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SUPERVISORY ROLE  
 
 
A. PENGANTAR  
 

Sangatlah penting dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang dijabarkan secara rinci kesetiap level 
pimpinan. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan aktual Penulis seringkali terjadi tidak rincinya 
pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pimpinan, sehingga sering menimbulkan 
permasalahan operasi harian, misal seorang pimpinan yang setiap hari harus melakukan pekerjaan yang 
tumpang tindih, misalnya dalam setiap hari: melakukan briefing atau meeting dengan bawahan, meeting 
dengan kepala departemen atau divisi, meeting bersama departemen lain, menerima tamu, menjawab telpon, 
membuat laporan harian, membuat laporan pembelian barang, mengajar dan membimbing bawahan, mengisi 
evaluasi kinerja bawahan, membantu bawahan jika ada persoalan yang sulit di tangani, dan lain-lain. Dapat 
kita bayangkan jika dalam setiap hari hal itu terjadi dalam waktu 8 jam kerja, maka akan tidak effektif 
peranan pimpinan dalam organisasi. Begitu pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam 
tingkatan pimpinan manajemen sehingga merupakan Kerangka Dasar manajement industri. Berikut adalah 
materi tentang kepemimpinan yang Penulis ambil dari panduan di salah satu perusahaan.  
1. Peran, Fungsi, dan Ciri Kepemimpinan  

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai 
tujuan bersama dalam situasi tertentu. Keberhasilan dalam memimpin dipengaruhi oleh karakteristik 
pribadi pemimpin, kelompok yang dipimpin, dan situasi. Bekal keterampilan dasar yang harus dimiliki 
pimpinan adalah kemampuan membujuk, mempengaruhi, dan hubungan dengan manusia sebagai upaya 
memotivasi bawahan berdasarkan harapan bawahan tersebut.  
Lima prinsip pribadi yang perlu diperhatikan dan diperankan dalam kepemimpinan (Buck Rodgers & 
Robert L. Shook) :  
 1. Selalu menyenangi orang-orang  
 2. Selalu merasa senang dengan diri sendiri  
 3. Memperoleh tanggung jawab merupakan suatu kehormatan  
 4. Senang memecahkan masalah, dan percaya bahwa masalah apapun yang bisa dilihat serta 

didefinisikan tentu bisa dipecahkan  
 5. Temperamen yang sedemikian rupa sehingga tidak harus memenangkan setiap masalah atau tidak 

selalu harus dapat menang dalam suatu perdebatan.  
 
Dengan kelima prinsip tersebut, diharapkan seorang pemimpin dapat memerankan fungsinya sebagai 
supervisor. Pada dasarnya bahwa seorang supervisor harus mencapai kebutuhan atau sasaran organisasi 
dengan memadukan kebutuhan tugas, kebutuhan individu, dan kebutuhan kelompok.  
Disamping prinsip pribadi sebagai dasar kepemimpinan, seseorang dapat melihat dirinya sendiri, apakah 
ia dikategorikan sebagai seorang pemimpin. Berikut ini disajikan beberapa ciri sebagai seorang 
pemimpin, antara lain :  

 
 
 

 1. Intellegence (intelegensi)  
 2. Social maturity and ereacth (kematangan sosial)  
 3. Inner motivation an achievement drives (motivasi diri dan kemampuan pencapaian prestasi)  
 4. Human relation attitudes (sikap dalam hubungan antar manusia)  
 5. Kredibilitas (jujur, mampu/kompeten, dan menimbulkan inspirasi)  
 6. Berpandangan atau berwawasan luas  
 7. Dan lain-lain, seperti : adil, terus terang, dapat diandalkan, imajinatif, pendukung, pengambil 

resiko.  
 

2. Asumsi Tentang Anak Buah  
Ada 3 asumsi tentang anak buah :  
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1. Teori X, manusia pada umumnya dianggap malas dan tidak mau bekerja. Bekerja hanya jika diawasi. 
Dalam pelaksanaan harian sering harus menggunakan waskat, SOP (Standard Operating Procedure), 
dan birokrasi.  

