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SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan
“Modul Supervisi dalam Perlindungan Anak dan Keluarga” ini dapat diselesaikan pada
waktunya. Modul ini disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak c.q Deputi Bidang Perlindungan Anak bekerjasama dengan Yayasan
Sayangi Tunas Cilik.
Modul pelatihan ini disusun sebagai bahan peningkatan kapasitas Sumber Daya
Manusia Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan
seluruh Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak di seluruh Indonesia dalam
melakukan supervisi penanganan kasus. Hal ini penting, karena dengan adanya supervisi
diharapkan dapat tercipta suatu proses reﬂektif dan evaluatif terkait layanan yang diberikan
dalam perlindungan anak.
Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim
Penyusun dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul pelatihan ini,
besar harapan ketersediaan modul ini dapat menjadi acuan dalam mewujudkan
perlindungan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Jakarta, Agustus 2019
Deputi Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak R.I.

Nahar, M.Si.

KATA PENGANTAR

Permasalahan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak selalu menjadi
perbincangan serius, dan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan bangsa
Indonesia, dan bahkan menjadi sorotan internasional. Berdasarkan hasil Survei Nasional
Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018 di Indonesia menunjukkan bahwa pada
kelompok anak usia 13 – 17 tahun, 62% anak perempuan dan 61,7% anak laki-laki yang
mengalami kekerasan ﬁsik, emosional dan seksual. Secara detail, 1 dari 5 anak perempuan
dan 1 dari 3 anak laki-laki mengalami kekerasan ﬁsik; 3 dari 5 anak perempuan dan 1 dari 2
anak laki-laki mengalami kekerasan emosional; dan 1 dari 11 anak perempuan dan 1 dari 17
anak laki-laki mengalami kekerasan seksual.
Permasalahan perlindungan anak yang kompleks saat ini perlu diimbangi dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan langsung
kepada anak. Supervisi merupakan salah satu solusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM
yang bekerja secara langsung dengan anak.
Modul ini disusun berdasarkan perpaduan antara ‘praktik baik’ supervisi yang dilakukan
di PDAK dengan materi pelatihan supervisi yang dilakukan oleh Susan Morwood, konsultan
dari Australia pada bulan Mei 2015. Modul ini melengkapi modul manajemen kasus yang
telah disusun sebelumnya dalam bentuk oﬄine maupun dalam bentuk online training, untuk
memudahkan berbagai pihak yang ingin mengikuti pelatihan mengenai supervisi.
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BAB I
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pengantar
Kompleksitas permasalahan perlindungan anak di Indonesia saat ini perlu diimbangi dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan langsung
kepada anak. Supervisi merupakan salah satu solusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM
yang bekerja secara langsung dengan anak. Melalui supervisi, Supervisor sebagai pihak yang
mensupervisi maupun Supervisee sebagai pihak yang disupervisi akan memperoleh
pembelajaran selama proses supervisi itu berlangsung. Hal ini dikarenakan supervisi
merupakan suatu interaksi terencana antara Supervisor dan Supervisee dalam satu
lingkungan yang mendukung sehingga tercipta suatu proses reﬂektif dan analisa kritis
terkait layanan yang diberikan.
Fenomena di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bagaimana anak-anak di
Indonesia belum dapat terlindungi secara maksimal. Data Nasional Pengalaman Hidup Anak
1

dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 menunjukan bahwa, sebanyak 1 dan 2 anak laki-laki
berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan emosional; 1 dari 3 anak pernah mengalami
kekerasan ﬁsik; dan 1 dari 17 anak mengalami kekerasan seksual. Sedangkan untuk anak
perempuan yang juga berusia 13-18 tahun, 3 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan
emosional, 1 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan ﬁsik, 1 dari 11 anak perempuan
mengalami kekerasan seksual. Kondisi ini diperparah dengan sebanyak 76-88% anak-anak
dan remaja belum mengetahui adanya layanan untuk mengantisipasi kekerasan.
Pemerintah telah membuat berbagai program dalam merespon permasalahan terkait
perlindungan anak di Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merupakan leading sektor
penanganan masalah pengasuhan dan perlindungan anak baik pencegahan maupun
penanganan kasus. Kemensos memiliki program prioritas Program Keluarga Harapan (PKH)
melalui Direktor Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) dan Program
Rehabilitasi Sosial Anak (PROGRESA) melalui Dirjen Rehabilitasi Sosial, adapun KPPPA
dibawah Deputi Tumbuh Kembang memiliki Program Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA) dan melalui Deputi Perlindungan Anak memiliki program Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Program tersebut masih
memerlukan upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan maupun peningkatan kualitas
SDM - khususnya untuk Pendamping dan Supervisor PKH; Sakti Peksos PROGRESA; Tenaga
Kesejahteraan Sosial; Pendamping P2TP2A dan UPTD PPA yang merupakan ujung tombak
bagi upaya penanganan kasus.
Untuk merespon hal diatas, Kemensos bersama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra
Save the Children sejak tahun 2010 di Bandung-Jawa Barat, telah melakukan uji coba dan
implementasi program penguatan sistem perlindungan dan pengasuhan anak dalam rangka
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mencegah kekerasan, penelantaran dan keterpisahan anak dari keluarga melalui model
PDAK (Pusat Dukungan Anak dan Keluarga). Melalui PDAK, 'praktik baik' dalam melakukan
supervisi telah dihasilkan. Penjangkauan kasus rumit secara bersama, memberikan
dukungan kepada supervisee, supervisi berkala, hingga pembahasan kasus merupakan
beberapa contoh 'praktik baik' supervisi yang dilakukan di PDAK.
Modul ini disusun berdasarkan perpaduan antara 'praktik baik' supervisi yang dilakukan di
PDAK dengan materi pelatihan supervisi yang dilakukan oleh Susan Morwood, konsultan
dari Australia pada bulan Mei 2015. Modul ini melengkapi modul manajemen kasus yang
telah disusun sebelumnya baik dalam bentuk oﬄine maupun dalam bentuk online training,
untuk memudahkan berbagai pihak yang ingin mengikuti pelatihan mengenai supervisi.

Tujuan Pelatihan
Modul pelatihan ini secara khusus dikembangkan untuk memastikan
setelah latihan para peserta mampu untuk:
a. Menyebutkan deﬁnisi dan rumusan struktur dan proses dari supervisi;
b. Menguraikan peranan dari semua pihak yang terlibat dalam supervisi, ruang lingkup
yang tercakup dalam supervisi, kriteria untuk memilih para supervisor dan pentingnya
sumber daya yang memadai untuk supervisi;
c. Menerangkan peranan supervisi dalam hubungannya dengan kinerja dan
pengembangan kapasitas staf dan penanganan manajemen kasus; dan
d. Melakukan supervisi dengan keterampilan yang telah dimiliki
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Materi Pelatihan
Materi pada pelatihan ini berjumlah 131 jam dengan rincian: 15 Jam/2 hari latihan dalam kelas,
100 jam/2 bulan praktik belajar lapangan, dan 16 Jam/2 hari diskusi bersama pembelajaran
praktik

SESI

A
1.

2.

MATA PELATIHAN

WAKTU

LATIHAN DALAM KELAS (15 jam / 2 hari)
Pengantar Supervisi
a. Pembukaan dan kontrak belajar
b. Deﬁnisi supervisi
c. Tujuan, prinsip dan manfaat supervisi
Kualitas Supervisi dalam Praktik
a. Tantangan dan dukungan
b. Model-model dalam supervisi
c. Hak dan tanggung jawab serta kompetensi supervisor
d. Kriteria supervisor yang efektif
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3 jam

4 jam

MATA PELATIHAN

SESI

Proses Supervisi
a. Bentuk dan kontrak supervisi
b. Matriks alokasi kasus
c. Komunikasi dalam supervisi
d. Konﬂik dalam supervisi
e. Simulasi proses supervisi

3.

B

WAKTU

7 jam

PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (100 jam / 2 bulan )
Praktik pelaksanaan supervisi (di lembaga masingmasing) dalam kerangka waktu dua bulan.

C

100 jam

DISKUSI BERSAMA PEMBELAJARAN PRAKTIK (16 jam / 2 hari)
Diskusi bersama pembelajaran praktik setiap peserta:
a. Masing-masing peserta mempresentasikan hasil praktik
belajar lapangan.
b. Pembahasan hasil praktik belajar lapangan.
c. Penekanan kembali materi-materi yang masih belum

16 jam

dikuasai.

