                                           
[25]

 Ibid. Rivai&Basri,2004 :62 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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memotivasi karyawan dan mengembangkan 

kemauan dan keterampilan karyawan. 

2. Meningkatkan pandangan secara luas 

menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-

masing karyawan; 

3. Meningkatkan kualitas komunikasi; 

4. Meningkatkan motivasi karyawan secara 

keseluruhan; 

5. Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan; 

6. Peningkatan segi pengawasan melekat dari setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan; 

7. Harapan dan pandangan jangka panjang dapat 

dikembangkan; 

8. Untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan 

pengembangan yang dibutuhkan; 

9. Kemampuan menemu kenali setiap 

permasalahan; 

10. Sebagai sarana penyampaian pesan bahwa 

karyawan itu dihargai oleh perusahaan; 

11. Budaya perusahaan menjadi mapan. Setiap 

kelalaian dan ketidakjelasan dalam membina 

sistem dan prosedur dapat dihindarkan dan 

kebiasaan yang baik dapat diciptakan dan 

dipertahankan. Berita baik bagi setiap orang dan 

setiap karyawan akan mendukung pelaksanaan 

penilaian kinerja, mau berpartisipasi secara aktif 

dan pekerjaan selanjutnya dari penilaian kinerja 

akan menjadi lebih baik; 

12. Karyawan yang potensil dan memungkinkan 

untuk menjadi pimpinan perusahaanatau 

sedikitnya yang dapat dipromosikan menjadi 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/04/pengaruh-budaya-organisasi-terhadap.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/04/pengaruh-budaya-organisasi-terhadap_16.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/04/evaluasi-gaya-kepemimpinan-untuk.html
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lebih mudah terlihat, mudah diidentifikasikan, 

mudah dikembangkan lebih lanjut, dan 

memungkinkan peningkatan tanggung jawab 

secara kuat; 

13. Jika penilaian kinerja ini telah melembaga dan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi 

lebih besar, penilaian kinerja akan menjadi salah 

satu sarana yang paling utama dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. 
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SUPERVISI MANAJERIAL 

 

5.1. Metode Supervise Manajerial  
Monitoring dan Evaluasi. Metode utama yang 

dilakukan oleh pengawas manajer dalam supervisi 

manajerial yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring 

adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui 

perkembangan kepemimpinan, apakah sudah sesuai 

dengan rencana, program dan/atau standar yang telah 

ditetapkan, serta menemukan hambatan-hambatan yang 

harus diatasi dalam pelaksanaan program. Monitoring 

lebih berpusat pada pengontrolan selama program 

berjalan dan lebih bersifat klinis. Melalui monitoring, 

dapat diperoleh umpan balik bagi manajerial atau pihak 

lain yang terkait untuk menyukseskan ketercapaian 

tujuan. Aspek-aspek yang dicermati dalam monitoring 

adalah hal-hal yang dikembangan dan dijalankan 

dalam Rencana Pengembangan hotel.  Dalam 

melakukan monitoring ini tentunya pengawas harus 

melengkapi diri de- ngan parangkat atau daftar isian 

yang memuat seluruh indikator hotel yang harus diamati 

dan dinilai. Secara tradisional pelaksanaan pengawasan 

melibatkan tahapan: (a) menetapkan standar untuk 

mengukur prestasi, (b) mengukur prestasi, (c) 

BAB 5 
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menganalisis apakah prestasi memenuhi standar, dan (d) 

mengambil tindakan apabila prestasi kurang/tidak 

memenuhi standar. Dalam perkembangan terakhir, 

kecenderungan pengawasan dalam dunia bisnis hotel 

juga mengikuti apa yang dilakukan pada industri, yaitu 

dengan menerapakan Total Quality Controll.  

Pengawasan ini tentu saja terfokus pada pengendalian 

mutu dan lebih bersifat internal. Oleh karena itu pada 

akhir-akhir ini setiap bisnis hotel umumnya memiliki 

unit penjaminan mutu. Sedangkan evaluasi ditujukan 

untuk mengetahui sejauhmana kesuksesan pelaksanaan 

penyelenggaraan hotel atau sejauhmana keberhasilan 

yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan 

evaluasi utamanya adalah untuk (a) mengetahui tingkat 

keterlaksanaan program, (b) mengetahui keberhasilan 

program, (c) mendapatkan bahan/masukan dalam 

perencanaan tahun berikutnya, dan (d) memberikan 

penilaian (judgement) terhadap sekolah. 