2. Teori Y, manusia pada umumnya senang diberi tanggung jawab dan dapat bekerja sendiri. Biasa 
dilakukan pada sistem manajemen MBO yang hanya berorientasi pada hasil akhir (result oriented).  

3. Teori Z, manusia pada umumnya senang bila bekerja didampingi dan diberi petunjuk. Dilakukan pada 
sistem TQC (Total Quality Control)  

 
Berikut ini adalah sifat-sifat individu karyawan :  
1. Karyawan yang pembangkang dan penentang  
2. Karyawan kritis atau evaluator  
3. Karyawan yang "yes man" atau disiplin  
4. Karyawan yang banyak bertanya atau banyak bicara  
5. Karyawan yang malas atau acuh  
6. Karyawan reaktif, energik, dan antusias  
7. Karyawan yang arogan dan memilih-milih tugas  
8. Karyawan type seniman, semaunya, dan single fighter  
9. Karyawan yang penuh ide atau kreatif  
10. Karyawan pembuat masalah atau trouble maker  
11. Karyawan type pekerja keras  

 
3. Gaya dan Perilaku Kepemimpinan  

Salah satu unsur situasi kepemimpinan yang paling penting adalah gaya kepemimpinan. Pemimpin 
membentuk gaya mereka dalam periode waktu tertentu melalui pengalaman, pendidikan, dan pelatihan.  
Faktor-faktor internal yang mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah :  
1. Sistem nilai (Value system)  

Sistem nilai seorang pemimpin berisi jawaban terhadap persoalan seberapa kuat keyakinan pemimpin 
bahwa orang yang dipimpinannya itu harus mengambil bagian didalam pengambilan keputusan yang 
mempengaruhi mereka merasa bahwa sebagai  

 
 

 
orang yang dibayar atau dipilih untuk memikul tanggung jawab seyogyanya memikul beban 
pengambilan keputusan secara pribadi.  
Kekuatan keyakinan pemimpin atas persoalan-persoalan seperti itu akan cenderung mempengaruhi 
gaya kepemimpinannya, terutama dalam hubungannya dengan kadar arahan atau dukungan yang 
ingin diberikan pemimpin kepada pengikutnya.  

2. Rasa Yakin (Confidence) terhadap pengikut atau anggota-anggota kelompok yang dipimpinnya  
Rasa yakin ini seringkali dipengaruhi oleh asumsi teori X dan teori Y. Dengan kata lain, kadar 
kontrol atau kebebasan yang diberikan pemimpin kepada anggotanya akan bergantung kepada apakah 
pemimpin itu percaya bahwa orang-orang pada dasarnya malas, tidak dapat dipercaya atau tidak 
bertanggung jawab atau mereka percaya bahwa orang-orang dapat kreatif dan memotivasi dengan 
tepat. Disamping itu rasa yakin pemimpin terhadap pengikut juga bergantung kepada perasaan 
tentang pengetahuan dan kompetensi anggotanya dalam suatu bidang tanggung jawab tertentu.  

3. Kecenderungan sendiri terhadap kepemimpinan  
Ada pemimpin yang kelihatannya dapat berfungsi dengan lebih senang dan wajar (comfortably and 
naturally) apabila dia sendiri dapat mengambil keputusan dan memberikan perintah. Menyelesaikan 
persoalan-persoalan serta memberikan perintah-perintah kelihatannya dapat dengan mudah 
dilakukan.  
Dilain pemimpin ada yang secara kontinyu lebih senang bertindak bersama-sama dengan para 
anggota kelompoknya dalam menjalankan berbagai fungsinya.  

4. Perasaan aman dalam situasi tertentu  
Hal ini dimiliki dampak yang pasti terhadap kemauan pemimpin untuk melepaskan kontrol 
pengambilan keputusan kepada orang lain dalam lingkungan yang tidak menentu. Hal yang mungkin 
diperlukan disini adalah toleransi pemimpin terhadap ketidakjelasan. Faktor lain yang dapat 
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dipengaruhi adalah posisi hidup pemimpin dalam hubungannya dengan perasaan ke-OK-annya 
terhadap dirinya sendiri serta terhadap orang lain dalam lingkungan tersebut.  

