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SUPERVISI 

Supervisi Modern 

Supervisi berasal dari dua kata : super dan vision. Menurut Wojowasito  

dan Poerwadarminta (1980:221 dan 271) ,kata  super berarti : atas; lebih  

dari; bukan kepalang , sedangkan kata vision berarti: penglihatan;  

khayal;  impian. 

Secara umumnya , supervision berarti pengawasan. Sedangkan  

pengawas atau orang yang melakukan pengawasan adalah disebut  

supervisor atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah: Penyelia. 

 

Pada prakteknya , peran supervisor tidak hanya pengawasan saja.  

Seperti teori yang diungkapakan oleh Travers (1993:13), bahwa definisi  

supervisor adalah sebagai berikut. 

 



“ Any individual having authority, in the interest of the employer, to hire, 

transfer, suspend, recall, promote, discharge, assign, reward, or dicipline 

other employes, or responsibility to direct them, or to adjust their 

grievances, or effectively to recommend such action, if in connection 

with the foregoing the exercise, of such authority is not merely routine or 

clerical in nature, but requires the use of independent judgement” 

 

Jadi seorang supervisor adalah seseorang yang: 

• Memiliki kewenangan atas nama perusahaan atau majikan untuk  

      memperkerjakan, memindahkan, memberhentikan sementara,  

      memecat, memperkerjakan kembali, mem PHK, menugaskan,  

      mempromosikan, atau memberikan penghargaan terhadap    

      karyawan, 

•  Bertanggung jawab untuk mengatur anak buah, 

•  Berfungsi sebagai penengah bilamana ada  persengketaan dalam  

       pekerjaan,  

•  Dapat diminta pertimbangan (oleh perusahaan atau manajemen )  

       dalam memperlakukan karyawan di lingkungannya. 



• Secara ringkas, supervisor adalah seseorang yang di beri wewenang  

     utk mengatur orang lain (bawahannya) dan sekaligus bertanggung  

     jawab atas hasil kerja bawahannya itu. 

      

     Jadi seorang supervisor harus bertindak sebagai pengatur,  

perencana, dan juga sebagai pengambil keputusan terdepan dari  

management dan ia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas  

kesalahan-kesalahan yang di perbuat oleh anak buahnya, oleh sebab  

itu,  ia harus lah selalu berusaha untuk menghindari terjadi nya  

kesalahan-kesalahan sekecil apapun. 

 

Dalam kriterianya supervisor yang handal harus mempunyai   

pengetahuan dan keterampilan ,yang tercakup dalam 4 kategori: 

• Personal  : baik penampilannya, berkepribadian, tegas, ramah 

• Interpersonal  :mudah bergaul,berkomunikasi dengan baik 

• Technical  :memiliki keakhlian yang tinggi di bidangnya 

• Administrative  :mampu mengerjakan tugas-tugas administrasi yang  

     menyangkut pekerjaan, kepegawaian, biaya dan pengadaan  

     bahan baku. 

 

 

 



• Ciri-ciri seorang Chef Supervisor yang handal 

Untuk menjadi seorang Chef Supervisor yang berhasil, Bill Marvin 

menyarankan agar seseorang memberlakukan bawahannya 

sebagi mana layak nya seorang coach  (pelatih,pembimbing) dari 

pada sebagai seorang atasan. Biasanya dengan pendekatan ini, 

penerimaan dari bawahan akan lebih baik dan terbuka. Namun di 

sisi lain untuk melakukan pendekatan ini Chef Supervisor tidak hanya  

harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang kuliner, tetapi 

juga harus terus menerus berusaha untuk mengembangkan dan 

memperbaiki citranya. 

