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Gambar 5. Kerangka Pikir Faktor-Faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen Yang Memiliki Jabatan Tambahan 
Di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada Subyek 1 
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Gambar 6. Kerangka Pikir Faktor-Faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen Yang Memiliki Jabatan Tambahan 
Di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Non-Struktural pada Subyek 2 
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Gambar 7. Kerangka Pikir Faktor-Faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen Yang Memiliki Jabatan Tambahan 
Di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada Subyek 3 
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Gambar 8. Kerangka Pikir Faktor-Faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen Yang Memiliki Tambahan 
Di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Jabatan pada Subyek 4 
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Gambar 9. Kerangka Pikir Konflik Peran Pada Dosen Yang Memiliki Jabatan Tambahan 
Di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang(Subyek 1 sampai 4) 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Faktor-faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen Yang Memiliki Jabatan Tambahan 
di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
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Hasil Wawancara Subyek 1: 

Nama  : S 

Umur  : 52 tahun 

Jabatan  : Dosen Fakultas dan  Kepala Bagian Biro Promosi. 

Pertanyaan Kode Jawaban Analisa 
Ceritakanlah 
perjalanan hidup 
anda? 

 Saya anak ke 4 dari 4 bersaudara. Ya...saya anak “bontot”. Saya ditinggal bapak kelas 2 SMP, tadinya 
sebelum bapak meninggal dari segi keuangan ya...terbilang cukup. 
kakak pertama dan kedua saya kuliah saat itu. Setelah bapak meninggal, keuangan mulai morat-marit sampai 
akhirnya kakak pertama dan kedua saya tidak kuliah lagi. dulu saya anak yang manja..ya, karena anak terakhir 
itu mungkin... 
dengan kondisi keluarga yang kacau saat itu, saya hampir tidak sekolah.. 
untung saya dikaruniai otak yang encer, saya lulus dari SD dapat rengkeng satu. Waktu SMP saya nakal,tapi 
ya tidak nakal yang gimana-gimana...ya wajarlah, tapi waktu lulus saya rangking satu. Masuk  STM 
pembangunan saya waktu itu, saya juga nakal dan sering bolos, tapi lulus juga tetap rengking satu... 
ya nakal saya waktu itu ya...masih bisa di kontrol lah... 
kalau rokok, ya saya pernah rokok. Saya kelas 5 SD waktu bapak masih ada itu saya sudah merokok. Kalau 
kenakalan saya dengan teman-teman ya...contohnya mencuri buah. ya...ndak di jual kok dimakan sendiri. 
dulu itu saya suka renang, bela diri dan... 
dan saat saya mau masuk kuliah, kakak pertama dan kedua saya melarang karena saat itu kami kekurangan 
dalam segi ekonomi. Tapi kakak ketiga saya mendukung saya dengan syarat saya harus niat sekolah. Dari segi 
biaya sekolah saat itu, saya di bantu kakak saya nomor tiga dan pensiunan bapak saya. Dengan keadaan itu 
dari semester tiga saya sudah mulai bekerja, sejak saat itu saya mengatakan pada kakak saya dan ibu saya, 
jangan membiayai saya lagi, tapi ya... boleh membantu kalau saya masih ada kekurangan. 
dan mulai saat itu saya mulai memiliki obsesi harus bisa lulus dan ibu masih hidup dan melihat saya di wisuda 
dan hal itu tercapai, saya di wisuda tahun 86 dan ibu saya meninggal dunia tahun 89.  

subyek seorang yang kurang 
aktif berorganisasi, sejak 
bapaknya meninggal, 
perekonomian keluarga menjadi 
sulit. Hal inilah yang 
menyebabkan subyek pada 
waktu sekolah dan kuliah subyek 
sudah mampu membagi waktu 
antara belajar dan bekerja. 
 

Apakah cita-cita anda 
sewaktu masih kecil? 

 Saya dulu pengen masuk SMA de brito waktu itu, karena dulu saya tinggal di jogja, tapi karena ada sesuatu 
hal,.. saya masuk ke STM pembangunan. Trus muncul obsesi untuk jadi dosen.. 

cita-cita subyek tercapai 

Apa usaha yang telah 
anda lakukan untuk 
mencapainya cita-cita 
tersebut? 

 Jadi, dulu itu saya sudah mulai jadi asisten. Kemudian juga kerja, ya...untuk mengejar bayar biaya kuliah. Di 
tempat kerja, kinerja saya tidak begitu bagus dibandingkan teman-teman saya.., tapi ya..ndak papa...saya 
masih ”nyambi” masih kuliah saat itu masalahnya. Tapi dengan cara seperti itu hal yang saya inginkan 
tercapai, saya jadi lulusan pertama dan di hitung saya lulus cepet dibandingkan teman-teman saya yang laen 
sama pak kriswantono kepala progdi magister hukum lingkungan dan perkotaan itu.. 
waktu dulu itu, saya masuk kuliah bayar uang pembangunan cuma Rp. 50.000, saat itu banyak dosen yang 
mencemooh saya,karena dulu itu pada mengisinya rata-rata Rp. 150.000,-... tapi, saya bilang sama petugasnya, 
kalau memang nilai saya nanti jelek bapak boleh menertawakan saya, tapi kalau nilai saya bagus...coba di 

untuk mewujudkan cita-citanya 
waktu kuliah subyek sudah 
mulai menjadi asisten dosen, 
disamping subyek juga bekerja 
di luar universitas. 
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pertimbangkan agar saya masuk sekolah di sini...saya berkata seperti itu dulu. Waktu saya lulus sebenarnya 
saya sudah bisa milih pekerjaan.. sempat saya bekerja di luar perusahaan 2 tahun, tapi saya sudah menjadi 
asisten sejak semester 4.. 

Anda aktif dalam 
organisasi apa saja 
saat itu?  

POB Kalau di STM pembangunan saya malah ndak mengikuti organisasi ya… 
saya lebih seneng, di luar sekolah saat itu saya ikut bela diri dan ikut klub-klub pecinta alam, jaman saya dulu 
belum banyak hal-hal yang seperti itu…saya senengnya haiking si… dulu saya pernah berjalan dari 
temanggung sampai bandungan dalam waktu satu hari… 
waktu kuliah saya aktif di BEM, HMJ ya..paling itu aja paling… masalahnya saya sudah mulai sibuk dengan 
kerja saya.. 

Subyek lebih sibuk dengan 
pekerjaannya namun dia masih 
meluangkan waktu untuk 
berorganisasi 

Bagaimana cara anda 
mengatur waktu 
antara sekolah dan 
berkegiatan? 

 Ya itu salah satu sukses saya… Kenapa ya..cepet, ya cepet….karena saya pinter ngatur waktu. Kebetulan kerja 
saya itu bisa disambi kuliah... 

subyek pandai mengatur waktu 

Terus bagaimana 
cara anda mengatur 
waktu antara sekolah 
dan bekerja? 

POB saya kerja pukul 8 -15.30, pulang kerja terus tidur... kalau ada kuliah ya kuliah. Saya itu kuliah.. kerja... dan 
juga jadi asisten. Kalau menyelesaikan tugas asistensi biasanya jam 17.00-18.00 saya  sudah mandi, jam tujuh 
baru mulai samapi jan 21.00- 21.30 sambil nonton tv. Tapi jam 4 pagi saya sudah bangun untuk 
menyelesaikan tugas kuliah dan itu berlanjut sampai sekarang.. waktu itu saya juga bisa pacaran lo... walaupun 
waktu saya padat.. tapi ya, ndak kaya anak-anak sekarang kemana-mana se;alu berdua... untuk pacar saya saat 
ini yang menjadi istri saya mau mengerti, saya pacaran selama 5 tahun terus menikah. 

 

masalah apa yang 
muncul dengan 
banyaknya kegiatan 
yang anda lakukan? 

 ya... sebetulnya, kalau tugas tersebut datang secara bersamaan. Tapi ya... selama kita disiplin, bisa kita hindari 
juga. Misalnya ya, kalau hari assistensi, malam sebelumnya sudah saya buat... saya dulu juga masih sering 
bisa bantuin temen saya mengerjakan tugas mereka, saya masalahnya jadi orang ndak bisaan... say juga sering 
memanfaatkan mereka, ya bukannya yang gimana-gimana, ya wajar kalau saya butuh motor, saya di jemput 
diantar pake sepeda motor... ya.. tugas saya semakin ringan juga akhirnya... dengan demikian masalah bisa di 
minimalkan. 

dengan disiplin waktu subyek 
tidak mengalami kesulitan dalam 
menjalankan semua aktifitasnya 

Apakah rekan kerja 
membantu pekerjaan 
anda, ya sebagai 
dosen?  

S ya..banyak membantu ya.. kita ndak mungkin sendiri, kita bergaul dengan orang lain, beda pendapat sering, 
tapi ya itu juga membantu agar kita bisa berkembang. 

rekan kerja subyek sangat 
membantu pekerjaan subyek 

Kalau sebagai tim 
promosi? 