131 jam

Jumlah
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Total lamanya pelatihan adanya 131 jam. Pelatihan terbagi menjadi 2 hari (15 jam) untuk
latihan dalam kelas, 2 hari (16 jam) untuk diskusi bersama pembelajaran praktik setiap
peserta setelah melakukan praktik supervisi selama 100 jam dalam kurun waktu 2 bulan.
Untuk praktik supervisi dilakukan di lembaga masing-masing peserta.
Peserta
1. Jumlah peserta:
a. Jumlah peserta dalam 1 kelas maksimal 20 orang
b. Mempertimbangkan komposisi laki-laki dan perempuan
2. Persyaratan:
a. Bekerja sebagai Supervisor di satu lembaga, seorang Dosen, pimpinan sebuah unit
pelayanan sosial, atau pimpinan Dinas terkait dengan sosial dan perlindungan anak.
b. Berlatar belakang pendidikan pekerja sosial, psikologi dan ilmu sosial lainnya.
c. Bersedia mengikuti pelatihan secara penuh termasuk melakukan praktik belajar
lapangan.
d. Menaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku selama mengikuti pelatihan.
e. Bersedia menandatangani etika bekerja dengan anak.
f. Memenuhi kelengkapan administrasi yang ditetapkan (pas foto, mengisi formulir
biodata).
Fasilitator Pelatihan
Fasilitator pelatihan supervisi ini meliputi:
a. Master of Trainer / Penyusun Modul Supervisi
b. Pihak terkait yang ditunjuk yang mempunyai pengalaman sebagai supervisor
c. Telah mendapatkan pelatihan supervisi sebelumnya.
6

Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan pada pelatihan ini menggunakan pendekatan
pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang menekankan pada partisipasi aktif dan
pemanfaatan pengalaman peserta. Proses pembelajaran menggunakan metode yang
bervariasi sehingga dapat saling melengkapi, antara lain :
a. Ceramah, untuk materi-materi yang isinya bersifat konseptual
b. Tanya Jawab, mengiringi ceramah baik sepanjang ceramah maupun setelahnya
c. Diskusi kelompok, untuk materi-materi yang memerlukan pendalaman dan
menggali pengetahuan peserta lebih lanjut terutama dari pengalaman supervisi
yang telah mereka lakukan.
d. Simulasi, untuk memberikan gambaran tentang materi tertentu kepada peserta
melalui visualisasi secara gerak maupun mengamati contoh praktik tertentu dalam
melakukan supervisi.
e. Bermain peran, untuk menginternalisasikan materi-materi yang bermuatan
keterampilan sehingga peserta akan merasakan dan mempelajari peran dan
keterampilan yang harus dipraktikkan.
f. Praktik supervisi yang disupervisi oleh fasilitator dalam jangka waktu yang telah
ditentukan.
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Media Pembelajaran
Proses dan pencapaian tujuan pembelajaran
menggunakan media pembelajaran sebagai
berikut: Pengeras Suara; Laptop/Komputer; LCD;
Papan Tulis; standing ﬁlpchart; Spidol; Kertas plano;
Kertas metaplan; Isolasi; Lembar Kerja; Modul.

Tempat Pelatihan
Tempat untuk pelaksanaan latihan di kelas dan diskusi pembelajaran praktik diharapkan
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Nyaman dengan ruangan ber-AC. Jika tidak ada ruangan ber AC memiliki ventilasi yang
mencukupi;
b. Ruangan luas, cukup untuk duduk dan cukup untuk melakukan simulasi atau
permainan peran;
c. Posisi kursi 'Round Table'
d. Ruangan yang cukup untuk fasilitator bergerak saat menyampaikan materi;
e. Cukup pencahayaan.
Sedangkan tempat untuk pelaksanaan praktik supervisi diharapkan memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Lembaga pelayanan kemanusiaan yang memberikan pelayanan langsung
b. Diutamakan yang mempekerjakan Pekerja Sosial dan Psikolog
c. Sebagai tempat kerja peserta pelatihan
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Pengendalian
Pelaksanaan pelatihan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan tercapainya tujuan
pelatihan yang efektif, eﬁsien dan rasional, maka pelatihan ini ditunjang oleh kegiatankegiatan pengendalian yang berunsurkan:
1. Pemantauan
Pemantauan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang kelangsungan
aspek-aspek pelaksanaan pelatihan apakah terdapat kesesuaian antara pelaksanaan
dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang pelatihan yang
berguna bagi bahan masukan dalam pengambilan keputusan tentang perbaikan dan
peningkatan penyelenggaraan pelatihan tersebut
Selama penyelenggaraan pelatihan dilakukan evaluasi, sebagai berikut :
a. Evaluasi untuk mengetahui kemampuan awal (pre test)
b. Evaluasi kepada fasilitator
c. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan.
d. Evaluasi untuk mengetahui kemampuan setelah
Pelatihan (post test).

9
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BAB II
LANGKAH-LANGKAH PELATIHAN

Sesi satu: Pengantar Supervisi
Ringkasan
Supervisi merupakan istilah yang sudah tidak asing di kalangan profesional. Profesi apapun
dipastikan pernah melakukan supervisi ataupun disupervisi. Akan tetapi, masih banyak
profesi yang belum dapat mendeﬁnisikan supervisi secara tepat. Hal tersebut berimplikasi
pada sikap, perilaku, ataupun aktivitas-aktivitas supervisi yang dilakukan. Sesi ini akan
menjelaskan apa itu supervisi, komponen, tujuan, prinsip-prinsip dan manfaat supervisi.
Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti sesi ini diharapkan peserta mampu menjelaskan:
a. Deﬁnisi supervisi
b. Tujuan, prinsip dan manfaat supervisi
11

Sub Sesi
a. Pembukaan dan kontrak belajar
b. Deﬁnisi supervisi
c. Tujuan, prinsip dan manfaat supervisi

Total Jam
180 menit / 3 jam

Media Pembelajaran
Flipchart, kertas plano, kertas metaplan, isolasi, modul

Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat dan diskusi kelompok

Panduan bagi Fasilitator Pelatihan
Langkah 1: Pembukaan dan Kontrak Belajar
1. Sampaikan salam pembuka kepada peserta.
2. Ajak peserta untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing- masing.
3. Tanyakan harapan peserta mengenai pelatihan ini dengan cara:
a. Minta peserta menuliskan harapan peserta pada kertas yang telah disediakan
b. Pastikan peserta menuliskan secara jelas dengan satu harapan pada satu kertas
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c. Minta peserta yang telah selesai menulis untuk menempelkan pada lembar harapan
yang telah disediakan
d. Ucapkan terima kasih kepada peserta atas partisipasinya untuk menyampaikan
harapan terkait pelatihan ini
4. Jelaskan hasil pembelajaran yang diharapkan dari pelatihan ini
5. Jelaskan agenda pelatihan yang akan dilaksanakan.
6. Ajak peserta untuk melakukan kegiatan Memulai Menjalin Hubungan dengan
menanyakan kepada peserta:
a. Siapa nama anda dan organisasi anda?
b. Berapa lama anda menjadi supervisor?
c. Berapa banyak orang yang sudah anda supervisi?
d. Satu hal terkait supervisi yang anda banggakan?
7. Sampaikan agenda training hari pertama kepada peserta
8. Lakukan kontrak belajar dengan cara menanyakan kepada peserta mengenai apa yang
'Boleh' dan 'Tidak Boleh' dilakukan sepanjang pelatihan.
a. Minta seluruh peserta untuk menuliskan apa yang 'boleh' dan 'tidak boleh' dilakukan
sepanjang pelatihan pada kertas dengan warna yang berbeda yang telah disediakan
oleh panitia
b. Pastikan peserta menuliskan secara jelas dengan satu hal pada satu kertas
c. Minta peserta yang telah selesai menulis untuk menempelkan pada lembar
kesepakatan yang telah disediakan
d. Ucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta.
9. Ajak peserta untuk melakukan Kegiatan Memulai Menjalin Hubungan dengan cara
menanyakan kepada peserta
13

a. Siapa nama anda dan dari lembaga apa?
b. Berapa lama anda menjadi supervisor?
c. Berapa jumlah orang yang sudah anda supervisi?
d. Hal terkait supervisi anda yang paling berkesan, baik pengalaman yang
menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan?
e. Tulis jawaban peserta ke dalam dua kolom, satu kolom terkait pengalaman
menyenangkan dan satu kolom lainnya terkait pengalaman tidak menyenangkan

