MANAJEMEN MUTU

Definisi Mutu
Mutu: kecocokan/kesesuaian suatu
produk dengan standar tertentu dan
atau harapan konsumen.
• Mutu mencakup usaha memenuhi
atau melebihi harapan pelanggan
• Mutu mencakup produk, tenaga
kerja, proses dan lingkungan
• Mutu merupakan kondisi yang selalu
berubah

Mendefinisikan mutu / kualitas memerlukan
pandangan yang komprehensif.
Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan
berkualitas, yakni :
1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi
harapan pelanggan.
2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses,
dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah
(apa yang dianggap berkualitas saat ini
mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat
yang lain).
4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa, manusia,
proses, dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan.

Mutu terpadu atau disebut juga Total Quality
Management (TQM) dapat didefinisikan dari tiga
kata yang dimilikinya yaitu:
 Total (keseluruhan),
 Quality (kualitas, derajat/tingkat keunggulan
barang atau jasa),
 Management (tindakan, seni, cara menghendel,
pengendalian, pengarahan).
Dari ketiga kata yang dimilikinya, definisi TQM
adalah: “sistem manajemen yang berorientasi pada
kepuasan pelanggan (customer
satisfaction) dengan kegiatan yang diupayakan
benar sekali (right first time), melalui perbaikan
berkesinambungan (continous improvement) dan
memotivasi karyawan

Seperti halnya kualitas, Total Quality Management
dapat diartikan sebagai berikut;
1. Perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam
falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep
kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian
serta kepuasan pelanggan (Ishikawa, 1993, p.135).
2. Sistem manajemen yang mengangkat kualitas
sebagai strategi usaha dan berorientasi pada
kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh
anggota organisasi (Santosa, 1992, p.33).
3. Suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang
mencoba untuk memaksimumkan daya saing
organisasi melalui perbaikan terus menerus atas
produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.

Total Quality Management merupakan suatu pendekatan
dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk
memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan
terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan
lingkungannya.

Unsur-unsur utama TQM
a) Fokus pada pelanggan.
b) Obsesi terhadap kualitas.
c) Pendekatan ilmiah.
d) Komitmen jangka panjang.
e) Kerja sama tim.
f) Perbaikan sistem secara berkesinambungan.
g) Pendidikan dan pelatihan.
h) Kebebasan yang terkendali.
i) Kesatuan tujuan.
j) Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

Prinsip-prinsip TQM
Ada beberapa tokoh yang mengemukakan prinsip-prinsip TQM. Salah satunya
adalah Bill Crash, 1995, mengatakan bahwa program TQM harus mempunyai
empat prinsip bila ingin sukses dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Program TQM harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan
berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya sepanjang program,
termasuk dalam setiap proses dan produk.
2. Program TQM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam
memberlakukan karyawan, mengikutsertakannya, dan memberinya
inspirasi.
3. Progran TQM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang
memberikan wewenang disemua tingkat, terutama di garis depan, sehingga
antusiasme keterlibatan dan tujuan bersama menjadi kenyataan.
4. Program TQM harus diterapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip,
kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisas

Prinsip-prinsip dalam sistem TQM harus dibangun atas dasar 5 pilar
sistem yaitu;
Produk, Proses, Organisasi, Kepemimpinan, dan Komitmen.

Sistem Manajemen Mutu
• Suatu cara yang terus menerus dalam perbaikan
mutu.
• SMM (sistem manajemen mutu) adalah
sekumpulan prosedur terdokumentasi dan
praktek-praktek standar untuk manajemen sistem
yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu
proses dan produk (barang/jasa).
Caranya:
• Perencanaan Mutu
• Pengendalian Mutu
• Penjaminan Mutu

Perencanaan Mutu
• Penetapan dan pengembangan tujuan dan
kebutuhan untuk mutu serta penerapan
sistem mutu.

Pengendalian Mutu
• Teknik-teknik dan aktivitas operasional
yang digunakan untuk memenuhi standar
mutu tertentu.