S kalau disini sih kita sama, kita harus sadar kita tidak lebih tau dari yang lain, ya.. ada kalanya kita yang lebih 
tau, tapi ada kalanya juga mereka yang lebih tau dari saya.. kalau di pikir, ya.. kalau saya seperti yang lain ya,  
ndak mau di bawah dadut, dia dari golongan dibawah saya.. tapi ya, siapapun dia itu Cuma atribut, jabatan 
saya bukan menjadi masalah.. semua punya peran, tapi semua yang penting harus saling menghargai. 

 

Apakah bapak 
nyaman dengan 
lingkungan kerja 
bapak?  

 ya..nyaman.. nyaman aja..  subyek nyaman dalam 
lingkungan pekerjaannya 

apa sebabnya pak?  itu... menjalankannya dengan hati, misalnya hubungan saya dengan mahasiswa: ya.. tadi itu.. saya menghargai 
mereka, dengan mereka juga kalau mereka mau bimbingan lewat sms atau telpon juga bisa... ya... ndak pake 
birokrasi yang bener juga ndak papa... yang penting ada saling menghargai.. 
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Apakah universitas 
menyediakan fasilitas 
yang anda butuhkan 
sebagai dosen? 

S ya... tapi kalau dijurusan dipakainya rame-rame ya... 
karena saya bukan tipe orang yang menuntut, ya...saya gunakan saja apa yang ada... 
ya.. kalau ada yang kurang-kurang untuk bahan materi ajar ya...saya mengajukan permohonan pengadaan, tapi 
ya... saya harus sabar nunggu karena kebutuhannya banyak ya.. tapi ya.. ndak papa... digunakan dudlu aja 
yang sudah ada. 

universitas memberikan fasilitas 
yang memadai, kalau dilihat dari 
perkembangan teknologi jauh 
dari cukup, tapi subyek dapat 
menerima kondisi tersebut 

Kalau fasilitas 
sebagai tim promisi 
sendiri bagaimana 
pak? 

 ya... standart ya... ada komputer sendiri, tapi saya ya sudah lah.. saya tidak mempermasalahkan fasilitas yang 
diberikan untuk saya.. 

 

Menurut anda, 
karakter anda itu 
seperti apa? 

 
 

Kp 

saya...ya... gimana ya... saya sebetulnya orang yang gimana ya.. hati-hati... maksudnya, mungkin kalau saya 
belum kenal mereka saya akan hati-hati, karena saya takut menyinggung perasaan orang laen.. karakter saya 
begini... kalau saya sudah dilukai... saya akan meninggalkan orang itu.. males.. bertengkar saya... saya lebih 
banyak mengalah, diam, tapi ndak tahu nanti suatu saat ya... hehehe.. saya ndak pernah berkelahai di jalan. 

 

Dg pribadi itu, apa 
anda mengalami 
kesulitan dalam 
menjalankan 
pekerjaan anda? 

 saya kira..  ndak ya.. kesulitan itu perlu kita pecahkan. Misalnya: saat pameran, saya harus segera 
menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat pameran berlangsung.. dengan karakter saya yang demikian 
orang sering bilang .. kok orang ini bisa berubah-ubah dengan cepat ya... 

dengan karakter yang dimiliki 
subyek tidak mengalami 
kesulitan 

Dengan karakter 
anda tersebut, apakah 
mambantu dalam 
menjalankan tugas 
anda sebagai dosen? 

 membantu..., karena sampai saat ini, saya nggak pernah benturan dengan mahasiswa, walau dengan 
mahasiswa, kadang saya marah... 
dulu.. pernah ada mahasiswa di tegur dosen perempuan, saya tahu... saya tantang balik dia, karena dosen 
tersebut perempuan dan bukan lawannya, kemudian anak tersebut meminta maaf kepada saya, kalau sudah 
minta maaf  ya sudah... yang penting ndak di ulangi lagi. 

karkter subyek membantu 
subyek dalam menjalankan 
pekerjaannya 

kalau sebagai tim 
promosi bagaimana? 

 ya... yang tadi itu... sangat membantu, karena saya mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga 
tidak terjadi masalah yang serius. Walaupun kadang orang bingung memikirkan saya.. 

 

Metode kerja seperti 
apa yang anda 
gunakan, dalam 
menjalankan tugas 
anda sebagai dosen?  

MT waktu ya... yang tadi itu, kita punya planning sendiri..misalnya, saya akan membedakan perlakuan saya pada 
saat menghadapi anak semester awal-awal saya agak luwes, untuk anak semester 5-6 mereka egonya sudah 
besar, jadi saya mulai agak tegas, dan untuk semester 7-8 sudah realistis, jadi ya...saya ajak ngobrol aja, kaya 
temen...boleh dikatakan ndak ada jarak... tapi harus ada saling menghargai 

subyek memiliki planing waktu 
yang baik 

kalau sebagai tim 
promosi bagaimana? 

 kalau di promosi saya datang agak siang, karena saya biasanya plot jadwal ngajar pagi, tapi kalau saya di bel 
ya...saya datang. Kalau saya ndak masuk, saya langsung ngomong dulu sama temen yang lainnya di BKRM... 
ya yang penting ada saling perhatianlah dalam menjalankan pekerjaan. 

 

Bagaimana cara anda 
membagi waktu 
antara tugas sebagai 
dosen dan jabatan 
lain yang anda 
pegang saat ini? 

MT ya… yang tadi itu ya… pertama, jam mengajar jam berapa? Biasanya saya ambil pagi sekalian,  saya plot hari 
senin sampai kamis, ya... jam 7.30 sampai siang lah, jadi siangny saya bisa di BKRM... kalau untuk 
mahasiswa yang asistensi kan waktunya bisa fleksibel, kalau saya punya anak bimbingan di studio saya 
luangkan waktu untuk ke sana jam 13.00 - 17.00... kalau ada kuliah jangan hari jumat karena biasanya kan 
pameran keluar kota itu sabtu minggu dan biasanya kita sudah berngkat hari jumatnya, jadi saya tidak 
mengambil jadwal mengajar hari jumat. Karena saya sudah tua.. saya sudah merasa cukup dengan apa yang 
telah dapatkan saat ini, makanya sejak saya ada di promosi, saya tidak mengambil proyek di luar.  Karena saya 

subyek biasanya melakukan 
bimbingan skripsi di ruang 
Kepala bagian promosi 
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bukan pencari uang yang baik.. jadi saya sudah merasa cukup dengan ini. 
sejauh apa anda 
mengetahui harapan 
masing-masing 
jabatan yang anda 
pegang? 

S Kalau harapan saya: saya pengen mahasiswa senang saat saya mengajar, lulus dengan nilai yang baik. Lebih 
pinter dari saya... karena unika bagi saya adalah rumah kedua saya saya ingin unika maju.. 

subyek berharap mahasiswanya 
senang saat subyek mengajar dan 
mendapatkan nilai yang 
maksimal 

harapan atasan 
berdasarkan 
pekerjaan bapak 
sebagai dosen  dan 
tim promosi apa? 

 Kalau sebagai dosen saya berharap saya dapat mengembangan metode pengajaran. 
kalau di bagian promosi ya... dapat mahasiswa yang banyak. 

subyek diharapkan mampu 
mengembangkan metode 
pengajaran 

Apa yang telah anda 
lakukan, untuk 
memenuhi harapan 
dari tugas  itu? 

S Kalau sebagai dosen ya… paling saya ikut pelatihan, mengembangkan metode belajar, saya paling banyak 
mengikuti pelatiahan AA. 
kalau sebagai tim promosi, kita buat rencana jangka pendek dan panjang. Mengingat kira-kira mahasiswa yang 
berasal dari semarang sendiri 60%, maka kita bertahankan yang ada.. kemudian saya mulai merambah ke luar 
jawa seperti; Kalimantan, Sumatra dan papua. 

untuk mengembangkan pola 
mengajar dengn mengikuti 
pelatihan. 

Apakah instansi 
tempat anda bekerja 
memberi dukungan 
atas semua yang telah 
anda lakukan? 

K Sebagai tim promosi sendiri pimpinannya sangat mendukung, saya di bebaskan mau pameran kemana saja, 
walaupun bebas tapi ya...harus bertanggungjawab. Jadi setiap ada proposal pameran kita diskusikan bersama 
mau hadir atau tidak dengan rekan-rekan di BKRM. 
Kalau di fakultas sih… suasananya cukup mendukung ya.. di arsitektur cukup baik ya.. tidak ada blok-blokan 
dan saya ndak mau kalau ada yang seperti itu. 

subyek dalam bekerja mendapat 
dukungan dari atasan. 

Apakah instansi 
tempat bapak bekerja 
memberi 
penghargaan atas 
semua yang telah 
anda lakukan? 

 kalau sebagai dosen, ya... paling itu kemarin say di ikutkan sertifikasi dosen. 
Kalau di Promosinya si.. selama ini belum ya.. saya juga ndak mempermasalahkan hal tersebut. Ehmmm.. 
ndak ada ya, se tahu saya.. kita ndak ada hal seperti itu dan saya ndak suka hal-hal yang demikian tersebut. 

subyek tidak pernah menerima 
penghargaan dari institusi tempat 
ia bekerja. 