Langkah 2: Deﬁnisi Supervisi
1. Ajak peserta untuk melakukan reﬂeksi praktik atau pengalaman peserta dalam
menerima supervisi dengan cara:
a. Minta peserta memikirkan tentang supervisor mereka
b. Tanyakan:
1) Sejauhmana Supervisor anda membantu anda?
2) Bagaimana tanggapan anda terhadap Supervisor anda?
c. Ucapkan terima kasih dan sampaikan pelatihan ini pada dasarnya dirancang untuk
memutus rantai supervisi yang belum baik dari supervisor kita sebelumnya dan
meneruskan yang baik yang ada dari supervisor kita sebelumnya.
2. Jelaskan pengertian supervisi menurut Susan Morwood, 2016. (Hal. 29)
3. Jelaskan mengenai posisi supervisi dalam lembaga (Hal. 30-31)
4. Jelaskan mengenai perbedaan supervisi dan manajemen (Hal. 32-33)
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Langkah 3: Tujuan, Prinsip dan Manfaat Supervisi
1. Ajak peserta untuk melakukan curah pendapat mengenai tujuan supervisi dengan cara:
a. Minta peserta menuliskan tujuan supervisi
berdasarkan pemahaman dan pengalaman
mereka pada kertas post-it yang telah disediakan
b. Pastikan peserta menuliskan secara jelas dan
menuliskan satu tujuan pada satu kertas post-it.
c. Minta setiap peserta untuk menempelkan
jawaban yang telah dituliskannya pada kertas
plano yang sudah disediakan.
d. Minta 2 orang perwakilan peserta untuk membantu mengelompokkan jawaban
seluruh peserta tersebut berdasarkan kesamaannya.
e. Lakukan klariﬁkasi kepada peserta bila ada jawaban yang tidak jelas.
f. Ucapkan terima kasih atas partisipasi peserta.
2. Jelaskan tujuan supervisi (Hal. 33)
3. Ajak peserta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai tujuan yang disebutkan.
4. Jelaskan mengenai Prinsip Dasar Supervisi (Hal. 34)
5. Ajak peserta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai prinsip yang disebutkan.
6. Jelaskan mengenai manfaat supervisi yang efektif dalam perlindungan anak menurut
Tony Morrison (Hal. 35)
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Sesi Dua: Kualitas Supervisi dalam Praktik
Ringkasan
Dalam menangani kasus, supervisee sering kali menghadapi tantangan yang beragam dan
membutuhkan panduan dalam mendampingi dan menyelesaikan kasusnya dengan baik.
Seorang supervisor diharapkan dapat mendampingi supervisee melalui pemberian
dukungan yang tepat agar supervisee terhindar dari segala bentuk stres, burn out dan
ketidakpedulian. Kualitas praktik supervisi yang efektif juga dapat meningkatkan kualitas
penanganan kasus perlindungan anak. Pada sesi ini kita akan menganalisa dan mempelajari
beberapa hal yang mempengaruhi kualitas supervisi dalam praktik seperti dukungan yang
tepat dan efektif terhadap tantangan dalam praktik penanganan kasus, memahami modelmodel keterampilan supervisi, hak dan kewajiban supervisor dan supervisee, dan
memperhatikan beberapa aspek dalam supervisi
Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti sesi ini diharapkan peserta mampu menjelaskan:
a. Tantangan dan Dukungan dalam Supervisi
b. Model-model dalam Supervisi
c. Hak dan Tanggung Jawab Supervisor dan Supervisee
d. Kriteria Supervisor yang Efektif
Sub Sesi
a. Tantangan dan Dukungan dalam Supervisi
b. Model-model dalam Supervisi
c. Hak, Tanggung Jawab Supervisor dan Supervisee
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Total Jam
240 menit / 4 jam
Media Pembelajaran
Flipchart; kertas plano; kertas metaplan; isolasi; modul; banner matriks cassidy; kartu hak
dan kewajiban Supervisor dan Supervisee; dan lembar checklist pengetahuan, keterampilan,
dan profesional dan personal supervisor
Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, simulasi, curah pendapat dan diskusi kelompok.
Catatan untuk Fasilitator Pelatihan
Langkah 1: Tantangan dan Dukungan
1. Ajak peserta untuk mengidentiﬁkasi tantangan dan dukungan yang dihadapi di tempat
kerja berdasarkan pengalaman masing- masing.
2. Jelaskan mengenai tantangan dan dukungan di tempat kerja menurut Cassedy, 2010
(Hal. 36-37)
3. Ajak peserta untuk menganalisa tantangan dan dukungan yang mereka hadapi di
tempat kerjanya menggunakan Matriks Cassidy dengan cara:
a. Bagikan lembar Matriks Cassidy pada masing-masing peserta dan minta peserta untuk
menganalisa tantangan dan dukungan yang mereka hadapi di tempat kerjanya secara
objektif.
b. Jelaskan kepada seluruh peserta tentang cara mengisi matriks cassidy.
c. Minta seluruh peserta untuk menandai skala tantangan ketika berada di lingkungan
kerja.
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d. Minta seluruh peserta untuk menandai skala dukungan ketika berada di lingkungan
kerja.
e. Sampaikan bahwa hal ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan Bapak/Ibu dalam
posisi tidak nyaman, melainkan untuk bersama-sama memperbaiki dan
mengembangkan kualitas supervisi kita.
f. Minta seluruh peserta untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
untuk melakukan reﬂeksi berikut:
1) Apa makna matriks cassidy bagi kita sebagai supervisee?
2) Apa makna matriks cassidy bagi kita sebagai supervisor?
3) Apa makna matriks cassidy bagi praktek supervisi secara umum?
g. Minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya secara
bergiliran. Ajak kelompok lain memberikan tanggapan dan/atau pertanyaan. Beri
penekanan pada hal-hal yang serupa pada presentasi masing-masing kelompok.
h. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa dalam praktek supervisi hendaknya kita
senantiasa mengimbangi dan mengevaluasi tantangan dan dukungan yang kita berikan
kepada supervisee kita untuk menghindari hal-hal negatif seperti stres, burn out, dan
ketidak pedulian/apatis yang dapat menyebabkan lemahnya kualitas penanganan kasus
supervisee.
Langkah 2: Model-Model dalam Supervisi
1. Jelaskan pada peserta bahwa sebagai bagian dari bentuk dukungan pada supervisee (lihat
matriks Cassidy pada Hal. 37), seorang supervisor perlu menyediakan ketiga aspek supervisi
menurut model Proctor (1987) yaitu supervisi pendidikan, dukungan, dan supervisi
administratif.
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2. Sampaikan bahwa saya yakin Bapak / Ibu pernah melakukan ketiga aspek model Proctor
yang dijelaskan sebelumnya, untuk itu saya ingin mengajak Bapak/Ibu untuk mempraktikan
ketiga aspek supervisi model Proctor tersebut.
3. Jelaskan pada peserta keterampilan yang dibutuhkan oleh supervisor untuk ketiga
aspek dalam model Proctor (Hal. 38-40)
4. Ajak peserta untuk lebih mempraktikan ketiga aspek supervisi dalam model proctor
dengan cara:
a. Bagi peserta menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan dan
mempraktikan supervisi pendidikan, dukungan dan administratif.
b. Minta masing-masing kelompok untuk membuat skenario simulasi, satu kelompok
akan diberikan waktu untuk mensimulasikan selama 15 menit.
c. Minta masing-masing kelompok untuk mensimulasikan skenario yang telah
didiskusikannya
d. A j a k k e l o m p o k l a i n
memberikan tanggapan
dan/atau pertanyaan. Catat
hal-hal penting yang
disampaikan selama proses
ini.
e. Ucapkan terima kasih atas
partisipasi seluruh
kelompok pada kegiatan ini.
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Langkah 3: Hak dan Tanggung Jawab serta Kompetensi Supervisor
1. Ajak peserta untuk mengategorikan antara hak dan tanggung jawab supervisor dengan
bermain kartu:
a. Minta setiap peserta masing-masing mengambil satu kartu dari tumpukan kartu yang
berisi hak dan tanggung jawab Supervisor dan Supervisee untuk ditempelkan pada
kertas plano untuk supervisor dan supervisee yang telah disediakan oleh fasilitator
b. Tanyakan alasan peserta menempelkan kartu pada gambar yang mereka pilih
c. Setelah semua peserta menempelkan, minta perwakilan peserta untuk memberikan
tanggapan mengenai:
1) Apakah kartu yang ditempelkan peserta telah sesuai dengan hak dan kewajiban
seorang supervisor dan supervisee?
2) Berikan alasannya.
2. Jelaskan pada peserta tentang hak dan tanggung jawab seorang supervisee dan
supervisor (Hal. 41-42)

Langkah 4: Kriteria Supervisor yang Efektif
1. Minta peserta untuk melakukan reﬂeksi dengan mengukur kompetensinya sebagai
supervisor dengan menggunakan lembar checklist pengetahuan, keterampilan,
profesional dan personal supervisor (Hal. 42-43)
2. Tanyakan kepada peserta:
a. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mengisi lembar checklist tersebut?
b. Kompetensi apa saja yang menurut Bapak/Ibu sudah baik?
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c. Kompetensi apa saja yang menurut Bapak/Ibu perlu diperbaiki?
3. Minta 3-4 orang perwakilan peserta untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut
4. Jelaskan pada peserta tentang ciri supervisor yang efektif terkait aspek pribadi, relasi
dengan supervisee, dan kualitas supervisi (Hal. 44)
5. Jelaskan mengenai syarat menjadi seorang supervisor (Hal. 44-45)
6. Jelaskan mengenai supervisi formal dan non-formal (Hal. 45)
7. Jelaskan mengenai hal utama yang harus diperhatikan dalam melakukan supervisi
(Hal. 45)
8. Sampaikan bahwa Bekerja dengan anak-anak dan keluarga yang rentan dapat
menimbulkan permasalahan terkait dilema etik yang disebabkan oleh bercampurnya
nilai-nilai dasar dari masing-masing Pendamping / Pekerja Sosial, situasi anak dan
keluarga yang kompleks, sumber daya yang tersedia, respon dari professional lainnya,
tuntutan pekerjaan, dan tantangan kehidupan pribadi.
9. Jelaskan mengenai kerangka kerja etis dan kebutuhan respon (Hal. 46)
10.Sampaikan bahwa secara umum, supervisi bersifat rahasia
antara Supervisor dengan Supervisee. Akan tetapi, jika karena
alasan tertentu (keselamatan dan kesehatan kerja, tuntutan
tugas pengasuhan, dan sebagainya), Supervisor dapat
melanggar kerahasiaan tersebut.
11. Sampaikan proses membuka informasi dalam supervisi (Hal. 47-48)
12. Sampaikan terimakasih peserta telah menyelesaikan pembelajaran di sesi kedua
tentang Kualitas Supervisi dalam Praktik.
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13. Tanyakan pada peserta beberapa pertanyaan reﬂektif berikut ini:
a. Bagaimana selama ini anda melakukan supervisi praktek penanganan kasus supervisee
anda di lapangan?
b. Apabila anda belum pernah, apa rencana anda terkait hal ini?
c. Apakah hal ini akan bermanfaat? Mengapa?
d. Perubahan apa yang akan anda coba lakukan pada praktek supervisi anda untuk
meningkatkan kualitas supervisi anda, membantu supervisee dan klien yang didampingi?