 
Didalam proses kepemimpinan bahwa seorang pemimpin harus memperhatikan hubungan antara "tugas" 
dan "manusia" dengan dasar perpaduan "Pergerakan Manajemen Keilmuan" dan "Gerakan Hubungan 
Manusia".  
a. Manajemen keilmuan, berorientasi kepada tugas, meningkatkan teknik dan metode yang diterapkan 

pada karyawan. Orang dipandang sebagai alat atau mesin yang dapat dimanipulasi oleh pemimpin. 
Karyawan harus menyesuaikan diri dengan manajemen dan bukan manajemen yang harus 
menyesuaikan dengan orang.  

b. Gerakan hubungan manusia, berorientasi pada hubungan orang, disamping metode teknologi juga 
sebaiknya pimpinan memperhatikan urusan manusia, karena dalam organisasi adalah hubungan antar 
pribadi yang berkembang dalam unit-unit kerja.  

 
Gaya dan prilaku kepemimpinan berkenaan dengan membentuk pendekatan yang digunakan supervisor 
dalam mengarahkan, menggerakkan, menggairahkan serta menciptakan suasan yang baik bagi 
bawahannya. Dikenal beberapa gaya dan perilaku pemimpin, yaitu : 

 
 

1. Kepemimpinan Autokratis  
Lebih dikenal sebagai gaya pemimpin otoritas yang selalu memberi perintah atau instruksi. 
Merupakan gaya yang sangat terbelakang tetapi seringkali berhasil.  

 
2. Kepemimpinan Demokratis  

Lebih populer sebagai pemimpin diskusi dan konsultasi untuk memperoleh pendapat bersama dengan 
bawahan sebelum menentukan langkah yang diambil. Gaya ini sama dengan apa yang disebut Jepang 
sebagai manajemen konsensus.  

3. Kepemimpinan Partisipatif (Free-Rein)  
Gaya ini adalah paling sulit diterapkan supervisor. Pemimpin bertindak sebagi pusat informasi dan 
melakukan sedikit pengawasan, tergantung pada rasa tanggung jawab dan pandangan yang baik dari 
bawahan atas terselesaikannya seluruh pekerjaan. Gaya ini sesuai bagi penerapan teori Y. 
Kepemimpinan partisipatif dapat membahayakan, karena hanya bagi individu bawahan yang matang 
dapat diajak dalam penerapkan. Sebagai akibatnya akan selalu dihadapkan pada resiko atas 
kehilangan kontrol.  

 
Ketiga gaya kepemimpinan di atas merupakan gaya tradisional, namun ada 2 (dua) gaya lagi yang 
menjadi lebih populer pada tahun-tahun terakhir ini, yaitu :  
1. Kepemimpinan dipusatkan pada hasil (Result-Centered)  

Yang digambarkan sebagai halnya MBO (Management by objective). Pada gaya seperti ini, 
supervisor mencoba memusatkan pada pelaksanaan pekerjaan dan meminimalkan keterlibatan 
perseorangan. Supervisor hanya menggariskan pada bawahan : "Ini adalah tujuan organisasi yang 
anda harus capai setiap hari, Sekarang marilah bekerja bersama dan melihat bagaimana pekerjaan 
anda dapat diselesaikan. Sehingga anda mengetahui pekerjaan anda".  

2. Kepemimpinan situasional (Situasional or Contingency)  
Menjaga agar pemimpin berhasil dalam situasi khusus. Keberhasilannya ditentukan oleh 
keseimbangan 3 faktor berikut ini :  
 a. Tingkat hubungan dan perasaan baik antara supervisor dan bawahan.  
 b. Sifat dasar pekerjaan yang dikerjakan, bagaimana kaitannya dengan prosedur dan persyaratan 

yang harus diikuti.  
 c. Sejumlah kuasa yang ada pada supervisor.  