Apakah bapak selalu 
diikutsertakan dalam 
pelatihan yang dapat 
menunjang pekerjaan 
bapak? 

 kalau sebagai dosen, ya.... biasanya tentang metode pembelajaran..  
kalau di bagian promosi, kok ndak pernah ada pelatihan ya.. saya tidak pernah dapat latihan, dulu saya belajar 
secara otodidak, karena saya dulu sering bantu-bantu pameran, jadi ketika di tugasi mengurus ini tidak asda 
masalah bagi saya. 

kalau sebagai dosen subyek 
selalu ikut pelatihan, tapi sebagai 
tim promosi sendiri selam ini 
subyek tidak pernah mengikuti 
pelatihan. 

Apakah  bapak selalu 
diikutsertakan dalam 
pengambilan 
keputusan? 

 kalau sebagai dosen, tergantung ya.. kalau masalah pengajaran ya di libatkan, tapi tidak kalau dengan 
kaitannya tentang bagian struktural karena saya bukan orang struktural lagi. Tapi ya.. kadang saya membantu 
mengusulkan ide? Ya.. diterima syukur... ndak juga ndak papa... yang penting semua keputusan di ambil untuk 
kebaikan bersama. 
kalau di bagian promosi, kalau tingkat mas dadut tidak pernah, tapi kalau kaitannya tentang pameran pasti di 
libatkan, ya.. kerjaan saya ini, saya buat skenarionya, ya.. saya juga yang menjalankan. 

kadang-kadang subyek 
dilibatkan dalam proses 
pengambilan keputusan 

Apakah anda tahu, 
bahwa hasil 

MT tahu. Subyek tahu kalau pekerjaannya 
di evaluasi 
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pekerjaan anda selalu 
di evaluasi? 
bagaimana hasil 
penilaian kinerja 
anda? 

MT penilaian itu baru tahun ini ya... hasilnya si lumayan ya... saya si orangnya fleksibel ya, saya tidak pernah 
protes 

 

Apakah anda tahu 
terget dari instansi 
mengenai target 
sebagai dosen? 

MT sebagai dosen ya.. ditarget memberi kuliah 14 kali, sebelum yudisium nilai sudah keluar, ndak ada beritanya di 
beri nilai C, tapi nanti dosen wajib merevisi, setelah nilai jadi, tapi kalu nilainya di bawah C anak tetep dapat 
nilai C, karena yang salah dosennya. 

subyek mengetahui target dari 
pekerjaannya 

Apakah anda tahu 
terget dari instansi 
mengenai target 
sebagai tim promosi? 

 kita di target dalam setiap angkatan untuk semua jurusan kira-kira mendapat 1.200 mahasiswa baru. Kemudian 
saya diwajibkan menyiapkan materi buat presentasi saat pameran. 

 

Apakah anda 
membuat target 
sendiri pada masing-
masing pekerjaan 
yang menjadi 
tanggungjawab anda? 

S kalau untuk promosi, sampai saat ini belum… sekarang cari mahasiswa susah. 
Untuk dosen sendiri, ya... kalau yang fakultas saya jalankan, mengajar minimal 14 kali pertemuan, penelitian, 
tapi tahun ini belum saya lakukan, dan sebagainya.. pengabdian si setiap hari kita lakukan ya.. 

subyek tidak membuat target 
sendiri 

Apa kewenangan 
yang anda miliki 
sebagai dosen? 

S ya.. kita mengajar, memberi nilai, untuk yang curang misalnya pada saat ujian datang 15 menit, ya.. kita tidak 
mengijinkan mereka masuk karena peraturannya seperti itu. 

subyek tahu tentang 
wewenangnya 

Apa kewenangan 
sebagai tim promosi? 

 sebagai tim promosi ya.. kaitannya dengan promosi, buat anggaran, brangkat expo kalau ada pameran. Kita 
kompromi dengan pihak yang mengadakan acara... 

 

Apakah instansi 
membatasi ruang 
gerak anda dalam 
menjalankan tugas 
anda? 

 kalau sebagai dosen, iya… karena setiap hari harus datang ya… 
untuk di promosi sendiri, kita ndak ada aturan yang jelas. 
Istilahnya ya... masalah di batasi ataupun tidak itu tergantung pada orangnya, selama kita sama-sama bisa 
menahan ego dan dapat bersosialisasi dengan baik, ndak ada masalah ya... masalah itu timbul karena kita 
sendiri.. tapi intinya apapun hal yang di batasi tersebut ndak begitu berarti ya.. 

subyek merasa ruang geraknya 
dibatasi 

Apakah dalam 
menjalankan tugas, 
anda mendapatkan 
perintah yang jelas? 

MT kalau sebagai dosen ya pasti dapat perintah yang pasti, mengajar 14 pertemuan dan lain sebagainya. 
untuk yang promosi, kita buat sendiri ya.. ndak secara jelas perintah yang diberikan oleh atasan kepada kita, 
malah kadang ndaka pernah ada perintah. 

sebagai dosen mendapat perintah 
yang jelas, sebagai kepala bagian 
promosi tidak 

Apa yang menjadi 
prioritas anda dalam 
melaksanakan 
masing-masing tugas 
yang anda pegang? 

 ya… kalu dosen, mengajar sesuai jadwalnya, melakukan apa yang seharusnya di lakukan, kehadiran dalam 
kelas, ketepatan materi yang diberikan, kalau bimbingan skripsi waktunya lebih bebas ya… 
promosi ya... ya waktu ya masalahnya, jadi menyesuaikan jadwal saya sebagai dosen 

subyek lebih memprioritaskan 
tugas sebagai dosen 

Kalau terdapat dua 
tugas pada dua 

 mengajar, karena promosi kan dapat di gantiin orang lain untuk pergi pameran. 
dosen waktuya terikat ya masalahnya.. tapi kalu untuk bimbingan dimana-mana juga bisa. 
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jabatan yang berbeda, 
dan anda diwajibkan 
menyelesaikan 
pekerjaan tersebut 
pada waktu yang 
bersamaan, anda 
memililih untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan yang mana 
terlebih dahulu? 
Mana yang anda 
prioritaskan tugas 
sebagai dosen atau 
jabatan lain yang 
anda pegang saat ini?  

 saya dahulukan pekerjaan saya sebagai dosen, karena dosen pekerjaan seumur hidup, kalau tim promosi ka 
nada batas waktunya. 

 

Bagaimana cara anda 
melaksanakan 
masing-masing dari 
tugas dan apa yang 
anda lakukan? 

MT semua saya jalankan dengan perencanaan yang jelas, disiplin dan tanggung jawab. subyek melakukan perencanaan 
yang jelas, disiplin  dan 
tanggung jawab 

Adakah kebingungan 
yang anda rasakan, 
dalam melaksanakan 
pekerjaan dengan dua 
jabatan seperti 
sekarang? 

 ya.. kadang subyek kadang mengalami 
ambiguitas 

dalam hal apa?  ya.. kalu semua jadwanya bentrok, tapi intensitasnya kan jarang, karena kalau pameran kan ndak mungkin 
ndadak. 

 

Apa yang akan anda 
lakukan untuk 
menangani tugas 
yang anda 
tinggalkan? 
(mengatur jadwal 
kembali, 
mendelegasikannya 
kepada orang lain 
atau yang lainnya) 

MT pertama, kalau bisa di delegasikan dengan orang lain. Ya.. di delegasikan pada asisten 
kedua, pekerjaan saya itu fleksibel ya… jadinya tidak terlalu ada masalah. 
makanya untuk antisipasi saya memilih mengajar pagi sekalian dari hari senin-kamis dan ndak mau mengajar 
hari jumat dan dari pihak fakultas dapat mengerti untungnya. 

tugas yang ditinggalkan kalau 
bisa didelegasikan dan mengatur 
jadwal ngajar pagi hari. 

Tindakan apa yang 
anda lakukan untuk 

 kalau sebagai dosen sendiri sih: mengembangkan metode belajar dan mengikuti pelatihan yang bermanfaat 
untuk mengembangkan metode belajar. 

 



 124

memenuhi tuntutan 
peran yang anda 
miliki? 

untuk promosinya sendiri, paling mempersiapkan anggaran pameran dan menyiapkan bahan presentasi untyuk 
pameran serta mengkoordinasi siapa yang akan berangkat untuk pameran. 

Apakah bapak tahu 
tanggungjawab bapak 
sebagai dosen? 