Penjaminan Mutu
• Semua tindakan terencana dan sistematik
yang diimplementasikan guna memberikan
kepercayaan bahwa produk memenuhi mutu
tertentu.
Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
selanjutnya disebut Sistem Jaminan Mutu
adalah tatanan dan upaya untuk
menghasilkan produk yang aman dan
bermutu sesuai standar atau persyaratan
teknis minimal

Produk Agroindustri Indonesia
• Perdagangan komoditas pertanian menghadapi persaingan
yang semakin ketat.
• Telah muncul pesaing-pesaing baru, (ASEAN, Asia Pasifik
dan Amerika Latin)
• Membanjirnya produk impor  bukti bahwa fenomena
pasar bebas telah mulai berlangsung saat ini.
• Untuk memenangkan persaingan  tantangan yang paling
dominan bagi agroindustri adalah kemampuan untuk
memberikan jaminan kepada konsumen bahwa
produk yang akan mereka konsumsi bermutu dan
aman, serta pada tingkat harga yang terjangkau.

• Konsekuensinya: industri pangan dan bahan baku pangan
harus mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan
jaminan keamanan pangan sebagai fokus kegiatan utama.
• Walaupun faktor mutu akan menambah biaya produksi,
peningkatan biaya tersebut akan diimbangi dengan
penerimaan oleh konsumen.
• Disamping dapat menimbulkan citra yang baik dari
konsumen, pengendalian mutu yang efektif  mengurangi
tingkat risiko rusak atau susut (efisiensi utk perusahaan)

• Produk pangan harus sesuai dengan tuntutan pasar global,
apabila produk pangan tersebut memenuhi standar ISO
(International Standard’s Organization) pangan yang
diproses secara higienis, tidak mengandung/tercemar bahan
kimia yang berbahaya sesuai dengan selera pasar lokal dan
atau global.
• ISO 9000: standar internasional untuk sistim mutu yang
menspesifikasikan persyaratan-persyaratan dan
rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistim
manajemen, dengan tujuan menjamin bahwa pemasok
menyerahkan atau memproduksi barang atau jasa sesuai
persyaratan yang ditetapkan. Seri standar tersebut direvisi
setiap enam tahun sekali.

ISO adalah badan standarisasi internasional yang
menangani masalah standarisasi untuk barang dan
jasa. Badan ini merupakan federasi badan-badan
standarisasi dari seluruh dunia yang berkedudukan
di Ganeva Swiss. Keanggotaan Indonesia dalam ISO
diwakili oleh Dewan Standarisasi Nasional (DSN).

ISO (The International Organization for
Standardization) adalah suatu federasi badan
standar nasional seluruh dunia yang berasal lebih
dari 100 negara

Tujuan dari penerapan ISO adalah untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara
mencegah nonconformities (ketidaksesuaian) pada
setiap tahap pelaksanaan pekerjaan termasuk
proses perbaikan jika proses yang telah dilakukan
belum mencapai hasil sesuai sasaran mutu

ISO 9001:2000 yaitu suatu standar internasional untuk sistem
manajemen mutu.
ISO 9001:2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan
rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem
manajemen kualitas yang bertujuan untuk menjamin bahwa
organisasi akan memberikan produk yang memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.
Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ini dapat merupakan
kebutuhan spesifik dari pelanggan, dimana organisasi yang
dikontrak itu bertanggung jawab untuk menjamin kualitas dari
produk-produk tertentu dan kebutuhan pasar tertentu sebagai
mana ditentukan organisasi (Iskandar, 2006).
Perkebunan bersertifikat ISO 9001:2000 adalah perkebunan yang
telah melewati dan lulus proses sertifikasi serta sudah
menerapkannya.

ISO 9001 merupakan standar yang diterbitkan oleh
organisasi internasional untuk standar yang berisi
persyaratan manajemen mutu.
ISO 9001 telah mengalami beberpa kali perubahan.
Perubahan pertama pada tahun 1987, kemudian ke dua
pada tahun 1994, dan yang ketiga pada tahun 2000.
Pada 14 November tahun 2008,

ISO merilis standar ISO 9001 : 2008, Quality
management system requirement. Standar ini berisi
persyaratan–persyaratan yang harus dipenuhi dalam
penerapan sistem manajemen mutu diperusahaan.
Persyaratan sistem manajemen mutu yang terdapat
dalam ISO 9001 lebih menekankan pada pendekatan
proses (Zuhrawati,2009).

Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dibangun atas 8 (delapan)
prinsip. Kedelapan prinsip yang merupakan ruh dari standar ISO
9001:2008 ini dituangkan dalam bentuk klausul-klausul
(persyaratan) sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang juga
berjumlah 8 (delapan) klausul. Kedelapan prinsip itu adalah:
1. Fokus Pada Pelanggan
2. Kepemimpinan.
 Pemimpin merupakan elemen terpenting di dalam suatu organisasi.
Keberhasilan suatu organisasi biasanya dimulai dari kecakapan
pemimpin dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang
dimilikinya
3. Keterlibatan Karyawan
4. Pendekatan Proses
5. Pendekatan Sistem
Pada Manajemen
8 (delapan)
prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO
6. Perbaikan yang terus menerus
9001:2008 yang menjadi dasar-dasar penerapan ISO
7. Pendekatan Faktual pada Pengambilan Keputusan
9001:2008. 8 prinsip ini bagaikan Pancasila
8. Hubungan yang Saling Menguntungkan dengan Pemasok

sedangkan 8 klausulnya merupakan Undang-undang
dasarnya. 8 prinsip ini bila diterapkan seutuhnya
maka akan mampu membantu organisasi anda
dalam meraih apa yang menjadi target organisasi
anda.

Klausul adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu
dokumen

Seleksi dan Evaluasi Pemasok dalam
ISO 9001:2008

Suatu organisasi dan pemasoknya
adalah saling tergantung satu
sama lain dalam sebuah
hubungan yang saling
menguntungkan dan dapat
meningkatkan kemampuan
keduanya untuk mencapai target
masing-masing. Mutu produk
atau jasa yang diberikan oleh
pihak ketiga (vendor, rekanan,
supplier) sangat mempengaruhi
mutu akhir produk (barang
maupun jasa) suatu organisasi.
Oleh karena itu, memantau
kinerja pemasok merupakan hal
yang sangat ditekankan dalam
Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008. Seleksi dan Evaluasi
Supplier termasuk salah satu
prinsip

Contoh Mendapatkan Penghargaan ISO di PTPN III

Tujuan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
Ada 3 hal yang dijamin oleh ISO 9001:2008 sebagai
keuntungan bagi organisasi yang menerapkan ISO
9001:2008 yang terangkum dalam 3C: comply, consistent,
continual improvement.
1.

Comply to Requirements (memenuhi persyaratan)

Organisasi yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
dijamin dapat memenuhi persyaratan baik yang ditetapkan oleh
perundang-undangan terlebih lagi persyaratan pelanggan. Organisasi
yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dituntut
untuk meninjau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan ruang lingkup pekerjaan organisasi tersebut. Terkait dengan
persyaratan pelanggan, ada beberapa hal yang dilakukan berdasarkan
klausul-klausul ISO 9001:2008 diantaranya







Meninjau Persyaratan Pelanggan: Melakukan tinjauan terhadap
permintaan pelanggan terkait kemampuan memenuhi permintaan
pelanggan sebelum menyetujui kontrak. Pemenuhan persyaratan
pelanggan di sini termasuk penanganan produk (bila diminta) dan target
waktu pengiriman produk.
Menanangani Keluhan Pelanggan: setiap keluhan harus dimonitor dengan
baik dengan cara dicatat dan ditindaklanjuti. Bila perlu ditetapkan waktu
respon untuk setiap keluhan yang masuk.
Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan: dalam selang waktu tertentu,
harus dilaksanakan survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui persepsi
pelanggan terhadap mutu produk (barang/jasa) yang diberikan oleh
organisasi.

2. Consistency of Product (Produk Konsisten)
Organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dijamin
dapat menghasilkan produk (barang/jasa) yang konsisten; mutu dan
spesifikasinya sama persis dan produk dihasilkan oleh suatu sistem yang
konsisten bukan secara kebetulan. Produk yang konsisten ini dihasilkan dengan
4M (Man, Method, Machine, Material) yang konsisten pula. Kombinasi dari
karyawan yang memiliki kompetensi yang merata, peralatan yang selalu siap
digunakan, pasokan material yang bermutu serta prosedur kerja yang jelas
akan menghasilkan produk yang konsisten.