1. Refleksi dan Focused Group Discussion. Sesuai 

dengan paradigma baru manajemen hotel  yaitu 

pemberdayaan dan partisipasi, maka  judgement  

keberhasilan atau kegagalan sebuah manajerial 

hotel dalam melaksanakan program atau 

mencapai standar bukan hanya menjadi otoritas 

pengawas sekolah. Hasil monitoring yang 

dilakukan pengawas hendaknya disampaikan 

secara terbuka kepada pihak manajerial. Secara 

bersama-sama pihak manajerial hotel dapat 

melakukan refleksi terhadap data yang ada, dan 

menemukan sendiri faktor-faktor penghambat 

serta pendukung yang selama ini mereka rasakan. 

Forum untuk ini dapat berbentuk Focused Group 



BUDI SUPRIYATNO, TEKNIK SUPERVISI 

66 

 

Discussion (FGD), yang melibatkan unsur-unsur 

stakeholder hotel. Diskusi kelompok terfokus ini 

dapat dilakukan dalam beberapa putaran sesuai 

dengan kebutuhan. Tujuan dari FGD adalah 

untuk menyatukan pandangan  stakeholder 

mengenai realitas kondisi (kekuatan dan 

kelemahan) sekolah, serta menentukan langkah-

langkah strategis maupun operasional yang akan 

diambil untuk memajukan hotel Peran pengawas 

sekolah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator 

sekaligus menjadi narasumber apabila 

diperlukan, untuk memberikan masukan 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. 

2. Metode Delphi. Metode Delphi dapat digunakan 

oleh pengawas dalam membantu pihak yang 

merumuskan visi, misi dan tujuannya. Sesuai 

dengan konsep Manajemen dalam merumuskan 

Rencana Pengembangan hotel sebuah hotel harus 

memiliki rumusan visi, misi dan tujuan yang jelas 

dan realistis yang digali dari kondisi sekolah. 

Langkah-langkahnya menurut Gorton adalah 

sebagai berikut: [26]
 

a. Mengidentifikasi individu atau pihak-pihak 

yang dianggap memahami persoalan dan 

hendak dimintai pendapatnya mengenai 

pengembangan sekolah; 

                                                           
[26]

 Richard A. Gorton, (1983) -School Administration and 

Supervision: Leadership Challenges and  Opportunities Published 

by W.C. Brown Company.page. 27-28. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+A.+Gorton%22
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b. Masing-masing pihak diminta mengajukan 

pendapatnya secara tertulis tanpa disertai 

nama/identitas; 

c. Mengumpulkan pendapat yang masuk, dan 

membuat daftar urutannya sesuai dengan 

jumlah orang yang berpendapat sama. 

d. Menyampaikan kembali daftar rumusan 

pendapat dari berbagai pihak tersebut untuk 

diberikan urutan prioritasnya. 

e. Mengumpulkan kembali urutan prioritas 

menurut peserta, dan menyampaikan hasil 

akhir prioritas keputusan dari seluruh peserta 

yang dimintai pendapatnya. 

3. Workshop. Workshop atau lokakarya merupakan 

salah satu metode yang dapat ditempuh pemilik 

hotel dalam melakukan supervisi manajerial. 

Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat 

melibatkan beberapa manajer. Penyelenggaraan 

workshop ini tentu disesuaikan dengan tujuan 

atau urgensinya, dan dapat diselenggarakan 

bersama dengan Kelompok manajerial lainnya. 

Sebagai contoh, pemilik hotel dapat mengambil 

inisiatif untuk mengadakan workshop tentang 

pengembangan hotel, sistem administrasi, peran 

serta masyarakat, sistem penilaian dan 

sebagainya. 