S Ehm… mengajar tepat waktu, harus mengajar dengan metode yang bagus, menanamkan moral-etika, artinya 
dosen itu bisa jadi contoh dan harus memiliki kontrol yang kuat. 

subyek kurang tahu 
tanggungjawabnya sebagai 
dosen 

Apakah bapak tahu 
tanggungjawab bapak 
sebagai tim promosi? 

 tadi itu.. harus mengutamakan tugas, kalau ke luar jawa. Ya.. setelah selesai pameran langsung pulang, selain 
menghemat biaya kan biasanya pamerannya itu estafet ya..  

subyek tahu tanggungjawabnya 
sebagai kepala bagian promosi 

apa tanggungjawab 
bapak sebagai dosen? 

 saya sebagai dosen 22 tahun, bisa merefleksikan ilmu yang kita punya, kita harus melayani mahasiswa dengan 
baik, walau di luar prioritas di sini. 

 

apa tanggungjawab 
bapak sebagai tim 
promosi? 

 menjalankan tugas dengan baik, jujur, selama ini kita dapat menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah di 
luar jawa. 

 

Apakah anda 
mengetahui secara 
detail mengenai 
pekerjaan dan hal-hal 
yang terkait dengan 
tugas sebagai dosen? 

S tahu.  

apa saja pak?  22 tahun saya sebagai dosen, ya.. tadi itu mengajar dengan baik, mengplikasikan pelatihan yang di dapat, 
menilai secara objektif, mengirimkan nilai tepat waktu, memperlakukan mahasiswa secara adil 

 

kalau di promosi 
bagaimana? 

 saya tahu, pameran, menyiapkan apa-apa saja yang akan di bawa untuk presentasi dan sebagainya.  

apa petunjuk dalam 
menjalankan masing-
masing tugas yang 
menjadi 
tanggungjawab anda? 

S kalau dosen si, petunjuknya saya peroleh dari jadwal kuliah. 
untuk promosi petunjuknya ndak ada. 

subyek tahu petunjuk 
menjalankan tanggungjawab 
sebagai dosen , akan tetapi 
sebagai kepala promosi tidak ada 
petunjuk yang jelas. 

Apakah anda tahu 
secara pasti yang 
anda kerjakan dalam 
menjalankan tugas 
yang diberikan 
kepada anda? 

S ya… subyek tahu tugas secara pasti 
dari pekerjaannya 

apakah bapak sudah 
menjalankannya 
tugas sebagaimana 
mestinya? 

 menurut saya sudah, tapi kekurangan pasti ada.  

Bagaimana cara  ya.. kalau saya biasa aja, kalau disini saja saya bertindak sebagai dosen (di BKRM) kalau disana..tidak perubahan peran tidak menjadi 
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manghadapi 
perubahan peran 
yang kemungkinan 
sangat singkat 
terjadi? 

saya...kita jalankan saja. masalah 

Seberapa besar anda 
yakin, dalam 
menyelesaikan setiap 
tugas yang diberikan 
kepada anda? 

 ya... saya yakin. Dengan menjalankan pengaturan waktu yang baik, dengan kesungguhan hati, ada halangan 
saya usahakan dapat mengatasinya. 

subyek yakin dapat menjalankan 
tugas dengan baik 

kalau di hitung 
dengan presentase 
berapa pak ukuran 
keyakinan bapak? 

 untuk dosen 90%, untuk promosi 80-90%, yang penting ada perncanaan yang baik pasti hasilnya akan bagus.  

Apa yang 
memotivasi anda, 
menerima jabatan 
lebih dari satu 
sekaligus dalam 
pekerjaan anda saat 
ini? 

 Pertama, saya ingin mahasiswanya meningkat. 
Kedua, menghilangkan kejenuhan, yang formal-formal saya tidak senang. 

subyek memiliki motivasi agar 
mahasiswa meningkat dan 
menghilangkan kejenuhan 

Apa yang anda 
pikirkan, saat anda 
menerima jabatan 
lebih dari satu, saat 
itu? 

 untuk menghilangkan kejenuhan, 22 tahun saya jadi dosen, dengan jalan seperti ini kejenuhan saya mulai 
terkurangi, karena kalau promosi kan juga e luar jawa, jadinya bisa melihat suasana baru, ndak monoton. 

subyek dapat menghilangkan 
kejenuhan 

Saat-saat seperti 
apakah yang 
seringkali membuat 
anda stres? 

KS kerjaan banyak tapi lagi jenuh, harusnya mengoreksi, tapi karena jenuh ndak bisa mikir. Yang lain misalnya 
kerjaan yang harusnya diselesaikan hari ini , malamnya baru di buat, wah.. aku bisa stress. 

pekerjaan yang banyak, tapi 
sedang jenuh saat itu membuat 
saya tidak bisa berpikir 

Seberapa sering anda 
tetap memikirkan 
pekerjaan yang anda 
tunda, padahal anda 
telah memutuskan 
untuk menjalankan 
pekerjaan yang lain? 

 ndak terlalu sering ya.. karena jadi dosen tidak terpaksa, karena panggilan. subyek tidak terlalu sering 
memikirkan pekerjaan yang 
sedang di tunda 

Dengan pekerjaan 
yang anda jalani 
sekarang, anda 

 ndak, alasannya ya.. saya terima dengan biasa-biasa saja, saya jalankan dengan kesungguhan subyek tidak mengalami 
kelebihan beban pekerjaan 
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merasa terbebani 
(kelebihan peran) 
atau tidak?........ 
Seberapa kompleks 
tugas yang menjadi 
tanggungjawab anda, 
dengan jabatan ganda 
yang anda pegang? 

S kalau dosen: sudah rutinitas ya... jadi ya sudah terbiasa, kita beri otoritas yang lebih aja pada mahasiswa 
mereka sudah tahu yang mereka butuhkan, untuk yang promosi lebih luas, jadinya saya harus lebih luwes, jadi 
ya... saya jalani secara biasa-biasa saja. 

kompleksitas tugas pekerjaan 
tidak menjadi masalah 

Menurut anda, 
apakah instansi 
tempat anda bekerja 
ini mengalami 
perkembangan 
pengorganisasian 
yang cepat atau 
tidak? 

 cepat ya.. tapi belum optimal, tata laksanyanya perlu diperbaiki. instansi temapt subyek bekerja 
mengalami pertumbuhan 
organisasi yang cepat 

apakah bapak 
kesulitan 
menyesuaikan diri? 

 ndak si, kita carikan jalan keluar yang baik.  

Apakah dengan 
perkembangan 
teknologi membuat 
anda kesulitan untuk 
menyesuaikan diri? 

 ya... autochart jelas saya tidak bisa, kalah sama mahasiswa saya, tapi ya sedikit-sedikit bisa. subyek mengalami kesulitan 
dalam perkembangan teknologi 

Apakah komuniksi 
dengan orang-orang 
yang berhubungan 
dengan pekerjaan 
anda berjalan dengan 
baik? 

K dengan atasan, rekan kerja dan mahasiswa komunikasi saya berjalan dengan baik. komunikasi subyek berjalan 
dengan baik 

Apa masalah yang 
sering anda temui, 
pada saat 
melaksanakan tugas? 

KS sebagai dosen saya seorang yang disiplin, terus terang disiplin yng terlalu kaku, ya.. kalau mahasiswa 
melanggar aturan saya satu, dua kali saya tanyakan, tapi kalau lebih ngak bisa. 
untuk di promosi, masalah yang numcul itu, sosialisasi, promosi, dan kalau promosi naik pesawat, mungkin 
orang mengangkap tersebut enak, tapi saya takut jatuh. 

masalah yang sering ditemui 
subyek itu terkait kedisiplinan 
mahasiswa, untuk promosi 
sendiri sosialisasi dan kalau 
harus promosi naik pesawat 

Keterangan: 
S : Struktur   MT : Management Task 
Kp : Kepribadian   K : Komunikasi 
KS : Kondisi Stress   POB : Pengalaman Organisasi dan Bekerja 
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Hasil Wawancara Subyek 2: 

Nama  : RT 

Umur  : 45 tahun 

Jabatan  : Dosen Fakultas Teknik dan  Kepala Biro  

 
Pertanyaan Kode Jawaban Analisa 

Ceritakanlah 
perjalanan hidup 
bapak dari kecil 
hingga sekarang? 

 Masa kecil saya di jogja, tapi saya lahir di papua dan saya disana sampai umur saya 4 tahun. 
waktu umur 5 tahun dulu itu saya seneng yang namanya main, ya… mainanya itu macem-macem.. robak 
sodor, kasti, ganepo, gajilan, kelereng dan lain-lain, saking senengnya main. Saya  di kira minggat karena 
kalau main itu ndak pulang-pulang.  
Sekolah: SD di Bosastian, SMP di Bopkri, SMA di jogja, terus kuliah itu saya tahun 82 sampai 89 lulus. 
Kemudian ke semarang tahun 90 dan mengajar  jadi dosen di UNIKA. 

subyek berkembang seperti anak 
sebanyakkan, masa kecilnya 
dihabiskan dengn bermain dan 
sekolah 

Cita-cita bapak dulu 
apa? 