 
4. Pemimpin Yang Effektif  

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa "tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik, efektif atau tidak 
efektifnya tergantung pada situasi". Oleh sebab itu seorang supervisor dapat menerapkan beberapa gaya 
dan perilaku yang telah dijabarkan sebelumnya dengan melihat situasi yang ada.  
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Keinginan untuk memiliki suatu type kepemimpinan yang ideal merupakan hal yang umum. Banyak 
pimpinan yang ingin diberitahu bagaimana cara bertindak sesuai dengan type ideal itu. Pimpinan harus 
seperti seorang musisi yang mengubah teknik dan pendekatannya untuk mendapatkan bentuk prestasi total 
yang diinginkannya. Sehingga konsep perilaku pimpinan yang adaptik dapat dikemukanan sebagai berikut 
: "Makin dapat Manager mengadaptasi gaya perilaku kepemimpinan untuk memenuhi tuntutan situasi 

 
 

tertentu dan kebutuhan pengikut mereka, maka cenderung akan semakin efektif pula mereka dalam upaya 
mencapai tujuan pribadi dan organisasi".  
Sebagai pengemban otoritas misalnya, pemimpin tidak dengan sendirinya menjadi pemimpin yang 
effektif. Untuk ini harus pandai mengadakan hubungan dengan bawahannya, dan juga menempatkan 
dirinya sebagai pengemban otoritas yang syah sedemikian rupa, sehingga dapat diterima bawahannya. 
Jadi gaya otoritas dapat dilaksanakan dengan syarat :  
a. Pada kondisi dimana supervisor memiliki sejumlah kuasa, prosesnya memerlukan pengawasan ketat, 

hubungan dengan bawahan baik.  
b. Pada kondisi dimana situasi benar-benar dapat dikuasai. Hal ini untuk menentukan seberapa jauh 

otoritasnya dapat didelegasi sesuai dengan batas kemampuan bawahan. Supervisor tidak memberi 
instruksi mendetail tetapi dengan menentukan peraturan-peraturan, serta tujuan perusahaan.  

c. Melaksanakan otoritasnya sedemikian rupa, sehingga diterima secara maksimal oleh bawahan, maka 
perlu hubungan efektif dengan bawahannya.  

d. Memperkuat kelompok tersebut.  
 

Keburukan penerapan kepemimpinan otoritas :  
a. Resistensi  
b. Bawahan tidak berkembang (seperti robot)  
c. Bawahan frustasi  
d. Cenderung takut dan bersikap tergantung  
e. Cenderung mencari aman  
f. Dapat menolak perintah dan metodenya  

 
Gaya partisipatif dapat berlangsung baik, dimana wewenang supervisor belum ditetapkan oleh top 
manajemen atau belum diketahui bawahan. Selain itu, apabila proses dan prosedur fleksibel dan hubungan 
antar supervisor dengan bawahan belum baik.  
Gaya kontingensi atau situasional cenderung menjelaskan mengapa gaya otoritas dapat berhasil pada 
situasi tertentu, tetapi tidak berhasil pada situasi lain. Demikian pula untuk gaya partisipatif.  
Gaya otoritas baik untuk pekerja seperti "Cleaning Service" sedang gaya partisipatif terlihat sesuai pada 
pekerjaan yang sulit menerapkan prosedur yang tepat atau pekerjaan yang memerlukan kreatifitas dan 
inisiatif.  
Jadi gaya situasional lebih melihat kepada gaya mana yang paling sesuai dengan melihat situasi. Gaya 
situasional lebih menggunakan.  
a. Orientasi tugas untuk kepemimpinan otoritas  
b. Orientasi manusia untuk kepemimpinan partisipatif, sehingga supervisor yang effektif harus menjaga 

keseimbangan kedua faktor tersebut.  
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada defenisi proses kepemimpinan sebagai fungsi pemimpin, 
pengikut dan variabel situasional lainnya, maka keinginan untuk memiliki suatu gaya perilaku pemimpin 
yang ideal tampaknya tidak realistis.  
Sebagai contoh pada suatu permasalahan yaitu akan dilakukan perbaikan tertentu. Sebaiknya supervisor 
mencoba menemukan titik persoalannya dan sangat bijaksana seandainya melakukan konsultasi dengan 
bawahan anda pada suatu acara pertemuan 