 

5.2. Penggunaan Metode Dan Teknik 

Supervisi Manajerial Hotel 
Segala aktivitas supervisi yang dilakukan oleh 

seorang pengawas  hotel diharapkan semuanya menuju 

pada peningkatan mutu pelayanan secara umum, dan 
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secara spesifik supervisi yang ditujukan bagi 

peningkatan mutu hotel dari segi pengelolaan disebut 

dengan supervisi manajerial. Hal ini tentu tidak kalah 

penting dibandingkan dengan supervisi individual yang 

sasarannya adalah karyawan. Tanpa pengelolaan hotel 

yang baik, tentu tidak akan tercipta iklim yang 

memungkinkan karyawan bekerja dengan baik. 

Supervisi adalah kegiatan professional yang 

dilakukan oleh pengawas hotel dalam rangka membantu 

manajer guna meningkatkan mutu dan efektivitas 

penyelenggaraan pelayanan. Supervisi ditujukan pada 

dua aspek yakni: manajerial. Supervisi manajerial 

menitik beratkan pada pengamatan pada aspek-aspek 

pengelolaan dan administrasi hotel yang berfungsi 

sebagai pendukung (supporting) terlaksananya 

pelayanan. 

1. Prinsip-Prinsip, Metode dan Teknik  Supervisi 

Manajerial 

1) Prinsip-Prinsip Supervisi Manajerial. Prinsip-

prinsip supervisi manajerial pada hakikatnya 

tidak berbeda dengan supervisi individual, 

yaitu: 

a. harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, 

seperti ia bertindak sebagai atasan dan 

pimpinan atausebagai bawahan. 

b. Supervisi harus mampu menciptakan 

hubungan kemanusiaan yang harmonis. 

Hubungan kemanusiaan yang diciptakan 

harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, 

dan informal. [27]
  

                                                           
[27] 

D. tonner, LN Tunner. (1987). Supervision in Education: 

Problem and Practice, New York Macmillan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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c. Supervisi harus dilakukan secara 

berkesinambungan. Supervisi bukan tugas 

bersifat sambilan yang hanya dilakukan 

sewaktu-waktu jika ada kesempatan.
[28]

  

d. Supervisi harus demokratis. Supervisor 

tidak boleh mendominasi pelaksanaan 

supervisi. Titik tekan supervisi yang 

demokratis adalah aktif dan kooperatif. 

e. Program supervisi harus integral. . Di 

dalam setiap organisasi binis terdapat 

bermacam-macam sistem perilaku dengan 

tujuan sama, yaitu tujuan bisnis hotel. 

f. Supervisi harus komprehensif. Program 

supervisi harus mencakup keseluruhan 

aspek, karena hakikatnya suatu aspek 

pasti terkait dengan aspek lainnya. 

g. Supervisi harus konstruktif. Supervisi 

bukanlah sekali-kali untuk mencari 

kesalahan-kesalahan manajer atau 

karyawan. 

h. Supervisi harus obyektif. Dalam 

menyusun, melaksanakan, dan 

mengevaluasi, keberhasilan program 

supervisi harus obyektif. Obyektivitas 

dalam penyusunan program berarti bahwa 

program supervisi  itu harus disusun 

berdasarkan persoalan dan kebutuhan 

nyata yang dihadapi bisnis hotel. 

 

                                                           
[28] 

R.J. Alfonso , G.R. Firth, & R.F. Neveil (19750.Instruction 

Supervision: A Behvior System. Boston: allyn and bacon. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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2)  Metode dan Teknik  Supervisi Manajerial 

Berikut ini akan diuraikan tentang beberapa 

metode supervisi manajerial, yaitu: 

monitoring dan evaluasi, refleksi dan  FGD, 

metode Delphi, dan Workshop. 

a. Monitoring dan Evaluasi. Metode utama 

yang harus dilakukan oleh pemilik hotel 

dalam supervisi manajerial adalah 

monitoring dan evaluasi. 

a) Monitoring. Monitoring adalah suatu 

kegiatan  untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan 

penyelenggaraan hotel, apakah sudah 

sesuai dengan rencana, program, 

dan/atau standar yang telah 

ditetapkan, serta menemukan 

hambatan-hambatan yang harus 

diatasi dalam pelaksanaan program. 