 Saya dulu itu suka gambar… saya itu ndak punya cita-cita.. 
Hobi saya dulu itu, nari gaya jogja, nulis di diary… ehmm dan mendengarkan musik. 

subyek tidak punya cita-cita, tapi 
subyek suka menggambar 

Organisasi apa saja 
yang bapak ikuti saat 
itu?  

 waktu SMA itu saya ikut OSIS bagian dokumentasi, tugas saya di sana fotografi. Saya juga masuk teater dan 
saya juga tergabung pada hiking asosiation, karena dulu saya senang naik gunung. 
kalau waktu kuliah saya ikut UKM teater dan HMJ 

subyek aktif dalam organisasi 

Bagaimana cara 
bapak mengatur 
waktu? 

 Jalan gitu aja itu… kalau latihan sore. Belajar ya... belajar. walupun saya masuk osis saya ndak pernah ikut 
rapat, la wong..tugas saya Cuma foto-foto… 

tidak masalah 

Masalah apa yang 
muncul dg kegiatan 
bapak tersebut? 

 karena saya dulu itu seneng nulis ya...pernah suatu waktu saya mau dipukuli orang, katanya menyinggung 
orang, salahnya dimana sampai sekarang saya juga ndak tahu.  

 

Bagaimana cara 
mengatasinya 

 saya diam.. ndak ada usaha untuk menyelesaikannya, meskipun kakak ipar saya temen ”gali”nya banyak, tapi 
saya ndak mau memberi tahu tentang hal ini, lebih baik saya diam. 
kalau saat kuliah masalah yang saya hadapi itu keuangan ya.. ya.. tapi bisa jalan itu..  

 

apa bapak dulu saat 
kuliah pernah kerja? 

 ya.. ikut tapi ndak full... 
Saya melihat pembagian waktu sangat berat, sepanjang hidup full.. Tapi ya.. dijalani saja 
O..ya.. waktu kuliah saya juga ikut Orkes dan sering manggung. Saya tidak ikut BEM, saya ikut drumben itu 
saya Cuma 3 bulan kemudian saya keluar, tapi saya ikut HMJ 

subyek sudah mulai bekerja 
waktu kuliah 

Apakah rekan kerja 
membantu pekerjaan 
anda, ya sebagai 
dosen?  

DS Sangat membantu pekerjaan saya.. 
Saya itu dibilang cukup individual, gimana ya.. saya itu jarang meminta bantuan sama yang lain. Apa yang 
bisa saya kerjakan ya... saya kerjakan , kalau di mata organasasi ya... dibilang semuanya di ”garap dewe”. 

rekan kerja membantu pekerjaan 
subyek, namun subyek jarang 
meminta bantuan, cenderung 
individu 
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Apa tempat kerja 
bapak nyaman?  

DS Nyaman. subyek merasa lingkungan 
kerjanya nyaman 

apa sebabnya pak?  yang jelas.. saya bisa melakukan aktualisasi diri. Antara Rektor – WR – Dekan – semua bisa di omongkan ke 
bawah tanpa jenjang, tapi sesuai porsinya masing-masing...ndak pura-pura... 
Ya.. ngobrol bebas pada porsinya masing-masing... 

 

Apakah universitas 
menyediakan fasilitas 
yang bapak butuhkan 
sebagai dosen? 

DS belum ya... untuk pengajaran alat-alatnya masih ada beberapa yang kurang. Tapi tidak masalah bagi saya... 
saya harus tetap jalan.. masak ndak ada fasilitas proses pembelajaran akan berhenti kan tidak... 

fasilitas yang tersedia kurang 
mendukung pekerjaan subyek 

kalau fasilitas 
sebagai Ka. BMSI? 

 kalau disini jelas kurang sekali, kalau yang lain dapat komputer, mana saya tidak... ya.. saya pake lap top saya 
sendiri.. kalau ada yang kurang ya.. minta sesuai standart.. Oke, tapi tidak tergantung. Apa yang ada saya 
pake, kalau sudah ada ya di manfaatkan. 

 

karakter bapak itu 
seperti apa? 

 serius ya serius.. humoris, santai, tapi sekarang bisa santai tapi tetap serius ya.. fleksibel lah.. subyek memiliki karakter santai 
tapi serius 

Dengan karakter 
demikian apa 
membuat bapak 
kesulitan ? 

 kalau saya sebagai dosen ya.. sebetulnya untuk antisipasi pada saat beban ya, kalau ada tekanan... bisa 
bercanda. Kadang kalau tidak sesuai dengan mahasiswa ya... bisa di bawa becanda.. 
untuk sebagai Ka. BMSI sendiri sangat membantu dalam hal koordinasi, komando,  

karakter subyek membantu 
pekerjaan subyek 

Dengan karakter 
anda tersebut, apakah 
mambantu dalam 
menjalankan tugas 
anda sebagai dosen? 

 Saya sebagai dosen sendiri di anggap tidak tegas, dapat memehami mereka itu sangat bermanfaat. Kadang 
tidak tegas... tapi tidak masalah. 
 
Sebagai Ka. BMSI saya menggunakn pendekatan komando, saya kembangkan sikap itu. 

 

Metode kerja seperti 
apa yang anda 
gunakan, dalam 
menjalankan tugas 
anda sebagai dosen?  

A Sebagai dosen cara saya gunakan metode teori dan workshop yaitu menerapkan teori dalam kelas dan diawal 
kuliah harus banyak ngomong, tutorial dan pengamatan di akhir sesi kita buat workshop. 
untuk KA. BMSInya yang saya lakukan dengan menggunakan rapat koordinasi. 

sebagai dosen subyek  
menggunakan metode 
pengajaran secar workshop, 
untuk di BMSI metode 
koordinasi 

Bagaimana cara anda 
membagi waktu? 

A ya... kalau disana tiga jam, di sini tiga jam..  
Kalau sekarang disini (BMSI)... ya besok disana.. 
Bisa diaturlah pokoknya, bisa fleksibel... 

pembagian waktu dilakukan 
secara  fleksibel, bisa diatur 
sama rata 

sejauh apa anda 
mengetahui harapan 
masing-masing 
jabatan yang anda 
pegang? 

A kalau saya sendiri ya.. saya berharap bisa bermanfaat untuk mahasiswa dan ilmu.. ndak ya, itu bukan untuk 
saya.. 
kalau sebagai dosen si..mengajar full 14 kali pertemuan, sesuai KBK. 
di BMSI sendiri saya mengembangkan pengelolaan. 

subyek mengetahui harapan dari 
pekerjaanya 

Apa yang telah anda 
lakukan, untuk 
memenuhi harapan 
dari tugas  itu? 

A secara kuantitatif sudah ya.. saya lakukan, tapi untuk secara kualitatif belum tahu, ya.. belum puas.. belum 
puas juga belum tahu.. 
dari mahasiswa saya juga tidak tahu sudah puas apa belum dengan pengajaran saya.. 

tidak jelas apa yang telah 
dilakukan untuk memenuhi 
harapan dari pekerjaannya, 
subyek tidak terbuka 
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Apakah instansi 
tempat anda bekerja 
memberi dukungan 
atas semua yang telah 
anda lakukan? 

A ya.. kalau ada yang kurang-kurang ya.. saya mengajukan pengadaan barang atau yang lainnya… ya.. 
lancarlah.. saya bukan tipe orang penuntut. 

subyek mendapat dukungan dari 
atasan 

Apakah instansi 
tempat bapak bekerja 
memberi 
penghargaan atas 
semua yang telah 
anda lakukan? 

A tidak.. 
tapi saya tidak mempermasalahkan hal itu.. 

subyek tidak pernah mendapat 
penghargaan atas pekerjaannya 

Apakah bapak selalu 
diikutsertakan dalam 
pelatihan yang dapat 
menunjang pekerjaan 
bapak? 

A kalau sebagai dosen ya..biasanya saya mengjukan permohonan untuk mengikuti pelatihan atau seminar ya.. 
disesuaikan kebutuhanlah.. 
 
kalau sebagai Ka. BMSI ndak pernah ya.. paling staf saya.. 

sebagai dosen subyek pernah 
mengikuti pelatihan, sebagai 
Kepala BMSI tidak pernah. 

Apakah  bapak selalu 
diikutsertakan dalam 
pengambilan 
keputusan? 

 di fakultas jika itu rapat untuk mengambil keputusan berkenaan dengan kebijakan fakultas saya tidak tahu, 
tapi untuk pengajaran saya tahu. 
 
kalau sebagai Ka. BMSI, biasanya saya dipanggil untuk mengambil keputusan mengenai pemindahan 
karyawan, duwit, raker saya ikut serta di situ. 

sebagai dosen untuk pengajaran 
subyek ikut serta dalam proses 
pengambilan keputusan 
selebihnya tidak, sebagai Kepala 
BMSI pasti ikut 

apakah bapak hadir 
jika ada undangan? 

 kurang selalu, hadir ya tidak 100%... ya 80% itu saja kalau saya tahu, yang saya ndak tahu ya... ndak pernah 
datang.. saya tidak seneng di meja masalahnya 

 

Apakah anda tahu, 
bahwa hasil 
pekerjaan anda selalu 
di evaluasi? 