5  
kelompok agar mereka memutuskan bagaimana cara mereka menangani masalah (ini adalah 
kepemimpinan demokratis). Selanjutnya supervisor yang paham benar tentang perencanan untuk 
menyesuaikan dengan teknik-teknik yang tepat (ini adalah kepemimpinan Free-Rein). Kemudian 
sampaikan pada pengumpul barang jadi yang rusak tersebut bagaimana cara mengatasinya dan selalu 
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waspada atas pemborosan yang terjadi (ini adalah kepemimpinan otoritas). Disini terlihat digunakannya 3 
gaya kepemimpinan untuk mengatasi masalah tersebut.  
Cara terbaik untuk mempertimbangkan pilihan adalah dengan memperhatikan pergeseran ke kiri dan ke 
kanan (continuum) atas berbagai gaya. 

 
 
B. SUPERVISORY ROLE (PERANAN SUPERVISOR)  

Dalam perusahaan/industri terdapat tingkatan kepemimpinan yaitu :  
1. Group Leader  
2. Foreman  
3. Supervisor  
4. Manager  
5. General Manager; dan  
6. Director 

 
 
 
 
 

            
 
 

1. Group Leader  
 

Group Leader adalah pimpinan yang paling bawah di suatu industri. Group Leader adalah ujung tombak 
dalam operasi harian. Tanggung Jawab Group Leader adalah :  
1. Menjaga tingkat productivity dan quality product.  
2. Memelihara standard operasi produksi.  
3. Mengajar dan membimbing Pelaksana (Pelaksana adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaan 

secara langsung misalnya : operator atau teknisi) yang menjadi bawahannya.  
4. Melakukan pengamatan apakah kerja Pelaksana (operator/teknisi) sesuai antara SOP (Standard 

Operating Procedure) vs Actual.  
5. Menilai hasil kerja tiap pelaksana yang menjadi bawahannya  
6. Membantu pelaksana bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan 

perbaikan agar hasil yang dicapai lebih baik.  



 6

7. Apabila proses produksi/operasi mesin berhenti (Shutdown/Line-stop), Group Leader harus 
mengambil tindakan agar tidak terjadi Shutdown/Line-stop di proses kerja yang menjadi tanggung 
jawabnya.  

 
 

         
 

Group Leader Berperan untuk memelihara standard-standar kerja yang ada di lapangan. Dalam 
melakukan pengawasan kerja seorang Group Leader dapat melihat tugas dan urutan kerja yang 
dilakukan oleh Pelaksana, sesuai atau tidak dengan urutan kerja yang ada. Bila pelaksana melakukan 
kerja tidak sesuai dengan " Standard kerja ", hal ini dapat mengakibatkan:  
1. Target produksi tidak tercapai  
2. Qualitas produk rendah  
3. Kerusakan mesin dan peralatan  
4. Kecelakaan kerja  

 
 

Oleh karena besarnya kerugian yang akan didapatkan bila seorang Pelaksana bekerja tidak sesuai 
dengan standard, adalah tugas seorang Group Leader untuk mengawasi dan mengevaluasi kerja 
pelaksana agar bekerja sesuai dengan standard kerja. Untuk dapat melakukan pengawasan dengan baik 
maka Group Leader harus mempunyai kemampuan :  
a. Kemampuan mengajar dan membimbing  
b. Mempunyai keahlian  

 
a. Kemampuan Mengajar dan Membimbing  

 
Kemampuan untuk mengajar serta membimbing bawahannya. Group Leader diharapkan mampu 
berperan sebagai "Orang Tua" terhadap bawahannya.  