Monitoring lebih berpusat pada 

pengontrolan selama program berjalan 

dan lebih bersifat klinis. Melalui 

monitoring, dapat diperoleh umpan 

balik bagi Sekolah atau pihak lain 

yang terkait untuk menyukseskan 

ketercapaian tujuan. Aspek-aspek 

yang dicermati dalam monitoring 

adalah hal-hal yang dikembangan dan 

dijalankan dalam Rencana 

Pengembangan hotel. Dalam 

melakukan monitoring ini tentunya 

pengawas harus melengkapi diri 

dengan parangkat atau daftar isian 

http://uray-iskandar.blogspot.co.id/2012/06/penggunaan-metode-dan-teknik-supervisi.html
http://uray-iskandar.blogspot.co.id/2012/06/penggunaan-metode-dan-teknik-supervisi.html
http://uray-iskandar.blogspot.co.id/2012/06/penggunaan-metode-dan-teknik-supervisi.html
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yang memuat seluruh indikator hotel 

yang harus diamati dan dinilai. 

b) Evaluasi. Kegiatan evaluasi untuk 

mengetahui sejauhmana kesuksesan 

pelaksanaan penyelenggaraan hotel 

atau sejauhmana keberhasilan yang 

telah dicapai dalam kurun waktu 

tertentu. Tujuan evaluasi utamanya 

adalah untuk (a) mengetahui tingkat 

keterlaksanaan program, (b) 

mengetahui keberhasilan program, (c) 

mendapatkan bahan/masukan dalam 

perencanaan tahun berikutnya, dan (d) 

memberikan penilaian (judgement) 

terhadap hotel. 

2. Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group 

Discussion). Hasil monitoring yang dilakukan 

pengawas hendaknya disampaikan secara terbuka 

kepada pihak Pemilik Hotel, Secara bersama-

sama pihak pemilik dapat melakukan refleksi 

terhadap data yang ada, dan menemukan sendiri 

faktor-faktor penghambat serta pendukung yang 

selama ini mereka rasakan. Forum untuk ini 

dapat berbentuk  Focused Group Discussion  

(FGD), yang melibatkan unsur-unsur  

stakeholder. Diskusi kelompok terfokus ini dapat 

dilakukan dalam beberapa putaran sesuai dengan 

kebutuhan. Tujuan  FGD  adalah untuk 

menyatukan Manajer dan Karyawan mengenai 

realitas kondisi (kekuatan dan kelemahan) hotel, 

serta menentukan langkah-langkah strategis 

maupun operasional yang akan diambil untuk 

http://uray-iskandar.blogspot.co.id/2012/06/penggunaan-metode-dan-teknik-supervisi.html
http://uray-iskandar.blogspot.co.id/2012/06/penggunaan-metode-dan-teknik-supervisi.html
http://uray-iskandar.blogspot.co.id/2012/06/penggunaan-metode-dan-teknik-supervisi.html
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memajukan hotel. Peran pengawas dalam hal ini 

adalah sebagai fasilitator sekaligus menjadi 

narasumber apabila diperlukan, untuk 

memberikan masukan berdasarkan pengetahuan 

dan pengalamannya. 

Agar FGD dapat berjalan efektif, maka 

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Sebelum FGD dilaksanakan, semua peserta 

sudah mengetahui maksud diskusi serta 

permasalahan yang akan dibahas. 

b. Peserta FGD hendaknya mewakili berbagai 

unsur, sehingga diperoleh pandangan yang 

beragam dan komprehensif. 

c. Pimpinan FGD hendaknya akomodatif dan 

berusaha menggali pikiran/pandangan peserta 

dari sudut pandangan masing-masing unsur. 

d. Notulen hendaknya benar-benar teliti dalam 

mendokumentasikan usulan atau pandangan 

semua pihak. 

e. Pimpinan FGD hendaknya mampu 

mengontrol waktu secara efektif, dan 

mengarahkan pembicaraan agar tetap 

fokus  pada permasalahan. 

f. Apabila dalam satu pertemuan belum 

diperoleh kesimpulan atau kesepakatan, maka 

dapat dilanjutkan pada putaran berikutnya. 

Untuk ini diperlukan catatan mengenai hal-

hal yang telah dan belum disepakati. 
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