A tahu.. subyek tahu kalau pekerjaannya 
di evaluasi 

bagaimana hasil 
penilaian kinerja 
anda? 

 di dosen ya umum ya.. saya terima. 
kalau disini (BMSI) saya tidak tahu ya, karena langsung jadi satu masuk jurusan. 

penilaian kerja tidak ada 
pembagian yang jelas di masing-
masing pekerjaan  

Apakah anda tahu 
terget dari instansi 
mengenai target 
sebagai dosen? 

A target membuat KPK yang jelas untuk mahasiswa, dengan begitu saya membuat metode yang setiap semester 
berbeda yang mana di situ peran dosen berkurang. Di situ yang susah. Saya ingin saya sedikit bicara, tapi 
mereka yang aktif.. 

subyek tahu target dari 
pekerjaannya 

Apakah anda tahu 
terget dari instansi 
mengenai target 
sebagai tim promosi? 

 ya merubah manajemen dan struktur organisasi  

Apakah anda 
membuat target 

A ya..  
target saya sebagai dosen saya akan mengembangkan ilmu saya 

subyek membuat target sendiri 
atas pekerjaannya 



 130

sendiri pada masing-
masing pekerjaan 
yang menjadi 
tanggungjawab anda? 

sebagai Ka. BMSI saya ingin menjadikan BMSI sebagai pusat sistem komunikasi mahasiswa, dosen, dan 
kepegawaian. 

Apa kewenangan 
yang anda miliki 
sebagai dosen? 

A menilai, menguji, memberi kuliah subyek thu wewenang dari 
pekerjaannya 

Apa kewenangan 
sebagai Ka. BMSI? 

 mengorganisasi, memberi motivasi bawahan, karena BMSI dan dulunya PUSKOM dan BAPSI, jadi ya 
banyak banget, makanya butuh koordinasi yang bagus. 

 

Apakah instansi 
membatasi ruang 
gerak anda dalam 
menjalankan tugas 
anda? 

A ndak, selama ini saya tidak terbatasi, karena saya mencoba membatasi diri. Meskipun kadang jengkel tapi ya.. 
ndak papalah.. 

subyek tidak merasa di batasi, 
karena subyek sudah terlebih 
dahulu membatasi diri 

Apakah dalam 
menjalankan tugas, 
anda mendapatkan 
perintah yang jelas? 

A sebagai dosen ya perintahnya jelas, ndak usah diperintah lagi sudah jelas, karena kan sudah ditetapkan secara 
bersama. 
 
kalau di BMSI, saya membuat sendiri karena dari instansi hanya memberi tugas pokok saja, kurang rinci. 

sebagai dosen, perintah sudah 
jelas, namun sebagai kepala 
BMSI subyek membuat sendiri 

Apa yang menjadi 
prioritas anda dalam 
melaksanakan 
masing-masing tugas 
yang anda pegang? 

A semuanya penting ya... 
kalau mengajar saya dahulukan, tapi kalau penelitin saya memilih di BMSI dulu. 

subyek menganggap semua 
penting, tapi ia lebih fokus pada 
tugas sebagai dosen 

Kalau terdapat dua 
tugas pada dua 
jabatan yang berbeda, 
dan anda diwajibkan 
menyelesaikan 
pekerjaan tersebut 
pada waktu yang 
bersamaan, anda 
memililih untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan yang mana 
terlebih dahulu? 

A kalau saya ya.. mengajar dulu..tapi kadang saya masih melihat tingkat urgen-nya, kalau ngak penting saya 
milih mengajar. 

 

Mana yang anda 
prioritaskan tugas 
sebagai dosen atau 
jabatan lain yang 
anda pegang saat ini?  

A dosen, karena saya diterima disini tugas saya sebagai dosen  
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Bagaimana cara anda 
melaksanakan 
masing-masing dari 
tugas dan apa yang 
anda lakukan? 

A sebagai dosen saya menekankan pada kuliahnya: dengan workshop ya, karena praktek, sementara Cuma itu. 
sebagai Ka,BMSI ya sudah ...jalan... ya piye.. kalau ada surat masuk, harus dirapatkan, tiap bulan ada rapat 
rutin. Ya paling itu aja. 

sebagai dosen subyek fokus pada 
kuliahnya, sebagai kepala BMSI 
lebih pada rapat rutin bulanan 

Adakah kebingungan 
yang anda rasakan, 
dalam melaksanakan 
pekerjaan dengan dua 
jabatan seperti 
sekarang? 

A ya… awalnya bingung. 
tapi setelah saya buat konstruksinya ngak bingung lagi… 

subyek mengalami ambiguitas 
diawal 

Apa yang akan anda 
lakukan untuk 
menangani tugas 
yang anda 
tinggalkan? 
(mengatur jadwal 
kembali, 
mendelegasikannya 
kepada orang lain 
atau yang lainnya) 

A kalau bisa didelegasikan ya diwakilkan, kalau ndak bisa ya di undur.. subyek akan mendelegasikan 
tugas yang ditinggalkan kalau 
bisa, kalau tidak ia memilih 
mengatur ulang tugas tersebut 

Tindakan apa yang 
anda lakukan untuk 
memenuhi tuntutan 
peran yang anda 
miliki? 

A sebagai dosen ya.. membaca buku, mengembangkan pengetahuan, penelitian, pengembangan teknologi dan 
terus belajar. 
sebagai Ka, BMSI saya harus belajar ilmu tentang computer itu apa, kan saya berasal dari arsitek, jadi 
pengetahuan saya tentang computer kan terbatas.  

 

Apakah bapak tahu 
tanggungjawab bapak 
sebagai dosen? 

A mengajar dan mengembangkan ilmu, seminar, menulis artikel, penelitian, pengabdian, mengetahui ilmu selalu 
up to date 
kalau sebagai Ka.BMSI ya memanajemen semua proses yang ada, mengatur dan memberi masukan pada 
universitas. 

subyek tahu tanggungjawabnya 
atas pekerjaannya 

apa tanggungjawab 
bapak sebagai dosen? 

 mengajar dan mengembangkan ilmu, seminar, menulis artikel, penelitian, pengabdian, mengetahui ilmu selalu 
up to date 
 

 

apa tanggungjawab 
bapak sebagai Kepala 
BMSI? 

 ya.. sama kaya tadi.. ya memanaje semua proses yang ada, mengatur dan memberi masukan pada universitas.  

Apakah anda 
mengetahui secara 
detail mengenai 
pekerjaan dan hal-hal 

A Tau subyek tahu secara detail 
mengenai pekerjaannya 
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yang terkait dengan 
tugas sebagai dosen? 
apa saja pak?  sebagai dosen ; membuat KBK yang up to date, dan megajar dn menilai sesuai aturan yang berlaku. 

kalau sebagai Ka. BMSI melakukan pengembangan masing-msing unit, meningkatkan brandwait, aplikasi 
skala prioritas kepegawaian, penilaian dan sebagainya 

 

apa petunjuk dalam 
menjalankan masing-
masing tugas yang 
menjadi 
tanggungjawab anda? 

A sebagi dosen saya dapat dari pengalaman, buku pedoman, dari kursus. 
kalau Kepala BMSI sendiri SKK petunjuknya 

ada petunjuk, walaupun tidak 
detail. 

Apakah anda tahu 
secara pasti yang 
anda kerjakan dalam 
menjalankan tugas 
yang diberikan 
kepada anda? 

A ya tahu pasti.., tapi ya.. ada hal-hal baru yang saya tidak tahu 
 

subyek tidak tahu tentang hal-hal 
baru, tapi ia tidak menjelaskan 
hal-hal baru tersebut 

apakah bapak sudah 
menjalankannya 
tugas sebagaimana 
mestinya? 

 belum terlalu, ya yang jelas dengan metode yang lebih dalam ya 
adanya ini, ya.. sudah 

subyek belum menjalankan tugas 
sebagai mana mestinya 

Bagaimana cara 
manghadapi 
perubahan peran 
yang kemungkinan 
sangat singkat 
terjadi? 

K ya biasa-biasa aja tu.. secara drastis ndak papa.. subyek tidak menghadapi msalah 
dengan perubahan peran 

Seberapa besar anda 
yakin, dalam 
menyelesaikan setiap 
tugas yang diberikan 
kepada anda? 

K 90% saya yakin. 
ada hal-hal yang tidak saya kuasai, dan hubungannya dengan orang mungkin akibat kendala waktu dan 
sebagainya. 

subyek memiliki keyakinan 
dalam menyelesaikan 
pekerjaannya.  

Apa yang 
memotivasi anda, 
menerima jabatan 
lebih dari satu 
sekaligus dalam 
pekerjaan anda saat 
ini? 