b. Mempunyai Keahlian  
 

Menguasai dengan baik seluruh pekerjaan yang ada dibawah tanggung jawabnya. Dalam arti Group 
Leader harus menguasai produk yang dibuat, mesin yang dioperasikan, proses inspeksi, peralatan 
inspeksi, dan qualitas produk akhir.  
Apabila terjadi produksi atau mesin berhenti (Shutdown/Line-stop) akibat dari kerusakan mesin, 
bahan atau material produksi/spare part habis, ataupun terjadi cacat product dari proses produksi, 
Group Leader diharapkan dapat membantu pelaksana untuk menangani kejadian tersebut sehingga 
Shutdown/Line-Stop dapat dihindari. Bila masalahnya tidak dapat ditangani oleh mereka, Group 
Leader berkewajiban untuk memberitahukan kepada atasannya ataupun bagian lain yang terkait 
untuk dapat menangani masalah yang ada. 
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Karena Group Leader bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi oleh karenanya ada 
beberapa hal yang harus dilakukan :  
1. Mengatur kebutuhan orang guna kelancaran produksi atau mesin.  
2. Memeriksa persiapan-persiapan peralatan kerja, material, dan part-part penunjang kelancaran 

produksi atau mesin.  
3. Melakukan pemeriksaan pada awal produksi guna meyakinkan bahwa produksi atau mesin dapat 

terus dilanjutkan.  
4. Melatih dan mendidik orang-orang baru guna dapat melakukan pekerjaannya.  
5. Menguasai dengan baik dalam penanggulangan kerusakan mesin atau peralatan produksi atau 

mesin untuk sementara (temporary action).  
 

2. Foreman  
 

                   
 
 
 



 8

Tugas Foreman yang utama adalah memikirkan serta melaksanakan kegiatan perbaikan guna mengatasi 
kegiatan-kegiatan operasi produksi yang menyimpang dari batas-batas atau parameter yang telah 
ditetapkan agar sasaran yang diberikan oleh Supervisor dapat tercapai. Kegiatan perbaikan ini secara 
rutin harus dilakukan agar "Kejadian yang sama tidak terulang kembali".  
Dalam melakukan kegiatan perbaikan Foreman dapat melihat data-data yang ada pada " Visual Control 
of Management Graph " yang dikumpulkan oleh Group Leader setiap hari tentang : 

 
1. Produksi and quality  
2. Cost  
3. Delivery (data Shutdown/Line-stop)  
4. Safety  
5. Moral (absensi) dan kegiatan 5 S/R  
6. Pendidikan atau training dan kemampuan bawahan  

 
Untuk dapat melakukan secara kontinyu usaha perbaikan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, 
yaitu :  
1. Memantau pencapaian sasaran  
2. Menemukan problem  
3. Menentukan sebab masalah  
4. Merumuskan tindakan perbaikan  
5. Pelaksanaan tindakan perbaikan  
6. Memeriksa hasil perbaikan  
7. Membuat standarisasi perbaikan dan SOP (Standard Operating Procedure)  

 
Itulah sebabnya mengapa "Suggestion System" menjadi tugas dan tanggung jawab dari Foreman. Salah 
satu pegangan adalah sesuatu itu selalu berkembang, dapat menjadi situasi yang lebih baik esok hari 
serta lusa. Dengan mempunyai pola pikir yang demikian diharapkan "Improvement" akan terus-menerus 
dilakukan secara berkesinambungan di tempat kerja.  
Untuk dapat berhasil dengan baik dalam menjalankan tugas seorang Foreman harus mempunyai  : 
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KEDUA :  
Leadership (Menguasai Tugas dan Peranannya), yaitu seorang Foreman harus mempunyai kemampuan 
sebagai seorang manager personalia di tempat kerjanya. Dia mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang 
menonjol dan dapat menjadi tauladan bagi bawahannya. Dalam kondisi tertentu Dia diharapkan mampu 
berperan sebagai Orang Tua bagi bawahannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang 
Foreman, guna menjadi seorang pemimpin yang baik, yaitu :  
1. Disiplin  
2. Pengendalian diri  
3. Terbuka  
4. Tegas  
5. Komunikatif  

 
Selain mempunyai 2 pengetahuan di atas, seorang Foreman juga harus mempunyai : 

 

            
 