Untuk meningkatkan citra diri ini mencakup: 

o Memiliki perilaku dan sikap mental yang positif 

o Minat kerja yang tinggi  

o Cakap dalam mengantisipasi permasalahan 

o Jujur dan dapat dipercaya 

o Peduli terhadap kesulitan bawahannya  

o Ramah dan santun dalam berkomunikasi dengan bawahannya 

     



o Menerapkan prinsip-prinsip kebersihan  dan kesehatan kerja yang 

tinggi 

o Memiliki kompetensi kerja 

o Memiliki motivasi kerja yang tinggi dan mampu memotivasi orang 

lain  

o Teguh pendirian 

o Berpikir positif dalam menghadapi persolan  

o Toleran terhadap perbedaan-perbedaan di lingkungan kerja 

o Mempercayai orang lain 

o Terus menerus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan  

o Menghargai prestasi orang lain  

o Memimpin dengan memberi contoh dan tauladan 

o Menciptakan tim kerja yang nyaman dan kompak 

o Setia terhadap perusahaan dan karyawan 

o Melakukan pengawasan secara terus menerus 

o Mau menjadi pendengar yang baik 

 

 



o Memiliki minat yang tinggi untuk memuaskan pelanggan  

o Dapat menularkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada  

     orang lain. 

 

• Tugas dan fungsi Chef Supervisor 

Pada masa lalu seorang chef supervisor melapor dan bertanggung  

jawab kepada F&B Manager,  ruang lingkupnya seorang chef supervisor  

pada masalah: sejauh mana chef berhasil menekan biaya hingga 30  

percent , sejalan dengan  sejauh mana kelancaran operasional bagian  

dapur dan berapa banyak keluhan (complaints) datang dari tamu ,  

sedangkan keputusan-keputusan penting lainnya menyangkut menu,  

kepegawaian, pelatihan dan penghitungan biaya semuanya berada di  

bawah F&B Manager tetapi pada saat ini tugas seorang Chef  

Supervisor  sebagai penyelia, pelatih, pembimbing, sekaligus sebagai  

manajer telah berkembang secara cepat dan di terapkan di berbagai  

industri tata boga yang modern dan hotel –hotel. 

Secara singkat, ia bisa di kategorikan sebagai seorang pimpinan pada  

garis depan (front-line leader) dengan peran sangat penting untuk  

mengembangkan dan memajukan perusahaan. 



Sehingga seorang Chef Supervisor  juga harus berfungsi sebagai:  

a people developer, supervisor, coach, and team builder. 

Visi dan misi seorang chef supervisor yang modern dilatarbelakangi oleh  

keinginan untuk memberikan kepuasan kepada tamu. Oleh sebab itu ia   

akan menuntut karyawan untuk  menghasilkan produk dan pelayanan  

yang berkualitas tinggi. Untuk  itu penguasaan quality management  

pada berbagai aspek produksi dan pelayanan sangat penting dimiliki  

oleh seorang chef supervisor. 

 

• Lingkungan Penyelia Bagian Dapur 

      Ruang lingkup seorang Chef Supervisor di dapur saat ini tidak jauh  

berbeda dengan ruang lingkup seorang manajer atau direktur sebuah  

perusahaan, yang membedakannya mungkin hanya scope  

pekerjaannya saja, di mana seorang direktur atau manajer  

bertanggung  jawab pada skala yang lebih luas. Dengan demikian  

seorang chef supervisor harus bisa memerankan fungsi-fungsi  

manajemen secara efektif dan efisien. 

Elemen dari supervisi dibagian dapur  terdiri dari fungsi manajemen yang  

telah umum, yaitu: Supervising, planning, organizing, coaching, team  

building, championing, delegation, empowerment, sanitation, safety,  

technology, dan leadership. 



• Elemen dari Supervisi Bagian Dapur 

     Dibawah ini adalah uraian dari fungsi-fungsi yang diuraikan secara  

khusus untuk di terapkan di bagian dapur. 

