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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia modern ini bidang ketenagakerjaan sangat membutuhkan 

sumber daya manusia sebagai pelaku utama untuk mendukung kegiatan 

perekonomian. Sumber daya manusia yang digunakan tentunya manusia yang 

memiliki ketrampilan dan kemampuan serta pengetahuan yang lebih tentang 

bidang pekerjaan tersebut. Dengan perkembangan pembangunan yang terus 

berubah seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan masyarakat menjadi 

masyarakat industri, akan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja pria dan 

wanita. Hal ini sangat memberikan peluang bagi para karyawan untuk memasuki 

dunia industri yang semakin hari terus berkembang, akibatnya semakin banyaknya 

karyawan muda yang diterima pada perusahaan besar dan tidak jarang juga 

menduduki posisi jabatan yang cukup tinggi ketika mereka baru bekerja dalam 

jangka waktu yang relatif masih singkat. 

Termasuk dengan dunia pendidikan di negara ini yang semakin lama 

semakin berkembang, dengan semakin banyaknya perguruan tinggi yang terdapat 

di Indonesia membuat adanya persaingan antar perguruan tinggi tersebut dengan 

perguruan tinggi yang lain. Dalam persaingan yang terjadi tentunya membutuhkan 

tenaga kerja atau dosen yang berkualitas dan memiliki daya saing yang cukup 

tinggi untuk dapat mencapai tujuan dari lingkungan kampus tersebut. Dalam hal 
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ini mendorong lingkungan kampus melakukan pengembangan karir kepada dosen 

yang sudah ada untuk dapat bekerja lebih baik lagi. 

Seorang dosen pun tentunya sangat membutuhkan pengembangan karir 

dalam pekerjaannya, karena dengan promosi berarti ada kepercayaan dan 

pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan bersangkutan untuk 

menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Promosi akan memberikan status 

sosial, wewenang (authority), tanggung jawab (responsibility), serta penghasilan 

(outcomes) yang semakin besar. (Hasibuan, 2008:107). 

Dengan adanya pengembangan karir yang dilakukan diharapkan dosen 

menjadi lebih terampil dan pengetahuannya menjadi lebih berkembang, dalam 

usia 30 tahun ini Unika Soegijapranata memiliki dosen 20% dengan jabatan 

asisten ahli, 52% memiliki jabatan akademik lektor, 25% memiliki jabatan 

akademik lektor kepala dan 3% memiliki jabatan akademik guru besar.  

Gambar 1 : Data Dosen Berdasarkan Jabatan Akademik 

 

 

 

 

sumber : laporan tahunan rektor 2011 – 2012 
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Dalam perjalanannya Unika Soegijapranata membuka beberapa program 

studi baru sehingga masih beberapa dosen yang berjabatan akademik asisten ahli. 

Selain itu untuk memiliki jabatan akademik lektor kepala dan guru besar harus 

memenuhi angka kredit kumulatif yang tidak sedikit dan sudah ditentukan oleh 

pemerintah.  

Hal ini menjadi topik yang sangat menarik karena dengan lebih terbuka dan 

akses teknologi pun sudah semakin maju akan mendorong dosen untuk melakukan 

penelitian serta pengembangan serta banyak nya UKM yang dapat menjadi tempat 

bagi dosen – dosen untuk melakukan pengabdian dapat lebih mendorong seorang 

dosen untuk menjadi guru besar.  

Kunci keberhasilan karir di masa akan datang lebih dicerminkan dari 

pengalaman hidup seseorang dari pada posisi yang dimiliki karena itu kesuksesan 

yang diraih harus dengan usaha karyawan itu sendiri. Menurut Hariandja 

(2002:220) perencanaan karir pada prinsipnya adalah tanggung jawab individu 

karena individu pegawailah yang lebih tau mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan kebutuhan – kebutuhannya, akan tetapi itu juga disebabkan karena 

organisasi mempunyai kepentingan, maka organisasi harus terlibat di dalamnya 

agar dapat dicapai secara efektif baik dilihat dari sudut pandang pegawai maupun 

organisasi. 

Pengembangan karir dapat dilakukan dengan perencanaan karir (career 

planning). Perencanaan karir (career planning) adalah suatu proses dimana 

individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah – langkah untuk 
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mencapai tujuan-tujuan karirnya. Perencanaan karir melibatkan pengidentifikasian 

tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana-rencana untuk 

mencapai tujuan tersebut. (Simamora, 2001:504). Dari pengertian diatas lebih 

ditekankan pada perencanaan karir  yang dilakukan oleh karyawan nya untuk 

dapat mengembangkan karir kerjanya. 

Dalam perencanaan karir (career planning), tentunya organisasi sudah 

merencanakan pengembangan karir. Pada dasarnya, untuk menjadi seorang guru 

besar tentunya ada beberapa tahapan karir yang harus dilalui terlebih dahulu 

seperti asisten ahli lalu naik ke lektor setelah itu lektor kepala dan yang terakhir 

adalah guru besar, hal ini jg didukung dengan adanya sertifikasi bagi para dosen 

yang persyaratannya minimal dosen untuk memiliki sertifikasi adalah menjadi 

seorang asisten ahli dan menjadi dosen tetap di perguruan tinggi tersebut dan 

memiliki lama bekerja minimal 2 tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengembangan karir adalah prestasi kerja, pengenalan pihak lain (eksposure), 

mentor dan sponsor, peluang untuk tumbuh. Hal ini jg didukung oleh penelitian 

sebelumnya oleh Sudiro (2003) yang berjudul faktor – faktor yang mempengaruhi 

pengembangan karir (studi pada dosen wanita di lingkungan Universitas 

Brawijaya Malang) dengan hasilnya menunjukan bahwa faktor prestasi kerja, 

jaringan kerja, pengenalan oleh pihak lain, mentor dan sponsor , peluang untuk 

tumbuh secara bersama – sama berpengaruh sangat signifikan terhadap 

pengembangan karir dosen wanita. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mereplikasi 

dan memodifikasi serta melakukan pengujian mengenai “Analisis 

Pengembangan Karir Dosen (Studi di Unika Soegijapranata Semarang)” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah ada hubungan upaya – upaya terkait tridharma perguruan tinggi 

dengan jabatan fungsional dosen di lingkungan kampus Universitas Katolik 

Soegijapranata? 

b. Bagaimana implikasi manajerial dari hubungan tridharma perguruan tinggi 

terkait tridharma perguruan tinggi dengan jabatan fungsional dosen di 

lingkungan kampus Universitas Katolik Soegijapranata? 

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

a. Untuk mengetahui hubungan melaksanakan tridharma perguruan tinggi 

dengan jabatan fungsional dosen di lingkungan kampus Universitas 

Katolik Soegijapranata. 

b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi manajerial dari Bagaimana 

implikasi manajerial dari hubungan tridharma perguruan tinggi dengan 

jabatan fungsional dosen di lingkungan kampus Universitas Katolik 

Soegijapranata 
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1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pihak kampus Unika Soegijapranata 

Dengan melihat hasil penelitian ini akan dapat menjadikan bahan 

pertimbangan dalam mengimplikasikan program atau kegiatan yang dapat 

menunjang pengembangan karir dosen. 

b. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 

kepada masyarakat khususnya kalangan mahasiswa mengenai hal – hal yang 

umumnya digunakan di dalam pengembangan karir dosen. 

c. Bagi kalangan akademisi dan praktisi. 

Sebagai referensi dan sumber informasi tambahan bagi penelitian dengan 

topik serupa di masa mendatang. 
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