            Seorang Foreman biarpun dia berpengalaman dan ahli dalam pekerjaannya tetapi bila tidak dapat 
mengajar dan membimbing, maka bawahannya tidak akan dibawa kearah yang benar, karena 
keberhasilan seorang atasan yang baik ditentukan melalui pekerjaan dan hasil kerja yang baik oleh 
bawahannya.  
KEDUA :  
Membuat Kaizen (Continous Improvement), seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa seorang 
Foreman harus dapat membuat suatu Improvement bilamana ada suatu penyimpangan dari kegiatan 
produksi.  
Kemampuan untuk dapat melakukan Improvement ini merupakan dasar kebutuhan yang harus dipenuhi 
bagi seorang Foreman. Pada dasarnya bagi seorang Foreman diperlukan kemampuan untuk dapat 
menelurkan ide-ide perbaikan guna mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Foreman 
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adalah orang yang paling tahu mengenai kondisi tempat kerjanya, juga kemampuan setiap bawahannya 
karena mempunyai data kemampuan Group Leader dan Pelaksana.  
KETIGA :  
Pengelolaan Tenaga Kerja. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam mengelola karyawan dalam 
industri, yaitu :  
1. Menetapkan Standard Kerja Pelaksana dalam proses produksi  
2. Mengawasi pelaksanaan peraturan Standard Kerja yang ada  
3. Mengelola data personil setiap pelaksana (data pribadi, kemampuan/skill, laporan harian, overtime, 

absensi, dan lain-lain)  
4. Membina kerjasama kelompok guna mencapai tujuan bersama.  

 
3. Supervisor  

 
          

               
 
 
Tugas Supervisor memikirkan bagaimana "Kaizen" (Improvement) dari kondisi yang sekarang sehingga 
hasil setiap bidangnya akan lebih baik dan akhirnya produktivitas juga akan membaik, sesuai dengan 
sasaran-sasaran yang diberikan Management. Produktivitas dalam hal ini berkaitan dengan Cost, yaitu dari 
segi : 1. Material 2. Man power 3. Methode 4. Mesin atau peralatan Keselamatan kerja yang merupakan 
prioritas utama dalam kita bekerja di industri menjadi tugas utama, dan Dia haruslah seorang yang mampu 
melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kecelakaan kerja sehingga kalau hal tersebut diatasi kecelakaan 
kerja dapat dihindari.  
Berikut adalah kiat-kiat seorang Supervisor : 
 
 
 
 
 



 11

                       
 
 

Adapun kiat-kiat yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh seorang Supervisor agar dapat 
menjalankan fungsinya dengan effektif di lapangan yaitu :  
1. Kemampuan Untuk Mengendalikan Situasi Lapangan  

 
Supervisor harus mampu mengamati secara effektif kondisi lapangan guna dapat mengendalikan 
situasi lapangan, dengan cara melihat kondisi yang sebenarnya dilapangan. Supervisor dapat 
mengambil langkah perbaikan serta mengambil keputusan-keputusan yang tepat.  
 
 

2. Kaizen (Improvement) di Lingkungan Kerja  
Supervisor harus memelihara situasi kerja yang ada serta mengembangkan situasi kerja yang ada 
serta dapat melakukan Kaizen. Supervisor harus mempunyai kemampuan untuk mengembangkan 
ide-ide.  

 
3. Training Bawahan  

 
Supervisor bertanggung jawab terhadap training "Multi Fungsi" bawahannya. Dengan cara 
merumuskan kebutuhan dan membuat rencana training, serta secara berkala mengevaluasi hasil 
training bawahannya.  

4. Menggalang Team Work  
 

Supervisor agar dapat berfungsi secara effektif, harus dengan giat menggalang "Team-Work". 
Pembinaan ini dilakukan dalam kelompok kerjanya maupun dengan kelompok kerja yang lain. 
Adalah penting mengeffektifkan Team-Work dimana semua anggota team mempunyai pengertian 
yang jelas dan kesadaran aktif atas target bersama. Penting bagi Supervisor untuk dapat 
menciptakan suasana dimana bawahan dapat berdiskusi tentang apapun secara bebas serta bersedia 
mendengarkan pendapat bawahan.  