1. Supervising : Supervisi di bagian dapur dapat di jabarkan sebagai  

       suatu usaha untuk mengefektif-kan  dan mengefisien-kan seluruh  

      sumber daya (manusia, alat, material) yang dimiliki untuk mencapai  

      tujuan dan kepuasan konsumen, serta mempertahankan anggota  

      tim yang memiliki motivasi dan terlatih. Salah satu peran Chef  

      Supervisor adalah dalam rekrutmen dan wawancara  calon tenaga  

      kerja untuk bagian dapur.  Memeriksa surat  lamaran kerja, dan  

      referensi  dan mewawancarai  pelamar kerja adalah tugas seorang  

      Chef Supervisor. Tugas umum lainnya adalah : 

o Mempersiapkan induction atau orientation bagi karyawan baru. 

o Merencanakan dan melakasanakan program training. 

o Memelihara dan mengembangkan standar kerja yang berlaku. 

o Menerapkan total quality standards. 

o Membimbing karyawan dan mengoreksi  hasil kerja mereka. 

o Menerapkan prinsip-prinsip personal hygiene dan grooming 

 

 



o Mengembangkan dan  mensosialisasikan asas kerja sama. 

o Membangun dan memelopori cara kerja yang profesional. 

o Meminta masukan-masukan dari karyawan. 

o Selalu berusaha untuk mengajak karyawan dalam memuaskan 
konsumen. 

 

2. Planning : Disamping merencanakan menu, perencanaan juga  

     di perlukan untuk mengelola dapur yang lancar dan efisien.  

     Langkah pertama dalam pembuatan rencana adalah  

     merencanakan waktu untuk membuat rencana. Garis besar  

     pelaksanaan fungsi planning seorang Chef Supervisor adalah: 

o Memperkirakan beban kerja (Workloads) yang akan dihadapi. 

o Merencanakan pembagian kerja. 

o Mempersiapkan Working Schedule . 

o Merencanakan perbaikan dan penggantian peralatan.   

o Merencanakan dan memperhitungkan pengadaan bahan baku. 

o Merencanakan re-generasi karyawan untuk masa yang akan  

     datang. 

o Merencanakan pengembangan karyawan. 

o Merancang standar kerja yang sesuai dengan keinginan  

     konsumen. 



 
3. Organizing Mencakup pengaturan karyawan dan sumber daya  

      lainnya agar rencana-rencana tadi  dapat dilakasanakan sesuai  

      dengan rencana. 

     Ruang lingkup pengorganisasian bagian dapur adalah: 

o Mengatur sumber daya  yang dimiliki untuk menghasilkan produk  

      yang bermutu tinggi secara efiesien, ekonomis dan efektif 

o Memberdayakan empowering bawahan 

o Membuat dan menyusun daftar kerja yang akan dilaksanakan 

o Mengkondisikan keharmonisan antara bawahan dengan  

      manajemen , dengan bagian lain dan dengan konsumen. 

o Menciptakan kerjasama yang baik dengan bagian-bagian yang  

      berhubungan langsung, seperti : purchasing, receiving, storing,  

      stewarding, dan bagian restoran. 

o Mengatur dan melasanakan pelatihan. 

o Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. 

 

4. Coaching adalah melatih, membimbing dan melakukan   

       pengoreksian kepada staff dapur agar sesuai dengan standar dan  

       tujuan perushaan.  Gaya coaching yang baik: 

o  Mempunyai perhatian terhadap bawahan 



• Dapat dipercaya, jujur, adil dan tidak memihak. 

• Menghargai perbedaan suku, agama, dan tradisi (kultur) 

• Bermoral tinggi dan selalu berpikir positif. 

• Memiliki visi jauh kedepan dan tidak terbuai masa lalu. 

• Dapat menghargai kelebihan orang lain. 

• Dapat memperbaiki kesalahan tanpa terlalu menekan pelakunya. 

 

5. Team Building : Upaya-upaya yang dapat di lakukan untuk membentuk  

        kelompok-kelompok kerja yang handal, antara lain: 

•  Mengajak dan memberi pemahaman kepada semua karyawan  

      dapur agar memiliki komitmen untuk saling mendukung. 