Sesi Tiga: Proses Supervisi

Ringkasan
Hubungan yang terjadi dalam supervisi dibangun atas kepercayaan, kerahasiaan, dukungan
dan pengalaman yang dibangun atas dasar empati. Kualitas yang baik dalam supervisi
mencakup tersedianya umpan balik yang konstruktif, memprioritaskan keselamatan,
penghargaan dan perawatan diri (self care). Standar supervisi pekerjaan sosial perlu
digunakan bersama dengan penilaian profesional dan tidak mengambil keputusan secara
ekslusif namun inklusif atau mempertimbangkan berbagai faktor secara adil dan setara.
Supervisi memastikan bahwa supervisee dapat meningkatkan pengetahuan mereka
sehingga kemampuan mereka dapat diterapkan pada klien sesuai etika dan cara yang
kompeten. Supervisi memberikan panduan dan meningkatkan kualitas kerja baik untuk
supervisor maupun supervisee, yang pada akhirnya juga mempertimbangkan kualitas
layanan bagi klien. Sesi ini akan memberikan penjelasan kepada para peserta mengenai
proses supervisi dimulai dari kontrak supervisi termasuk bagaimana melakukan
pendokumentasian di dalam supervisi.
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Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti sesi ini diharapkan peserta mampu:
a. Menjelaskan bentuk dan kontrak supervisi.
b. Menggunakan matriks alokasi kasus.
c. Menjelaskan komunikasi dalam supervisi.
d. Menjelaskan konﬂik dalam supervisi dan cara mengatasinya.
e. Mensimulasikan proses supervisi.

Sub Sesi
a. Menjelaskan bentuk dan kontrak supervisi.
b. Menggunakan matriks alokasi kasus.
c. Menjelaskan komunikasi dalam supervisi.
d. Menjelaskan konﬂik dalam supervisi dan cara megatasinya.
e. Mensimulasikan proses supervisi

Total Jam
420 menit / 7 jam

Media Pembelajaran
Flipchart; kertas plano; kertas metaplan; isolasi; modul; kontrak supervisi; matriks alokasi
kasus; contoh dokumen dalam supervisi;
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Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, curah mendapat, diskusi kelompok, role play.

Panduan bagi Fasilitator Pelatihan
Langkah 1: Bentuk dan Kontrak Supervisi
1. Tanyakan pada peserta beragam bentuk supervisi yang mereka kenal/pernah/sedang
lakukan.
2. Tanyakan pula kepada peserta mengenai hal-hal berikut:
a. Bagaimana dengan Supervisi individual? Apa maksudnya?
b. Bagaimana dengan Supervisi kelompok? Apa maksudnya?
c. Ada lagi?
3. Sampaikan pada peserta beragam bentuk supervisi (Hal. 48-49)
4. Jelaskan mengenai kontrak supervisi (Hal. 49)
5. Sampaikan hal-hal berikut:
a. Kualitas hubungan dalam supervisi menjadi dasar untuk melakukan fungsi-fungsi dari
supervisi.
b. Menciptakan hubungan supervisi yang didasari oleh saling percaya dan saling
menghargai diantara supervisor dengan supervisee merupakan dasar untuk praktek
supervisi yang efektif.
c. Dengan tersedianya ruang reﬂeksi yang aman dan terpercaya, supervisee dapat
mengeksplorasi tantangan-tantangan dari reﬂeksi diri yang kritis dan perkembangan
profesional.
6. Tampilkan dan jelaskan contoh lembar kontrak supervisi (Hal. 52)
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7. Jelaskan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat kontrak
supervisi (Hal. 50-51)
8. Minta peserta untuk membentuk kelompok beranggotakan 4-5 orang untuk
mengembangkan kontrak supervisi.
9. Minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya secara
bergiliran. Ajak kelompok lain memberikan tanggapan dan/atau pertanyaan. Beri
penekanan pada hal-hal yang serupa pada presentasi masing-masing kelompok.
10.Sampaikan bahwa Bapak / Ibu ditugaskan untuk mempraktikan kontrak supervisi di
lembaga masing-masing pada Praktik Belajar Lapangan yang merupakan tindak lanjut dari
training ini.

Langkah 3: Matriks Alokasi Kasus
1. Jelaskan mengenai matriks alokasi kasus (Hal. 53)
2. Tanyakan kepada peserta :
a. Apakah Bapak/Ibu menggunakan matriks alokasi kasus dalam mendistribusikan kasus
kepada Supervisee?
b. Jika tidak, bagaimana cara Bapak/Ibu mengukur tingkat kesulitan suatu kasus?
c. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendistribusikan suatu kasus?
3. Jelaskan pada peserta mengenai cara menggunakan matriks alokasi kasus (Hal. 53-54)
dan sampaikan bahwa mereka dapat mengembangkan sendiri matriks alokasi kasusnya
berdasarkan kebutuhan di lapangan.
4. Sampaikan bahwa Bapak / Ibu ditugaskan untuk mempraktikan matriks alokasi kasus di
lembaga masing-masing pada Praktik Belajar Lapangan yang merupakan tindak lanjut dari
training ini.
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Langkah 4: Komunikasi dalam Supervisi
1. Jelaskan mengenai kegiatan-kegiatan dalam proses supervisi (Hal. 55)
2. Jelaskan mengenai komunikasi tertulis yang efektif dalam supervisi (Hal. 55)
3. Jelaskan mengenai umpan balik yang efektif (Hal. 55-56)
4. Jelaskan mengenai materi dalam supervisi (Hal. 56)

Langkah 5: Konﬂik dalam Supervisi
1. Sampaikan bahwa supervisi tidak terlepas dari adanya konﬂik antara supervisor dan
supervisee.
2. Tanyakan kepada peserta mengenai konﬂik
yang pernah dialami selama supervisi :
a. Konﬂik apa saja yang pernah dialami selama
praktik supervisi?
b. Mengapa dan Bagaimana cara mengatasinya?
3. Jelaskan pada peserta bahwa konﬂik dalam
praktik supervisi sering ditemukan. Pada saat
konﬂik terjadi kita perlu mengetahui akar
permasalahannya. Sampaikan mengenai konﬂik
di dalam supervisi (Hal. 57)
4. Jelaskan mengenai cara mengatasi konﬂik
dalam supervisi serta hal-hal yang tidak boleh
dilakukan dalam proses supervisi (Hal. 57)
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Langkah 6: Simulasi Proses Supervisi
1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang.
2. Minta masing-masing kelompok melakukan diskusi untuk menjawab beberapa
pertanyaan berikut ini:
a. Bagaimana anda melakukan supervisi?
b. Bagaimana anda mendokumentasikan proses supervisi?
c. Bagaimana anda memastikan kesehatan dan keselamatan kerja supervisee?
d. Bagaimana anda memberikan umpan balik pada supervisee?
e. Bagaimana anda mengatasi konﬂik?
3. Minta masing-masing kelompok untuk melakukan praktik supervisi dengan cara
meminta masing-masing kelompok untuk mengembangkan skenario bermain peran
dengan mendemonstrasikan beberapa hal hasil diskusinya (dari poin a sampai e).
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BAB III
BAHAN BACAAN

Sesi Satu: Pengantar Supervisi
Materi yang dibahas pada sesi ini antara lain:
a. Pengertian supervisi
b. Tujuan, Prinsip, dan Manfaat Supervisi
c. Kriteria Supervisor yang Efektif
d. Perbedaan Supervisi dan Manajer

Pengertian Supervisi
Supervisi menurut AASW memerlukan mediasi antara organisasi dan pekerja; dengan
supervisor melakukan advokasi yang mewakili organisasi, pekerja dan pekerja sosial
profesional (AASW Supervision Standards, 2000). Supervisi dalam pekerjaan sosial
merupakan interaksi terencana antara supervisor dengan supervisee dalam satu
lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga tercipta satu proses reﬂektif dan
analisa kritis dari penyediaan layanan, untuk menjamin kualitas asuhan serta layanan
terhadap anak-anak, keluarga dan masyarakat.
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Posisi Supervisi dalam Lembaga
Posisi supervisi dalam lembaga dapat digambarkan melalui gambar berikut:

Pemerintah

Jaringan
Layanan

Layanan
untuk klien

Klien/
Penerima
Manfaat

Kompetensi
personal dan
profesional

Organisasi
/Lembaga

Supervisi

Supervisee

Panduan
Organisasi dan
Kebijakan
Sumber Daya

Komunitas
& Profesi

Supervisor

Kontrak
Supervisi
Ketrampilan/
Pengetahuan
E k

Supervisi merupakan praktik yang melibatkan empat hal yaitu organisasi/lembaga,
supervisor itu sendiri, supervisee dan klien. Diluar itu, praktik supervisi juga melibatkan
pemerintah, jaringan layanan dan komunitas dan profesi lain (selain pekerja sosial) yang
relevan dan dibutuhkan oleh klien.
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Dalam melakukan supervisi, seorang supervisor perlu mengacu pada panduan organisasi
dan kebijakan sumber daya organisasi / lembaga tempatnya bekerja. Panduan organisasi
dan kebijakan inilah yang menghubungkan supervisor dengan organsasi / lembaga
tempatnya bekerja.
Sementara, hubungan antara supervisor dengan supervisee dilakukan melalui kontrak
supervisi. Hubungan ini pun dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan / pengetahuan
supervisor maupun supervisee dan memberikan pemahaman terkait etika profesi maupun
etika bekerja dengan klien / penerima manfaat. Dari adanya supervisi ini pun dapat
meningkatkan kompetensi personal dan profesional seorang supervisee dalam
memberikan layanan kepada klien/ penerima manfaat, sebagai bentuk tanggung jawab
organisasi / lembaga pemberi layanan.
Layanan yang diberikan kepada klien / penerima manfaat tidak akan maksimal apabila
supervisi tidak berjalan dengan efektif dan organisasi tidak menyediakan panduan ataupun
pedoman dalam melakukan supervisi. Keterlibatan pemerintah, jaringan layanan dan
komunitas dan profesi lain (selain pekerja sosial) yang relevan dan dibutuhkan oleh klien pun
penting dalam rangka mendukung kualitas layanan yang diberikan kepada klien / penerima
manfaat. Berbagai komponen diatas saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain
menghasilkan supervisi yang efektif untuk klien dalam upaya peningkatan layanan.
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Perbedaan Supervisi dan Manajemen

SUPERVISOR
MANAJEMEN

• Pengembangan kompetensi
profesional

• Pengaturan dan koordinasi kegiatan
organisasi

• Proses reﬂektif dan analisis kritis

• Mengacu kepada kebijakan organisasi

• Dilakukan oleh profesional
mengacu pada kaidah profesi

• Dilakukan oleh para pimpinan
organisasi baik pada tingkat
Kepala/Direktur, Kepala Bidang atau
Kasubid/Kasie

• Akuntabilitas, kualitas layanan, dan
pencapaian tujuan layanan

• Mencapai tujuan-tujuan organisasi

Supervisi:
Supervisor memfasilitasi dengan reﬂeksikan praktik untuk mendukung supervisee:
a. Mengetahui kekuatan dan tantangan terkait keterampilan dan pengetahuan
b. Mereﬂeksikan materi kasus untuk mengembangkan pemahaman terkait isu, tujuan
jangka panjang, strategi, sumber yang dibutuhkan dan proses evaluasi
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Manajemen:
a. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari kelompok orang sesuai
dengan kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan
b. Mengembangkan hubungan dan lingkungan yang memapukan orang untuk bekerja
bersama dan untuk merespon perubahan
c. Mengelola tantangan dalam bekerja sehingga mereka tetap bersemangat dan
komitmen terhadap pekerjaannya

Tujuan Supervisi
Menurut Jane Campbell (2000) tujuan pokok supervisi adalah memastikan kualitas
layanan pada klien sementara para pekerja sosial dapat belajar dan tumbuh secara
professional. Supervisi merupakan satu proses formal dari pembelajaran dan dukungan
profesional yang memampukan masing-masing para pelaksana program untuk:
a. Mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan melalui proses reﬂeksi
mengenai isi dan proses supervisi sehingga dapat efektif menggunakan kapabilitas
dirinya dan sumber daya.
b. Menegaskan batasan-batasan antara klien, supervisee, supervisor, organisasi, dan
lainnya sehingga dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak klien, serta
mampu mencegah dan menangani stress/burn out akibat beban kerja.
c. Menerima tanggung-jawab untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pekerjaan
termasuk mengeksplorasi implikasi etika dan dilema etik dalam penanganan kasus

33

Prinsip-Prinsip Supervisi
a. Merupakan fungsi utama layanan, dijalankan secara formal dan berkesinambungan,
serta dikoordinir oleh lembaga.
b. Memperhatikan potensi, kapasitas dan kesehatan mental supervisee.
c. Didukung berbagai metode untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan
penerapan nilai supervisee.
d. Mempertimbangkan bukti-bukti, praktik terbaik, konteks dan kebutuhan supervisee
e. Didukung oleh pencatatan dan pelaporan selama proses supervisi.
f. Menerapkan etika profesi dalam bekerja dengan sejawat, klien, masyarakat, dan
profesional lainnya.
g. Dilakukan audit, evaluasi, dan dokumentasi oleh lembaga.
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Manfaat Supervisi
Supervisi yang efektif bermanfaat dalam perlindungan anak. Manfaat supervisi tersebut
menurut Tony Morrison meliputi:

Manfaat untuk Klien
Para praktisi berkomitmen pada
tujuan penanganan kasus
Rencana perubahan klien lebih
jelas

Manfaat untuk Klien
Akuntabilitas peran yang lebih jelas
Staf dan pekerjaannya lebih diperhatikan dan
dihargai
Adanya reﬂeksi terhadap penilaian

Dapat mengidentiﬁkasi kekuatan
dan resikonya

Masalah pada penanganan kasus dibahas dan
diklariﬁkasi

Lebih kuat (resilien) secara
emosional

Kesempatan peningkatan kapasitas profesional
Lebih kuat (resilien) secara emosional
Kerja tim menjadi lebih baik

Manfaat untuk Program
Perlindungan Anak

Manfaat untuk Kerja Lintas Lembaga

Komunikasi dan koordinasi yang jelas
antar semua jenjang

Membantu staf memahami kebijakan dan
pendekatan dari lembaga lain.

Berkurangnya tingkat pergantian staﬀ

Mempromosikan pentingnya kolaborasi
dengan lembaga lain

Kinerja penanganan kasus yang
profesional

Mempersiapkan para praktisi untuk
pertemuan lintas lembaga

Meningkatkan akuntabilitas program

Membantu mengklariﬁkasi peran para
praktisi dengan lembaga lain

Lebih dihargai oleh lembaga lain
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Sesi Dua: Proses Supervisi
Materi yang dibahas pada sesi ini antara lain:
a. Tantangan dan Dukungan dalam Supervisi
b. Aspek-aspek dalam Supervisi
c. Hak, Tanggung Jawab dan Kompetensi Supervisor

Tantangan dan Dukungan di Tempat Kerja
Tantangan dan dukungan di tempat kerja terbagi menjadi empat kuadran. Kuadran 1
merupakan tempat kerja yang memberikan tantangan yang tinggi dan dukungan yang tinggi
pula. Tempat kerja pada kuadran 1 lah yang diharapkan, karena memungkinkan para staf /
pegawai menujukan kinerja yang baik. Pada kuadran 1, supervisee akan siap menerima
tantangan yang lebih berat. Supervisi dimaksudkan untuk mencapai tingkat kompetensi
yang lebih tinggi.
Kuadran 2 merupakan tempat kerja yang memberikan dukungan yang tinggi, namun kurang
memberikan tantangan kepada para staf / pegawainya. Tempat kerja pada kuadran 2
cenderung membuat staf / pegawai merasa nyaman akan tetapi minim dalam meningkatkan
kompetensi staf/pegawai. Kondisi demikian biasanya dialami oleh supervisee yang baru
bekerja. Oleh karena itu, supervise harus diarahkan pada keterampilan untuk melatih dan
mengajar.
Kuadran 3 merupakan tempat kerja yang memberikan dukungan rendah dan tantangan
yang rendah kepada para staf / pegawainya. Tempat kerja pada kuadran 3 dapat membuat
staf / pegawainya apatis dan tidak peduli karena kurangnya perhatian dari tempat kerjanya.
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Hal ini mengindikasikan bahwa supervisi pada kuadran ini tidak berjalan dengan baik.
Kuadran 4 merupakan tempat kerja yang memberikan tantangan yang tinggi namun kurang
dalam memberikan dukungan. Tempat kerja pada kuadran ini menyebabkan staf /
pegawainya merasa stress, jenuh / burnout. Supervisi di tempat kerja pada kuadran ini pun
tidak berjalan dengan baik.

Model-model dalam Supervisi
Model dalam supervisi terdiri atas supervisi pendidikan, dukungan dan administratif.
Adapun perbedaan dari ketiga aspek tersebut antara lain sebagai berikut

Supervisi Pendidikan
Fokus pada
pengembangan
pengetahuan dan
keterampilan

Supervisi Dukungan
Membantu supervisee
meningkatkan motivasi,
semangat kerja, dan
kemampuan mengatasi
tantangan termasuk
kondisi stres dan distres.