SP mengembngkan wawasan, wawasan dalam melihat pikiran dan memahami orang lain, dan inging terus belajar 
sehingga saya lebih bijak, bukan menjadi seorang penuntut, tapi seorang yang mandiri. 

dapat mengembangkan wawasan 
yang dimiliki subyek 

Apa yang anda 
pikirkan, saat anda 

 waktu yang semakin menyempit-efeknya 
tapi kalau ditugasi apa boleh buat, kalau memang bisa apa boleh buat. 
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menerima jabatan 
lebih dari satu, saat 
itu? 
Saat-saat seperti 
apakah yang 
seringkali membuat 
anda stres? 

SP banyak target, tapi kondisi biologis saya baru droup, itu yang membuat saya stress.. ndak tau kok kondisi 
biologis saya begitu tiba-tib aja droup. Misalnya, waktunya mepet, tapi tidak bisa membuat 
kesimpulan..paling itu saja. 

waktu banyak target, tapi kondisi 
fisik subyek drop  

Seberapa sering anda 
tetap memikirkan 
pekerjaan yang anda 
tunda, padahal anda 
telah memutuskan 
untuk menjalankan 
pekerjaan yang lain? 

SP sering saya pikirkan, tapi semua ada jatahnya, saya biasakan, susah sebenarnya.. pagi mikir ini, siang mikir 
itu, tapi ya..tidak jadi masalah. 

subyek sering memikirkan 
pekerjaan yang ditundanya. 

Dengan pekerjaan 
yang anda jalani 
sekarang, anda 
merasa terbebani 
(kelebihan peran) 
atau tidak?........ 

KO ndak, saya punya kerjaan di BMSI, dosen, dan proyek.. tapi ya jalan baik-baik saja.. subyek tidak merasa kelebihan 
peran 

Seberapa kompleks 
tugas yang menjadi 
tanggungjawab anda, 
dengan jabatan ganda 
yang anda pegang? 

KO ndak kompleks biasa saja, alasannya di buat sederhana, tidak dipikirkan, di bagi dengan unit-unit.. 
bagi saya ndah kompleks 

subyek menganggap 
pekerjaannya tidak kompleks 

Menurut anda, 
apakah instansi 
tempat anda bekerja 
ini mengalami 
perkembangan 
pengorganisasian 
yang cepat atau 
tidak? 

KO tidak,ndak cepet, karena orang takut berubah, padahal itu penting instansi tempat subyek bekerja 
tidak mengalami perubahan 

Apakah dengan 
perkembangan 
teknologi membuat 
anda kesulitan untuk 
menyesuaikan diri? 

KO tidak,  karena saya siap merubah diri, kalau yang tidak siap akan terasa berat, saya butuh tantangan perkembangan teknolgi tidak 
menjadi masalah bagi subyek 

Apakah komuniksi 
dengan orang-orang 

KO saya selalu berkomunikasi dengan atasan saya, itu yang membuat organisasi hidup. 
dengan rkan kerja saya baik, dengan dosen baik, kalau disini (BMSI) aja jenjang, komunikasi agak jarang 

komunikasi subyek dengan 
atasan berjalan dengan baik, 
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yang berhubungan 
dengan pekerjaan 
anda berjalan dengan 
baik? 

kalau dengan mahasiswa kalau dengan tingkat bawah santai dengan perbedaan pendektan, tapi kalau untuk 
tingkat atas saya tidak memebuat jenjang.. kalau orang yang memahami enak, tapi perannanya tetap tau 
batasannya. 

namun dengan bawahan ada 
jenjang. 

Apa masalah yang 
sering anda temui, 
pada saat 
melaksanakan tugas? 

KO karakter mahasiswa yang berbeda, saya ingin menuju kea rah mengembangkan diri mahasiswa itu target 
saya..eh.. bukan mimpi saya.. 
kalau sebagai Ka, BMSI jumlah tenaga kerja banyak, jadi kemajuan harus di percepat, kesulitan anggaran, ah.. 
ndak bisa dipikirkan banyak, kesel aku, ya.. lo capek saya.. 

sebagai dosen, masalahnya di 
perbedaan karakter mahasiswa, 
kalau di MSI anggaran dana. 

 
Keterangan: 
DS : Dukungan Sosial (faktor ambiguitas peran) 
K : Kekuasaan Dan Autonomi (faktor ambiguitas peran) 
SP : Stress Peran (faktor ambiguitas peran) 
KO : Kondisi Rganisasi(faktor ambiguitas peran) 
A : Aspek Ambiguitas Peran 
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Hasil Wawancara Subyek 3: 

Nama  : RS 

Umur  : 39 tahun 

Jabatan  : Dosen Fakultas Teknil dan Dekan Fakultas Teknik  
Pertanyaan 

 
Kode Jawaban Analisa 

Ceritakanlah perjalanan hidup 
anda? 

 lahir di semarang, 29 maret 1970... saya anak sulung dari dua bersaudara, adik saya selisih dua tahun dengan saya. Orang 
tua saya pegawai negeri semua ya. Bapak saya bekerja di Bapedda, trus... setelah kurang lebih tahun 90an menjadi 
peneliti di  badan Litbank dan ibu saya guru SD. Saya sekolah SD, SMP, SMA di Semarang semua. Saya lulus SMA 
tahun 88... lalu tahun 88 itu juga masuk di Universitas Atmajaya Yogyakarta,  masuk jurusan teknik sipil, dan setelah 
lulus tahun 94 saya lulus, kemudian menjadi dosen di UNIKA Soegijapranata, tahun itu juga... tahun 94 juga, di angkat 
menjadi diangkat menjadi dosen itu 1 oktober, saya lulus skitar September ya, jadi saya anggurnya Cuma sebentar ya.. 
kemudian saya mendapat biayasiswaa untuk S2 dari pemerintah MPD itu tahun 96..di ITS saya menyelesaikannya tahun 
99. sebelun itu saya 96 itu juga menikah bulan juli, 97 tahun saya punya anak.lulus kembali ke UNIKA tahun 99, lalu 
2002 akhir atau 2003 awal saya berangkat S3, jadi januari itu saya sudah S3 di UNPAR jurusan teknik Sipil,  lalu selesai, 
promosi doktor  bulan juni 2007 trus di wisuda dan pada bulan September saya diangkat menjadi dekan.  

subyek semenjak kecil 
sudah hidup di 
lingkungan keluarga 
yang mementingkan 
pendidikan 

Apakah cita-cita anda sewaktu 
masih kecil? 

 cita-cita saya dulu pengen jadi dokter.. hehehe... saya pada lulus SMA itu, daftar UMPTN melamar kedokteran di 
UNDIP dan UGM jadi pilihan pertamanya itu UGM dan ke duanya UNDIP, dan  ndak ada yang lolos. Saya jengek 
banget itu hampir semua Temen-temen saya di terima di PTN, saya sekolah di Atmajaya itu Cuma pelarian saja 
sebenarnya, daripada saya tidak sekolah. Dan kenapa waktu itu masuk teknik Sipil itu juga bukan cita-cita saya, karena 
waktu itu saya melihat di internet, waktu itu kan ada status yang terdaftar dan disamakan dan saat itu teknik sipil  
statusnya disamakan, tapi akhirnya lama-lama krasan juga sih, menikmati dan enjoy..dan saya itu juga kan dulu itu 
berprestasi jadi ya saya menikmati dunia teknik sipil  

subyek tidak dapat 
mencapai cita-citanya 

Apa anda aktif dalam organisasi 
?  

 ya, saya pada saat mahasiswa juga aktif di organisasi waktu itu, saya anggota HMJ, senat mahasiswa fakultas, anggota 
paduan suara .. ya paduan suara universitas 

subyek aktif dalam 
organisasi 

Terus bagaimana cara anda 
mengatur waktu pada saat itu? 

 ehmm, pada saat itu memang saya sangat padat ya.. waktu itu saya juga sebagai asisten dosen, kemudian saya mengikuti 
kompetisi di Luar negeri, dan juga berprestasi ya dalam arti dapat menyisihkan banyak kompetitor  untuk menjadi 
representasi dari Indonesia waktu itu, ada 3 kali, nah pada waktu itu.. saya selalu membuat skala prioritas karena saya 
masih mahasiswa saya membuat scadul jangka pendek dan jangka panjang, dan saya harus punya rencana yang jelas dan 
itu saya terapkan samapai sekarang, saya harus membuat recana paling tidak satu tahun, kemudian saya bagi lagi menjadi 
per semester, trus saya break down lagi salama satu bulan, dan mungkin kendalanya setelah saya menikah itu kan beda 
banget suasananya ya... sebelum saya punya tanggungan apa-pa, jadi fleksibeliti memang harus ada, dan target harus 
terpenuhi dan memang susahnya memang ada di situ. 

subyek seorang yang 
dapat mengatur waktu 
dengan baik, dengn 
membuat perencanaan 
dalam setiap 
melakukan sesuatu. 

Apakah rekan kerja membantu 
pekerjaan anda, ya sebagai 
dosen?  