3. Continual Improvement (Perbaikan Berkesinambungan)
Diantara salah satu prinsip ISO 9001:2008 yang paling dominan adalah
prinsip tentang perbaikan yang berkesinambungan.
Maksudnya, organisasi tidak boleh puas dengan pencapaian hasil yang
sudah sesuai target melainkan terus menerus meningkatkan target setiap
tahunnya.
Target-target yang tidak tercapai harus dianalisis dan dievaluasi untuk
mengetahui root cause dan tindakan perbaikannya.
Begitupun dengan masalah-masalah yang terjadi perlu dicatat dan
dikendalikan, dianalisis, dievaluasi dan diberikan tindakan perbaikannya.
Setiap keadaan yang dianggap menjadi potensi ketidaksesuaian di masa
mendatang harus dianalisis dan diberikan tindakan pencegahannya.
Demikianlah 3 hal yang menjadi tujuan implementasi sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008.
ISO 9001:2008 memang hanya menjamin hal-hal yang sifatnya
sistemik bukan finansial.
Meskipun sudah barang tentu, perusahaan yang telah bersertifikat
ISO 9001:2008 memiliki “nilai lebih” di mata pelanggan, mendapat
“nilai lebih” saat mengikuti tender, dan dapat dengan leluasa
mengekspor produknya ke luar negeri.

ISO 14001 (SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN)
ISO 14001 merupakan spesifikasi internasional untuk sistem
manajemen lingkungan yang membantu perusahaan Anda
mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengatur risiko-risiko
lingkungan sebagai bagian dari praktik bisnis normal.
Kepedulian Anda terhadap kelestarian lingkungan merupakan
tujuan utama kami melakukan sertifikasi sistem manajemen
lingkungan. Kami memahami bahwa keuntungan yang besar harus
disertai dengan tingginya nilai keselamatan lingkungan. Dengan
didukung tenaga kerja auditor profesional, Kami berkomitmen untuk
menyediakan jasa sertifikasi sistem manajemen berdasarkan
standar secara tepat, akurat, independen, terpercaya, dan
profesional.

SISTEM PENJAMINAN MUTU DI INDONESIA
Program Keamanan Pangan berdasarkan Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP) adalah suatu konsepsi
manajemen mutu untuk memberikan jaminan keamanan dari
produk pangan dengan menerapkan SNI.

Good Agriculture Practices (GAP)/Good Farming Practices
(GFP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya
tumbuhan/ternak yang Baik agar menghasilkan pangan
bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
Good Handling Practices (GHP) adalah suatu pedoman yang
menjelaskan cara Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian yang
Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak
dikonsumsi.
Good Manufacturing Practices (GMP) adalah suatu pedoman
yang menjelaskan cara Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik
agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak
dikonsumsi

Sertifikat jaminan mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan
oleh lembaga yang telah diakreditasi untuk menyatakan
bahwa proses dan/atau produk telah memenuhi standar yang
dipersyaratkan
Mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dapat diperoleh
melalui program jaminan mutu dan keamanan pangan

Persyaratan dasar program jaminan mutu dan keamanan pangan
:dilakukan dengan penerapan GAP/GFP, GHP dan GMP yang
ditetapkan dengan Peraturan tersendiri
Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada budidaya, pasca
panen dan pengolahan pangan hasil pertanian dilakukan dengan
penerapan manajemen mutu dan keamanan pangan berdasarkan
Sistem HACCP

Sistem Penjaminan Mutu di Indonesia berdasarkan HACCP 
GAP, GHP, GMP
• Di Indonesia ada sistem penjaminan mutu pangan mengacu pada
program penjaminan mutu dan keamanan pangan untuk bidang
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan 
dilakukan dengan penerapan GAP, GHP, GMP
• GAP: pedoman praktik pertanian yang baik dan benar  hasil
panen yang optimal, bermutu tinggi, terjamin, aman, efisien,
berwawasan lingkungan, dan dapat dirunut kembali (treaceable)
asal-usul dan proses yang dilalui sebelum diperdagangkan dan
digunakan.
• GHP: pedoman pasca panen hasil pertanian (praktek
penanganan yang benar)
• GMP: pedoman Pengolahan hasil pertanian

• GAP, GHP, GMP  difokuskan komoditas
pertanian utk industri makanan, pakan, obat,
penambah rasa (flavor) dan parfum.