Supervisi
Model
Proctor

37

Supervisi Administratif
Fokus pada panduan,
monitoring dan evaluasi
serta mengontrol aspek
kualitas dalam praktik
profesional

1. Supervisi Pendidikan
Supervisor membantu supervisee untuk mengembangkan keterampilan dan
pemahaman mengenai cara mereka bekerja dan kebutuhan dari orang-orang yang
mereka tangani.
a. Ruang yang cukup untuk reﬂeksi terhadap proses dan isi dari pekerjaan mereka.
b. Menerima informasi serta pandangan orang lain mengenai tugas, proses dan isi dari
pekerjaan mereka.
c. Mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam tugas.
d. Mengatasi dilema etik yang dialami supervisee.
Adapun keterampilan yang diperlukan dalam supervisi pendidikan antara lain:
a. Supervisor membantu supervisee dalam mengembangkan keterampilan dan
memahami tentang cara mereka bekerja dan kebutuhan klien mereka.
b. Pada supervisi ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan:
1) Reﬂeks - apa yang sudah berhasil dilakukan, apa yang perlu dilakukan lebih baik di
kemudian hari.
2) Umpan Balik - apa yang sudah berhasil dilakukan, pengetahuan dan keterampilan
apa yang masih perlu ditingkatkan.
c. Keterampilan mendengarkan, empati, menentukan tujuan jangka panjang, membina,
menjadi mentor, memonitor, memfasilitasi. Selain itu supervisor pun harus mampu
untuk melakukan reﬂeksi terhadap praktek, menggunakan teori ke dalam praktek,
dan mendorong dan menjadikan supervisee lebih antusias
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2. Supervisi Dukungan
Supervisor bekerjasama dengan supervisee mengidentiﬁkasi dan menyepakati cara-cara
mereka menangani tuntutan dan stres dari pekerjaan mereka. Menggali hal-hal yang
mereka sukai dan capaian para supervisee dalam tugasnya, dan juga tantangan di dalam
pekerjaan.
a. Memberikan validasi dan dukungan baik sebagai individu maupun pegawai
b. Memastikan bahwa pegawai tersebut tidak dibiarkan menanggung sendirian situasisituasi yang sulit, orang-orang dan masalah-masalah
Adapun keterampilan yang diperlukan dalam supervisi dukungan antara lain:
a. Supervisor bekerja bersama supervisee bagaimana mereka mengelola tekanan dan
permintaan saat bekerja. Supervisor pun perlu memotivasi agar supervisee merasa
senang dan dapat berprestasi juga mengatasi tantangan supervisee di dalam
pekerjaan.
b. Menggali apa yang membuat supervisee menolak berbicara dan mengapa dan
menggali informasi tentang hal-hal yang disukai saat bekerja dan proses belajar. Pada
supervisi dukungan, supervisor tidak menghakimi supervisee, memberi perhatian dan
dukungan, tenang, murah hati, mau berbagi keterampilan, pengetahuan dan
pengalaman yang dipunyai, termasuk kesalahan.

3. Administratif
Supervisor menciptakan kesempatan bagi supervisee untuk mengembangkan standar
kerja yang baik, yang sesuai pada kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga yang
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mereka tangani, sesuai dengan kebijakan organisasi, kerangka perilaku yang baik dan
kerangka hukum.
a. Menyediakan akses kepada informasi termasuk
informasi terkini mengenai kebijakan organisasi
dan peraturan lain terkait
b. Mengidentiﬁkasi dan mengorganisir pelatihan yang
dibutuhkan dalam bidang ini, untuk memenuhi
standar- standar praktik
c. Mengatur beban kerja supaya supervisee sanggup melakukan tugasnya, untuk
mencapai praktik kasus dan tuntutan keselamatan dan kesehatan kerja.
Adapun keterampilan yang diperlukan dalam supervisi administratif antara lain:
a. Supervisor perlu membantu supervisee agar dapat berﬁkir tentang pekerjaan mereka
dan mengembangkan standar kerja yang baik dan sesuai dengan kebijakan lembaga,
sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan kode etik profesi serta sesuai hukum
yang berlaku.
b. Membangun kontak awal, mendengarkan, mengembangkan kepercayaan,
menetapkan tujuan, klariﬁkasi, advokasi, mempraktikan, menjelaskan, dan
menawarkan pilihan. Supervisor pun harus menjadi model perilaku etis (sesuai kode
etik), melakukan tugas-tugas administratif, kompeten untuk mensupervisi pada level
ini, dan memahami adanya isu-isu terkait lembaga/profesi/personal.
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Hak dan tanggung jawab supervisor dan supervisee
1. Hak Supervisor
a. Dibekali dengan sumber daya (waktu, materi dan dana) untuk melakukan supervisi
yang berkualitas secara rutin
b. Memiliki akses terhadap pelatihan yang dibutuhkan dan terkini, baik di bidang
penyediaan layanan dan supervisi.
2. Tanggung-Jawab Supervisor
a. Menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk Supervisee.
b. Memberikan umpan balik yang berguna.
c. Mendukung Supervisee mengeksplorasi alur pikir.
d. Berbagi informasi, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
e. Mengoreksi praktik yang tidak etis, tidak bijaksana, dan tidak kompeten.
f. Melaksanakan kewajiban profesional untuk menyediakan layanan yang berkualitas
kepada organisasi, klien, kelompok profesional dan masyarakat.
g. Memberikan supervisi profesional sesuai jadwal.
h. Memperbaharui pelatihan dan keterampilan supervisi terkini.
3. Hak Supervisee
a. Dibekali dengan sumber daya (waktu, materi dan dana) untuk mengakses supervisi
yang berkualitas secara rutin.
b. Mendapatkan supervisi yang efektif untuk meningkatkan kompetensi.
c. Memiliki akses kepada pelatihan yang dibutuhkan.
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4. Tanggung-Jawab Supervisee.
a. Mengidentiﬁkasi masalah-masalah yang membutuhkan pertolongan.
b. Menciptakan saling percaya di dalam supervisi.
c. Terbuka terhadap umpan balik dan dapat memanfaatkannya.
d. Memperbaharui pengetahuan dan keterampilan.
e. Menyadari kewajiban profesional untuk menyediakan layanan yang berkualitas
kepada organisasi, klien, kelompok profesional dan masyarakat.
Kriteria Supervisor yang Efektif
Lembar checklist supervisor yang efektif

Kriteria

Kurang Rata-rata Rata-rata Rata-rata
Atas
Bawah

Pengetahuan
Memiliki pengetahuan tentang
perkembangan anak dan asesmen anak
yang memiliki resiko
Memiliki pengetahuan dan sumber-sumber
yang tersedia dalam lembaganya,
pemerintah dan masyarakat.
Memiliki pengetahuan dan isu-isu etik dan
hukum saat ini
Memahami program pengembangan
keterampilan pengasuhan (parenting
skills)
Memiliki pengetahuan tentang teori dan
strategi
intervensi
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Baik
Sekali

Kriteria

Kurang Rata-rata Rata-rata Rata-rata
Atas
Bawah

Praktek
Mampu menciptakan suasana yang
nyaman
Menunjukkan keterampilan
komunikasi yang memadai
Mampu mengkonseptualisasikan
suatu masalah
Mampu memformulasikan/menilai
tujuan-tujuan manajemen kasus
Menunjukkan penguasaan strategi
intervensi
Tepat waktu dan teliti dalam
dokumentasi

Profesional/Pribadi
Menunjukkan perilaku etik
Menunjukkan penggunaan
keterampilan manajemen kasus
Mampu mengidentiﬁkasi kekuatan
dan kelemahan sendiri
Mampu menerima dan mempelajari
umpan balik
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Baik
Sekali

Lembar checklist ini akan menjadi bahan reﬂeksi diri dan masukan bagi lembaga dimana
anda bekerja. Isilah lembar checklist ini sesuai dengan kondisi yang benar-benar anda
rasakan.
Ciri-ciri supervisor yang efektif terdiri atas aspek pribadi, relasi dengan supervisee, dan
kualitas supervisi.
Ciri supervisor yang efektif terkait dengan aspek pribadi meliputi harga diri, integritas
pribadi, memahami kekuatan dan keterbatasan, serta memiliki komitmen pada supervise.
Ciri supervisor yang efektif terkait dengan relasi dengan supervisee meliputi perhatian
terhadap kesulitan dan tantangan supervisee dan klien, membantu supervisee mengatasi
stress / burnout, mendampinngi supervisee dalam situasi yang menantang, serta peran yang
ﬂeksibel.
Ciri supervisor yang efektif terkait dengan kualitas supervisi yakni memberikan panduan
kerja, mengatur pekerjaan, mengembangkan kapasitas supervisee, memastikan efektiﬁtas
peforma supervisee, dan mengelola hubungan

Syarat menjadi Seorang Supervisor
Efektivitas dari supervisi menuntut para supervisor untuk memiliki tingkat kompetensi
personal dan profesional dalam melaksanakan supervisi yang efektif. Berikut merupakan
kriteria untuk memilih seorang Supervisor
a. Memiliki kompetensi dan pengalaman praktik manajemen kasus.
b. Memiliki kompetensi di bidang layanan yang sesuai dengan supervisee.
c. Memiliki tingkat keterampilan yang sama atau lebih tinggi dari supervisee.
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d. Memiliki kompetensi dalam supervisi dan selalu diperbaharui.
e. Komitmen untuk memberikan layanan supervisi berkualitas, sebagaimana yang
diuraikan dalam panduan supervisi ini.