• Megatasi persoalan berdasarkan asas prioritas. 

• Berkompetisi secara sportif, dan berjiwa ksatria. 

• Menerapkan komunikasi terbuka dengan cara memberikan  

      keleluasan untuk menyampaikan pendapat ide-ide baru, perbaikan metoda  

      kerja, dan pemecahan masalah. 

• Penilaian kerja bawahan secara langsung akan sangat membantu mereka untuk 
memperbaiki diri secara terus menerus. 

• Penghargaan atau pujian atas prestasi kerja yang dicapai secara kelompok  
maupun perseorangan. 

• Membantu kelompok atau anggotanya untuk mengatasi persoalan-persoalan 
yang timbul.  

        



6. Championing:  istilah championing banyak di gunakan untuk   

    mengganti istilah control yang terkesan otokrasi dan sempit. Seorang  

    Chef Supervisor yang handal harus mempengaruhi anggotanya  

    menjadi yang terbaik, sehingga yang timbul adalah upaya-upaya  

    mereka untuk menjadi juara.  Atau dengan memberikan kartu atau   

    kue ulang tahun, merayakan kelahiran anak anggota tim , mengikut  

    sertakan dalam program-program pelatihan, memberi  kepercayaan  

    untuk menjadi peserta Food Exhibition atau Cooking Competition  

    akan sangat membantu tumbuhnya kepercayaan diri dan kecintaan  

    mereka terhadap perusahaan atau pekerjaan. 

7. Communication : Komunikasi yang baik adalah terciptanya  

     penyampaian ide-ide, pendapat, dan informasi dua arah. Oleh  

     sebab itu suasana yang nyaman harus di ciptakan terlebih dahulu  

     sehingga komunikasi dua arah dapat berlangsung secara efektif.  

7. Delegation:  Pendelagasian bermakna memberikan otoritas kepada  

     anggota tim untuk bertanggung jawab atau menyelesaikan tugas- 

     tugas tertentu yang cukup kompleks sesuai dengan caranya sendiri,  

     dengan sepengetahuan anggota tim yang lain. Sedangkan meminta  

     anggota  anggota tim untuk mengerjakan pekerjaan tertentu bukanlah   

      berarti pedelegasian, tetapi pembagian tugas. 



9. Emporwerment : Adalah suatu proses dimana seseorang  atau  

    sekelompok orang di berdayakan untuk melaksanakan pekerjaan  

    sesuai dengan materi pelatihan yang telah di berikan dan kualifikasi  

    yang diharapkan dari mereka. Teknik supervisi dan manajemen yang 

    bermutu adalah memberi kesempatan kepada anggota tim untuk  

    berinisiatif. Empowerment dapat menumbuhkan komitmen dan  

    kesetiaan.  Di dalam dapur cotohnya dengan meminta pendapat  

    dari bawahan untuk perbaikan menu, memeperbaiki metoda kerja,  

    melibatkan dalam pembelian bahan baku, peningkatan mutu  

    produk dan pelayanan, atau mencicipi masakan baru. 

10. Hygiene and Sanitation: Kesehatan dan Kebersihan adalah salah  

      satu faktor yang penting di perhatikan. Di amerika , Hazard Analysis  

      Critical Control Poin atau di singkat HACCP adalah salah satu sistem 

      pengontrolan produksi yang harus difahami  . Sistem pengontrolan  

      ini mencakup penerimaan bahan baku, persiapan, pengolahan,  

      penyimpanan ,hingga penyajian  makanan. 



11. Safety:  Salah satu tujuan operasional dapur adalah mencegah  

      terjadinya kecelakaan . 

12. Technology:   Peralatan modern  dapat membuat pekerjaan lebih 

      mudah dan cepat diselesaikan, dalam penyusunan dapat  

      disesuaikan dengan keperluan dan bentuk usaha yang dilakukakan. 

 

 