5. Kerja Yang Berhubungan Dengan Quality Control  
 

Bila bekerja dengan sesuatu yang berkaitan dengan Quality Control, Supervisor harus mengikuti 
langkah-langkah pendekatan Quality Control yaitu, orientasi kearah point-point yang penting 
memikirkan sesuatu berdasarkan sebab akibat, mengkategorikan data, memandang sesuatu dan 
berpikir secara statistik serta menganalisa kemungkinannya. Juga perlu digunakan Management 
Control Circle ketika melaksanakan proyek-proyek besar maupun dalam kerja rutin.  

6. Mempunyai Kemampuan Menyelesaikan Permasalahan  
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Penting bagi Supervisor untuk mampu menguasai langkah-langkah pemecahan masalah dengan 
menggunakan teori "8 Langkah 7 Tools". Sehingga activitas QCC (Quality Control Circle) menjadi 
tugas dan tanggung jawab dari Supervisor.  

4. Manager  
Tugas Manager adalah membuat aturan-aturan atau prosedur sehingga setiap jenjang pimpinan mengerti 
tugas dan tanggung jawabnya dan menjaga agar hal tersebut harus selalu dijalankan dengan baik. 
Manager diharapkan dapat menjabarkan Kebijakan dari atas hingga pelaksanaan di lapangan  
Menyiapkan atau memberikan pelatihan-pelatihan yang cukup agar mereka mampu melaksanakan 
tugasnya dengan baik.  
 

             
 

Menentukan sasaran Improvement dan aktivitas aktivitas penunjang sehingga sasaran-sasaran tersebut 
dapat dicapai. 
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Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas dari 
setiap level manajemen akan membawa kemajuan yang berarti bagi perusahaan, melalui peningkatan 
kapability setiap jenjang jabatan yang ada secara terus-menerus melalui pelaksanaan tugas masing-masing.  

Walaupun telah dijabarkan tugas dan tanggung jawab tiap level pimpinan ada beberapa hal yang masih harus 
diperhatikan, misalnya :  
a. Kesalahan-kesalahan dalam kepemimpinan, misalnya :  

1. Tidak mengenali anak buah atau bawahan mengenai tingkat kemampuannya, sifat, dan sikapnya.  
2. Terlalu lepas, tidak mengkontrol, tidak memberi feed back atas hasil & batas waktu. Memberi efek 

bawahan tidak tahu hasilnya dan tidak mengetahui nilai tugas yang diberikan.  
3. Mencela, menghukum, dan bukan membimbing atau menolong. Berakibat bawahan tidak menghargai 

dan takut jika diberi tugas.  
4. Mengumbar janji dan tidak menepatinya sehingga hilangnya kepercayaan bawahan.  
5. Tidak memikirkan harapan bawahan agar memiliki kepercayaan dan kebanggaan diri.  
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6. Sulit ditemui dan terlalu menjaga jarak dengan bawahan, jarang berbicara, dan bertemu sesekali saja 
untuk pembicaraan yang tidak penting.  

7. Hilang kewibawaan karena :  
- Bawahan tidak menghargai atas beberapa perlakuan dan tingkah laku  
- Tidak memiliki kekuasaan, lemah, dan tidak tegas  
- Tidak memiliki kompetensi  

b. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan , misalnya :  
1. Five minute meeting, pengarahan, counseling, couching, feed back, pembinaan hubungan kerja, dan 

mengadakan forum "Free Talk".  
2. Pemberian pujian yang tulus  
3. Pemberian teguran dan sangsi yang tegas  
4. Pemberian perhatian untuk kemajuan atau depelovement.  
5. Menanggapi masukan dan saran perbaikan  
6. Melakukan keadilan  
7. Memberi keteladanan.  

 
c. Motivasi, misalnya  

 1. Pemberian tanggung jawab yang lebih besar sehingga menimbulkan rasa bangga dan mengurangi 
kontrol atau pengawasan  

 2. Memberikan pengakuan untuk pencapaian hasil yang lebih tinggi  
 3. Memberikan wawasan yang lebih lengkap dan lebih dalam atau luas  
 4. Peningkatan dari Hand ke Head dan ke Heart  
 5. Memberikan wewenang yang lebih tinggi  
 6. Bukan menambah waktu kerja tetapi bobot kerja  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