Supervisi formal dan Non Formal
Supervisi dapat berlangsung secara formal maupun non formal. Supervisi formal dilakukan
secara teratur, dalam kerangka waktu yang spesiﬁk dan memiliki agenda yang telah
disepakati. Supervisi non formal terjadi ketika merespon masalah dalam praktik maupun
pekerjaan profesional, yang secara alami menuntut pemikiran dan perencanaan pada waktu
hal itu terjadi atau dalam waktu dekat.
Supervisi perlu melakukan beberapa hal utama dan mengacu pada etika profesi serta
mampu mengatasi konﬂik yang mungkin timbul dalam supervisi. Beberapa hal utama yang
perlu diperhatikan yakni :
a. Memantau beban kerja berdasarkan jumlah dan kompleksitas kasus.
b. Mengulas secara berkala catatan-catatan, arsip kasus,
laporan tertulis, surat-surat dan surel baik kasus maupun
perkembangan klien.
c. Mengidentiﬁkasi ketegangan diantara lembaga partner
yang signiﬁkan.
d. Mengidentiﬁkasi dan menangani kompleksitas masalah
dan dilema etis.
e. Mengidentiﬁkasikan kebutuhan pengembangan
profesional supervisee dalam jangka panjang.
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Kerangka kerja etis dan kebutuhan respon
Kerangka kerja etika mempertimbangkan identiﬁkasi dari dilema etis dan respon yang
dibutuhkan adalah:
a. Nilai dan martabat manusia - setiap anak memiliki hak untuk hidup aman dalam
keluarganya.
b. Keadilan sosial - distribusi sumber daya yang seimbang, akses layanan publik yang adil
untuk memenuhi kepentingan terbaik dari anak.
c. Layanan kepada kemanusiaan - bekerja untuk memberikan kesempatan kepada anak
untuk mencapai potensinya di dalam keluarga, keluarga angkat atau pengasuhan di
luar rumah.
d. Integritas - manajer kasus menjunjung kualitas perilaku profesional yang tinggi dan
bertindak dengan martabat serta bertanggung-jawab.
e. Kompetensi - menghargai keahlian dan kompetensi dalam praktek manajemen kasus.
f. Memprioritaskan kepentingan terbaik klien - manajer kasus akan bekerja demi
kepentingan terbaik dari anak sebagai prioritas, sekaligus mempertimbangkan
kebutuhan dari semua orang yang terlibat.
g. Konﬂik kepentingan - akan diidentiﬁkasi dan diinformasikan kepada lembaga agar
semua yang terlibat dapat membuat solusinya.
h. Menentukan diri sendiri - manajer kasus akan mengupayakan agar anak-anak dan
keluarga dapat membuat keputusan yang tepat mengenai masa depan mereka, dan
berupaya menyediakan sumber daya bagi mereka untuk mengambil keputusan
tersebut.
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i. Pernyataan persetujuan - manajer kasus akan bekerja sama dengan anak-anak dan
keluarga agar mereka memahami keputusan yang mereka buat mengenai masa depan
mereka, dan mereka memiliki informasi untuk dapat membantu membuat keputusan
tersebut serta memberikan pernyataan persetujuan mereka
j. Supervisi perlu memprioritaskan fokusnya pada pekerjaan yang sedang dilakukan
bukan pada kebutuhan emosional dan psikologis para supervisee yang menangani
pekerjaan tersebut. Jika hal ini terjadi, maka dapat dilakukan rujukan pada profesi lain
dengan didiskusikan bersama supervisee.
k. Kerahasiaan - manajer kasus akan mengatur catatan yang
disimpan, yang berisikan informasi dan hanya digunakan
demi kepentingan klien. Catatan ini harus
didokumentasikan dengan cara yang menghargai anak
dan keluarganya. Hanya informasi yang dibutuhkan
untuk kepentingan anak dan keluarga yang akan
dibagikan kepada para profesional lainnya. Jika
memungkinkan, anak dan keluarga memberikan ijin
tertulis / verbal bahwa informasi ini dapat diungkapkan
pada pihak lain yang akan terlibat dalam memberikan
layanan.
Secara umum, supervisi bersifat rahasia antara supervisor dengan supervisee. Jika ada isuisu yang timbul di dalam supervisi yang memerlukan pelanggaran kerahasiaan dari supervisi
(keselamatan dan kesehatan kerja atau tuntutan tugas pengasuhan dan lain sebagainya),
maka supervisee akan diinformasikan mengenai kebutuhan untuk pelanggaran kerahasiaan
tersebut, sesegera mungkin hal itu dapat dilakukan. Adapun proses membuka informasi
dalam supervisi perlu memperhatikan beberapa poin berikut:
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a. Supervisor akan menginformasikan kepada supervisee alasan mengapa informasi
dalam supervisi tersebut perlu dibuka dan keterangan mengenai kepada siapa, kapan,
bagaimana dan untuk tujuan apa.
b. Sesuai prosedur, hal ini perlu diinformasikan kepada yang disupervisi dalam bentuk
tertulis, seminggu sebelum informasi tersebut akan dirilis.
c. Supervisee memiliki hak untuk memberikan respon baik secara lisan dan / atau tertulis
terhadap materi yang akan dirilis, dan hal ini akan diikutsertakan dalam dokumen
akhir.
Informasi dari supervisi harus tetap menjaga kerahasiaan, namun dapat digunakan untuk
pengulasan performa manajemen secara utuh.

Sesi Tiga: Proses Supervisi
Materi yang dibahas pada sesi ini antara lain:
a. Supervisi yang baik
b. Kontrak supervisi
c. Matriks alokasi kasus
d. Menjadi supervisor yang baik
Bentuk Supervisi
Supervisi pun dapat dilakukan secara individual, kelompok, dan tim.
a. Supervisi individual: Supervisi yang dilakukan secara perorangan dalam wilayah
kerjanya
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b. Supervisi kelompok: Supervisi yang dilakukan secara berkelompok.
c. Supervisi tim: Supervisi yang dilakukan secara tim yang terdiri dari profesi dan pihak
terkait lainnya.
Supervisi dapat dilakukan langsung dan langsung dilakukan dengan:
a. Bertemu secara langsung / tatap muka
b. Melakukan pengamatan bersama-sama secara langsung ke lapangan
Supervisi tidak langsung dilakukan dengan:
a. Telpon, SMS, dan WA
b. Email
c. Rekaman suara
d. Rekaman video
e. Mempelajari catatan, dokumentasi, dan laporan
CATATAN: Supervisi yang efektif membutuhkan beberapa observasi langsung.

Kontrak Supervisi
Mengembangkan sebuah kontrak supervisi merupakan elemen yang penting dari sebuah
hubungan supervisi. Kontrak tersebut merupakan dokumentasi formal dari harapanharapan dan tujuan-tujuan penting dari hubungan supervisi tersebut. Kontrak supervisi
perlu dikembangkan di awal proses supervisi dan harus di kaji ulang secara berkala, paling
sedikit setiap dua belas bulan sekali. Kontrak tersebut mencakup pengadaan (waktu dan
tempat) dan bagian isi (apa yang akan dibahas).
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Kontrak supervise harus dikembangkan pada awal proses supervise dan untuk dibahas
kembali secara teratur, minimal setiap 12 bulan. Kontraknya meliputi pelaksanaan (waktu
dan tempat) dan isi (apa yang akan didiskusikan). Sebelum melakukan kontrak supervisi, kita
harus menentukan waktu dan tempat dalam melakukan supervisi dan merundingkan
kontrak supervisi.
1. Menentukan waktu dan tempat dalam melakukan supervisi.
a. Waktu untuk melakukan supervisi diantara jam kerja bagi supervisor dan supervisee
b. Frekuensi dari supervisi untuk memenuhi standar praktek terbaik dan di dalamnya ikut
mempertimbangkan ketentuan pengetahuan serta pengembangan keterampilan dari
seorang manajer kasus, masalah-masalah pribadi maupun profesional dan juga
kompleksitas dari klien yang didampingi.
1) Lulusan baru (kurang dari tiga tahun) mendapatkan supervisi mingguan dengan
minimal satu jam.
2) Supervisee yang kompeten mendapatkan supervisi setiap dua minggu sekali untuk
1.5 jam.
3) Kehadiran dalam pertemuan staﬀ dan mengikuti pelatihan pengembangan
profesional, tidak dapat diterima sebagai pengganti supervisi.
c. Apabila supervisee membutuhkan waktu supervisi lanjutan, maka hal ini harus
didiskusikan dengan supervisor pada waktu supervisi.
d. Supervisi harus dilaksanakan dalam lingkungan yang memenuhi standar praktek
ruang kerja:
1) Kerahasiaan dalam mendiskusikan masalah klien dan masalah profesional yang
sensitif.
2) Standar-standar kesehatan dan keselamatan kerja.
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2. Merundingkan terlebih dahulu kontrak supervisi dengan cara:
a. Pelajari riwayat supervisi.
b. Gaya supervisi terdahulu yang berguna saat itu.
c. Kesenjangan antara pelatihan dan pengetahuan.
d. Komitmen supervisee terhadap proses.
e. Nilai-nilai, gaya dan motivasi dari supervisee dan bagaimana mereka
mengembangkannya.
f. Menyadari keterampilannya dan kontribusinya terhadap praktik kasus.
g. Menyadari perbedaan kekuatan dan bagaimana hal ini akan memberikan dampak
terhadap hubungan supervisi.
h. Mengklariﬁkasi tuntutan organisasi untuk supervisi dan tanggung-jawab untuk
pelaporan.
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Contoh Kontrak Supervisi:
Nama Supervisor
Tanda tangan
Nama yang disupervisi
Tanda tangan
Tanggal
Kami menyepaka hal-hal di bawah ini:
Waktu/jam
Tempat
Kontak darurat
Media supervisi
Tujuan supervisi