GAP, GHP, GMP
 Bahan tanaman (varietas, identitas botani)
 Budidaya, temasuk pemilihan lahan dan pemupu-kan, pengairan,
pemeliharaan dan pengendalian organisme pengganggu,
 Panen, dilakukan pada kondisi tanaman memberikan kualitas
hasil terbaik dari kondisi cuaca yang memungkinkan dan tidak
merusak hasil dan mutunya
• Penangan pasca panen (hingga sebelum masuk pabrik
pengolahan)
 Pengolahan primer termasuk pencucian, perajangan,
pengeringan, dan penyulingan
 Pengemasan
 Penyimpanan dan pengiriman,
 Peralatan yang digunakan,
 Personel dan fasilitas untuk personel

Contoh pada Agroindustri
Industri Kelapa sawit di Indonesia
Penjaminan mutu (safe and satisfaction):
Penerapan GAP, GHP, GMP

Rantai Pangan Minyak Sawit
• Kebun  Pabrik  Pengolahan di
Pabrik menjadi CPO  transportasi

ke pelabuhan  di kapal 
penyimpanan di pelabuhan negara
tujuan  trasnportasi ke pabrik 
minyak goreng  konsumen

GAP (Good Agriculture Practices )
Kebun
• GAP di kebun bertujuan mencegah
kontaminasi dan penurunan mutu TBS
• Acuan standar mutu  CPO: jumlah
logam berat, residu pestisida/insektisida),
hidrokarbon (dari pelumas atau alat
pertanian)

GAP
Fasilitas
• Analisis tanah  kontaminasi logam
berat
• Pemeliharaan infra struktur (jalan
utama, jalan panen, pabrik) 
meminimalkan waktu panen dan
pengolahan
• Pemeliharaan alat dan pencegahan
kontaminasi buah oleh benda asing,
pestisida, minyak diesel dan pelumas alat

GAP
Pekerja
• Pendidikan dan pelatihan
supaya pekerjaannya higienis
dan aman.
• Cara kerja, pakaian dan cek
kesehatan.

GAP
Teknologi pengendalian hama yang ramah
lingkungan
• Penggunaan feromon  hama penggerek
pucuk
• Penggunaan jamur  pengendalian ulat
pemakan daun
• Agensia hayati  pemberantasan gulma
• Burung hantu  tikus
• Penggunaan pestisida yang sangat hati-hati
dalam jumlah, cara pengaplikasian,
penyimpanan, dan pencatatan.

GAP
Penggunaan Pupuk
• Penggunaan legumes pada tanaman
belum mengahsilkan
• Pemanfaatan limbah padat dan cair dari
pabrik

GAP
Panen
• Inspeksi rotasi panen
• Tingkat kematangan optimal
• Minimisasi TBS yang memar
• Waktu minimal antara panen dan
pengangkutan ke pabrik
(maksimum 24 jam setelah panen)

GHP (Good Handling Practices )
• Tempat pengumpulan hasil
bebas kontaminan
• Kebersihan dicek berkala dan
dicatat
• Cara pengangkutan ke pabrik
meminimalkan TBS yg memar

GMP (Good Manufacturing Practices )
• Penerimaan Buah
• Operasi Pengolahan Buah  CPO
• Operasi pengolahan inti sawit  Kernel
Oil
• Penyimpanan di pabrik

Penerimaan Buah
• Sortir  catat
• Pengisian ke alat sterilisasi dengan hati-hati utk
menghindari memar
• First in first sterilized
• Pelumatan dan pengepresan dalam kondisi optimal
• Klasifikasi minyak: suhu optimal dan kontak udara
minimal
• Penyimpanan tangki khusus (desain dan bahan sesuai
dan bersih)
• Pengendalian mutu: kadar FFA, kotoran, kadar air
sesuai dengan batas ambang

PENGAWASAN
Ada sejumlah kata yang mempunyai arti yang mirip mengenai
pengasawan antara lain : controlling (mengawasi), monitoring
(pemantauan), dan supervision (penyeliaan). Dalam setiap kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada pengawasan, yang akan
mengarahkan para karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan
dengan tepat dan sesuai dengan yang ditetapkan dan juga untuk
menunjukkan kelemahan–kelemahan dan kesalahan–kesalahan
dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah agar tidak
terulang kembali.
Menurut Terry, “Control is to determine what is accomplishe,
evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result
in keeping with the plan”. “Pengawasan dapat diartikan sebagai
suatu proses untuk menetapkan standar pekerjaan apa yang akan
dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan
maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana
semula” (Manullang, 2005:172).

Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu
berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan
instruksi yang telah diberikan dan prinsip – prinsip yang telah
digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menemukan)
kelemahan–kelemahan dan kesalahan–kesalahan dengan maksud
untuk memperbaikinya dan mencegahnya terulang
kembali. Ia beroperasi disetiap hal, manusia dan tindakannya
(Manullang, 2005:173).

Menurut Gitosudarmo (2004:90) proses pengawasan meliputi tiga
tahap antara lain :
a. Proses penentuan standart yaitu penentuan ukuran–ukuran
yang digunakan sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian
tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini harus ditentukan
ukuran–ukuran keberhasilan suatu kegiatan.
b. Proses evaluasi dan proses penilaian yaitu melekukan
pengukuran terhadap realita yang terjadi, kemudian
dibandingkan dengan ukuran–ukuran standar yang telah
ditetapkan. Pengukuran dan penilaian adalah merupakan
proses evaluasi, atau sering disebut dengan proses verifikasi. Dari
proses evaluasi dan verifikasi akan ditemukan adanya tingkat
pencapaian tujuan serta terjadinya penyimpangan–
penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditentukan.
c. Proses koreksi atau perbaikan merupakan tahap mencari jalan
keluar untuk mengambil langkah–langkah tindakan koreksi
terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

Prinsip – Prinsip Pengawasan
Dengan melihat pengertian pengawasan yang kita ketahui dan agar
supaya pengawasan itu dapat berhasil sesuai dengan apa yang
diharapkan, perlu adanya prinsip – prinsip dasar dalam pengawasan,
di antaranya adalah sebagai berikut :
1. Adanya rencana tertentu dalam pengawasan, karena dengan
adanya rencana yang matang akan menjadi standart/alat
pengukur berhasil atau tidaknya sebuah pengawasan.
2. Adanya pemberian instruksi atau perintah serta wewenang
kepada bawahan.
3. Dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai
kegiatan yang diawasi, karena masing–masing kegiatan seperti
produksi, pemasaran, keuangan dan sebagainya membutuhkan
sistem pengawasan tertentu sesuai dengan bidangnya masing–
masing.
4. Penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui sehingga
cepat untuk dilaporkan.
5. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis.

6. Dapat merefleksikan pola organisasi, seperti setiap kegiatan
karyawan harus tergambar dalam struktur organisasi atau
terhadap setiap bagian yang ada harus punya standart daripada
biaya dalam jumlah tertentu apabila terjadi penyimpangan,
sehingga apabila penyimpangan melebihi standart, disebut tidak
wajar lagi.
7. Dapat menjamin diberlakukanya tindakan korektif, yakni
segera mengetahui apa yang salah, dimana terjadinya kesalahan
tersebut serta siapa yang bertanggung jawab (Julitriarsa, 2001:104
Dalam pekerjaan di perkebunan, peran yang sangat penting
adalah seorang pengawas. Pengawas adalah level atau
perangkat yang mengawasi proses pekerjaan dilapangan.
Pengawas inilah yang mengawasi langsung segala aktivitas
karyawan
Contoh : Adapun yang menjadi pengawas di perkebunan pada saat
proses panen adalah Assisten Afdeling, Mandor I dan Mandor Panen.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dalam penelitian yang dilandasi dengan kajian
teori dan perumusan masalah yang telah dibahas, selanjutnya dapat
diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan kerja
karyawan pelaksana panen tandan buah segar (TBS) di PT.
Perkebunan Nusantara V Terantam tergolong sesuai.
Hal ini berdasarkan jawaban karyawan pada ketiga kategori
pengawasan yaitu penetapan standar kerja, penilaian pekerjaan,
serta mengoreksi pekerjaan yang rata-rata tergolong sesuai.
Jawaban tersebut diperoleh dari kedua belah sisi responden yaitu
pengawas dan yang diawasi.
Meskipun mayoritas menjawab sesuai, namun masih ada karyawan
yang menjawab tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada
kesalahan dalam pengawasan tersebut yang dirasakan oleh
sebagian karyawan, misalnya dari segi penilaian
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