Tanggung jawab
terhadap klien
Keluhan

(kontak/konsultasi antar sesi: satu jam, empat
malam sekali, dan sebagainya)
(lokasi dilakukannya supervisi)
(nomor telpon untuk tanya jawab yang
mendesak/konsultasi)
(langsung/ dak langsung, melalui….)
(apa yang diharapkan oleh supervisor dan
supervisee dari proses supervisi: skill baru,
pendekatan baru, gaya baru, membahas
profesionalitas seseorang, evaluasi/peneli an,
dukungan profesional/personal, dsb.)
(apa peran/tugas/tanggung jawab Supervisee
terhadap klien)
(Apabila anda memiliki keluhan mengenai
prak k atau ngkah laku orang lain, dapat
dibawa ke sesi supervisi untuk didiskusikan.
Apabila belum terselesaikan dengan
memuaskan, temukan orang ke ga yang dak
berpihak pada kalian berdua. Apabila dak
terjadi proses penyelesaian yang memuaskan,
maka keluhan resmi dalam tulisan akan
disimpan sesuai kebijakan lembaga)
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Matriks Alokasi Kasus
a. Matrix alokasi kasus Ini merupakan sebuah model yang dikembangkan pada training
sebelumnya oleh Susan Morwood yang disarankan dalam mempertimbangkan
tingkat tantangan pada kasus-kasus dan kemampuan dari manajer kasus.
b. Jumlah kasus yang dialokasikan kepada setiap manajer kasus diperbincangkan
dengan manajer kasus pada saat supervisi dan tercatat dalam kontrak supervisi.
c. Para manajer kasus diharapkan untuk menangani lima kasus berbeda sepanjang
periode enam bulan dan dapat membawa setiap kasus pada tahap evaluasi atau tahap
terminasi.
Tingkat Kompetensi Pekerja Sosial
Level

Kompetensi

Pengalaman

Pemahaman dasar mengenai nilai-nilai, Pengetahuan
mengenai perkembangan anak & pekerjaan sosial

0 - kurang dari satu tahun

Level 2

Pemahaman yang cukup mengenai nilai-nilai, pengetahuan
mengenai pekerja sosial anak, perlindungan anak, manajemen
kasus, jaringan, pengasuhan yang baik, Kebijakan Keselamatan
Anak / Child Safeguarding (CSG), kelekatan,

1 – 2 tahun dengan
pengalaman menangani
berbagai jenis kasus

Level 3

Pemahaman yang baik mengenai nilai- nilai, pengetahuan
mengenai pekerjaan sosial anak, perlindungan anak, manajemen
kasus, jaringan, pengasuhan yang baik, kebijakan keselamatan
anak, kelekatan, resiliensi, permanency planning,

Lebih dari 2 tahun
dengan pengalaman
menangani berbagai
jenis kasus

Level 1
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Skala Kerumitan Kasus
Geograﬁs
(Jarak etc.)

Tantangan

Resiko &
Keamanan

Kompleksitas

Level 1

Kota &
Kabupaten terdekat

Resiko
Minimum

Isu Tunggal

Level 2

Kabupaten terdekat (6 jam
perjalanan pergi
& pulang, termasuk
aktiﬁtasnya

Sedang

Maksimum
2 Isu yang
ditangani

Level 3

Kabupaten yang lebih jauh
(lebih dari 6 jam perjalanan
pergi & pulang dan
kemungkinan menginap

Berat

Lebih dari 2
Isu yang
ditangani

Matrix alokasi kasus berdasarkan tingkat dari keterampilan manajer kasus dan tingkat
kerumitan kasus

Level Pihak
yang disupervisi
Level 1
Level 2
Level 3

Tingkat Kerumitan Kasus
Level 1
4
2
1

Level 2
1
2
1
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Level 3
0
1
3

Kegiatan-kegiatan dalam Supervisi
Kegiatan-kegiatan dalam supervisi dapat berupa:
a. Tanyakan perasaan saat ini
b. Review Kasus
c. Memastikan penggunaan tools
d. Pengembangan keterampilan
e. Menggali tentang masalah etika & hukum
f. Memberikan umpan balik
g. Pembelajaran dengan tim / teman sebaya
h. Melakukan pencatatan proses
i. Merencanakan rencana tindak lanjut
Komunikasi Tertulis yang Efektif
Komunikasi tertulis yang efektif perlu memperhatikan:
a. Situasi: Apa yang anda tulis
b. Kompleksitas: Apa yang membuat situasinya menjadi rumit
c. Resolusi: Apa yang anda ajukan untuk keputusannya
d. Aksi: Apa yang akan anda lakukan, apa yang anda ingin orang lain lakukan
e. Kesopanan: selesai dengan catatan dengan ucapan terima kasih
Umpan Balik yang Efektif pada Supervisee
Umpan balik dari seorang supervisor merupakan elemen yang penting di dalam supervisi.
Umpan balik biasanya tidak selalu mudah untuk diterima, terutama bila umpan balik
tersebut terkait dengan bidang-bidang yang sulit dikerjakan oleh supervisee. Untuk dapat
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meningkatkan manfaatnya, umpan balik harus:
a. Jelas - harus jelas mengenai umpan balik yang akan diberikan.
b. Dimiliki - umpan balik adalah opini seseorang dan bukan kebenaran yang seutuhnya.
c. Berkala - umpan balik dilakukan secara berkala, membahas keberhasilan dan juga
tantangan-tantangan.
d. Seimbang - umpan balik harus seimbang antara apa yang berhasil dan juga apa yang
seharusnya dapat dilakukan dengan cara yang lain.
e. Spesiﬁk - umpan balik harus spesiﬁk dan menggunakan contoh dari materi yang
dibahas, memfasilitasi pemahaman, relevansi dan pembelajaran.
Materi dalam Supervisi:
a. Rincian dari supervisi, nama, tanggal dan waktu supervisi.
b. Kehadiran atau ketidakhadiran supervisee dalam sesi supervisi.
c. Praktik yang terobservasi - observasi langsung, catatan kemajuan, video / audio.
d. Kekuatan maupun tantangan dalam pengetahuan dan keterampilan.
e. Anak dan keluarga - asesmen, tujuan dan kemajuan.
f. Jumlah dan kerumitan dari anak-anak dan keluarga yang ditangani.
g. Kebutuhan pelatihan, strategi dan evaluasi.
h. Isu-isu keselamatan dan kesehatan kerja.
i. Arahan-arahan spesiﬁk yang diberikan kepada supervisee mengenai manajemen
kasus.
j. Kekuatan dan tantangan etis dan profesional.
k. Tujuan dari catatan kasus / penulisan laporan dan bagaimana hal ini dipantau.
l. Diskusi mengenai isu-isu praktik sekunder (hubungan dalam tim, respon terhadap
tuntutan kerja).
m. Pengembangan pribadi dan karir
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Konﬂik dalam supervisi
Konﬂik dalam supervisi dilatarbelakangi faktor-faktor berikut:
a. Kesalahan supervisor atau miskomunikasi
b. Kurangnya keterampilan yang dibutuhkan (supervisor dan supervisee)
c. Dinamika hubungan interpersonal
d. Harapan yang tidak jelas (supervisor dan supervisee)
e. Kurangnya empati supervisor
Cara Mengatasi Konﬂik dalam Supervisi
Cara mengatasi konﬂik dalam supervisi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Memahami lebih baik lagi konteks permasalahan dan penyebab konﬂik
b. Merujuk kembali pada kontrak, ketentuan-ketentuan lembaga, dan batasan-batasan
posisi dan peran masing-masing
c. Tetap mempertahankan rasa hormat, pengahargaan, dan komunikasi dengan pihak
yang berkonﬂik
d. Tidak memperuncing konﬂik dengan tindak mengancam atau menyebarluaskan
dengan pihak yang tidak berkepentingan
e. Mengupayakan penyelesaian konﬂik secara langsung dengan pihak yang berkonﬂik
secara musyawarah dan kekeluargaan
f. Mencari mediator untuk membantu mengatasi konﬂik
Sedangkan berikut merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam proses supervisi:
a. Terlalu kaku dengan gaya supervisi yang anda gunakan
b. Tidak siap mengatur batasan (supervisi menjadi terapi)
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c. Malas (tidak percaya pada pengembangan profesi)
d. Sikap tidak etis (tidak dapat diandalkan, tidak mampu, sibuk sendiri)
e. Berperilaku tidak pantas (rasis, sexist dan -is lainnya)
f. Menghindari evaluasi efektif dari yang disupervisi dan supervisi itu sendiri
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