DS sangat mebantu, karena  kami kerja dalam tim, dan tim kami bekerja sangat solid, dapat bekerjasama, saling membantu 
dan  juga kekeluargaan 

subyek mendapat 
dukungan dari rekan 
kerjanya 

Fasilitas apa yang diberikan DS kalau bicara soal fasilitas memang sangat terbatas, sebagai dekan bahkan kalau dapat dikatakan kurang, namun saya fasilitas kurang 
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universitas dalam menunjang 
pekerjaan ibu? 

mencoba mencermati dari apa yang saya peroleh saat ini , saya mencoba mengoptimalkan  apa yang saya peroleh, kalau 
universitas tidak dapat memenuhi ya, saya memenuhi sendiri, contohnya dik, dekan tidak punya konputer sendiri, 
komputer ini untuk fakultas dalam arti dekanat punya, karena kita masing-masing punya lap top, tapi fakultas itu punya 
satu laptop yang dipakai untuk bersama, walaupun di beri baru  lap top itu kan 3 tahun sudah terlihat lama, kita kan gak 
bisa mengikuti terus menerus, sejauh bisa diatasi dengan pemilikan pribadi oleh dekanat itu kita tidak terlalu 
mempermasalah... tapi yang perlu diperhatikan universitas itu tunjangan struktural yang perlu di tingkatkan, 
bagaimanapun juga kan  kita kansudah menuangkan tenaga dan pikiran, dibanding temen-temen lain , dan penghargaan 
apaun pada saat ini dimana ekonomi sedang sulit, penghargaan secara  finansial itu diperlukan menurut saya. 

menunjang 

apakah ibu nyaman dengan 
lingkungan kerja ibu? 

 sangat nyaman,  karena saya sangat enjoy, untuk 2 tahun terakhir ini dimana pekerjaan sedang menumpuk, malah saya 
sering berangkat pagi pulang sore, tapi akhir-akhir ini saya mencoba meluangkan waktu untuk diri saya sendiri, dengan 
berangkat agak siang pada semester  untuk menjaga kesehatan  saya, kalau kita kondisi fisiknya baru down nanti malah 
ndak masuk berhari-hari, tapi biasanya masuk bulan ke dua saya saya sudah tidak bisa masuk siang, saya datang pagi 
masuk jan 8 sampai 5. itu bukan karena terpaksa, tapi saya mengerjakan apa yang harus dikerjakan, tapi prioritas masing-
masing orang berbeda ya, karena saya ibu rumah tangga yang ndak punya said job di luar jadi setelah dari UNIKA saya 
pulang di rumah, ngak ada yang dipikirkan untuk pekerjaan tambahan yang lain.  

subyek nyaman 
dengan lingkungan 
kerjanya  

Menurut anda, karakter anda itu 
seperti apa? 

 saya orangnya tegas, ipulsif, emosional, tapi saya care, saya penuh kasih sayang, lembut, saya juga kadang-kadang ora 
tegelan, apa ya bahasa indonesianya ya... hehehe. Dalam arti kalau saya melihat ketidakadilan, saya akan beusaha 
membuat yang tidak adil menjadi lebih adil, dalam hal apapun. Tapi kadang yang bilang ketegasan saya tercermin dari 
galak dan marah, gak tahu mungkin karakter ya.. hehehe... kadang saya bilang tegas, orang bilang galak, saya bilang 
tegas, orang bilang marah.  

 

Dengan karakter anda tersebut, 
apakah mambantu dalam 
menjalankan tugas anda? 

 lebih banyak membantu memang pada saat-saat tertentu karakter yang terlalu emosial dan lugas itu menurut saya pribadi 
memang harus dikendalikan, saya selalu belajar dari waktu ke waktu, bagaimana dapat mengontrol diri untuk lebih dapat 
bersikap bijaksana tidak selalu meletupkan ide, dengan kemarahan dan emosi. Walaupun kadang-kadang saya bilang, 
marah itu perlu , biar orang tahu kita tidak menginginkan itu, kadang kalau hanya diam, lembut terus, orang tidak tahu 
kalau kita tidak suka. Apalagi kadang-kadang sebagai pimpinan, kita juga harus tahu apa ya... pemerlihatkan kepada 
orang, ini lo kita lakukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. 

karakter subyek 
membantupekerjaan 
subyek. 

Metode kerja seperti apa yang 
anda gunakan, dalam 
menjalankan tugas anda sebagai 
dosen?  

A sebagai dosen dan dekan... banyak kata orang bilang kalau kita sebagai pejabat struktural tugas tri dharma kita akan 
terbengkalai, itu mitosnya seperti itu, tapi saya bisa melawan mitos itu, terbukti kemarin saya bisa terpilih maju sebagai 
dosen berprestasi tingkat nasional. Dimana semua karya tri dharma itu sangat diperhitungkan, saya selalu menyempatkan 
diri untuk melakukan penelitian, publikasi dan juga membuat bahan pengajaran, sambil melaksanakan tugas struktural, 
memang itu tidak mudah dan berat dala arti saya harus mengeluarkan biaya, tenaga, waktu dan pikiran untuk melakukan 
itu semua, tapi karen asaya punya idealisme dan saya punya cita-cita untuk jadi guru besar.. ya saya menjalankan itu.. 

 

Bagaimana cara anda membagi 
waktu antara tugas sebagai dosen 
dan jabatan lain yang anda 
pegang saat ini? 

A tugas struktural itu kan mengikat kita sepanjang hari kerja, tetapi kan tidak setiap jam, setiap menit kita mengerjakan 
tugsa itu,  seperti saat ini ya.. dek, saya mengerjakan  surat, seperti sekarang mau  ada kreditasi lagi saya membuat 
evaluasi diri, tetapi selalu meluangkan waktu beberapa menit,  setengah jam atau setengah jam untuk ngopeni tugas 
penelitian saya dari DIKTI, kemudian mulai menulis untuk publikasi, kemudian weekend itu selalu saya pergunakan 
membuat jurnal ataiu prosiding, weekend itu kan hari sabtu itu saya kan ndak dapat  tugas dikantor untuk mengerjakan 
tugas struktural saya sebagai dekan dan anak saya sekolah, jadi satu hari itu saya punya waktu untuk mengerjakan  dari 
jam 6-12 siang untuk melakukan apapun yang saya inginkan. 

subyek dapat 
membagi waktu 
dengan baik. Walaupu 
tidak secara tegas. 

harapan masing-masing jabatan A sebetulnya sebagai seorang dosen, itu ya.. harus mumpuni tridharma itu, kalau salah satu pincang, itu akan membuat subyek mengetahui 
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yang anda pegang? kinerja yang bersangkutan ya... tidak optimal, kalau dosen itu Cuma ngajar aja, tidak pernah menulis, tidak pernah 
melakukan pengabdian masyarakat itu juga kurang.. tapi kadang-kadang kita terkendala banyak hal;, masalah finansial, 
waktu, tugas-tugas lain, tambahan-tambahan di tempat lain. Tapi selama kita bisa membuat balancing, keseimbangan aja, 
semua bisa dilakukan 

harapan dari tugasnya 

kalau harapan pekerjaan 
terhadap posisi ibu sebagai 
dekan apa? 

 harapan sebagai dekan sebenarnya tercipta hubungan yang harmonis pertama dari dekan dan wakil dekan atau dekanat, 
kita harus merlangkah dengan satu visi yang sama, yang kedua antara dekanat dan dosen fakultas, semua ini kita jalani 
bersama. kalaupun ada perbedaan, itu tidak masalah, orang kan kita tidak selalu sama, kadang-kadang kita itu kan harus 
sependapat, walaupun kita tidak sependapat.. gitu lo, ya  ndak...  itu kan yang indah sebenarnya, didunia ini kan ada 
perbedaan tanpa harus bermusuhan gitu.. yaitu yang saya terpkan pada teman-teman... boleh aja gontok-gontokan, 
memaki-maki dalam tanda kutip di dalam rapat atau pas apa, tapi tidak di bawa ke urusan pribadi setelah itu, dan kita 
tetap jalankan lembaga seperti yang kita inginkan.  

 

Apakah instansi tempat anda 
bekerja memberi dukungan atas 
semua yang telah anda lakukan? 

A ya… saya mendapat dukungan dari universitas dalam menjalankan tugas-tugas, yang menjadi masalah ya… yang seperti 
saya katakana tadi, kadang-kadang ya ada perbedaan pendapat itu, tapi toh harus dapat kita atasi bersama, saya piker 
perbedaan pendapat tidak lantas mematikan langkah. Yang harus di sikapi bijak oleh universitas dan semua unit, kita 
sama-sama  mengendalikan diri untuk melaju bersama. 

instansi tempat subyek 
bekerja memberi 
dukungan, walaupun 
terkadang beda 
pendapat. 

Apakah instansi tempat ibu 
bekerja memberi penghargaan 
atas semua yang telah anda 
lakukan? 

 saya pikir... kalau mau jujur kurang ya.., saya merasakan kerja keras dan jerih payah ini sebagai dosen yang berprestasi, 
maupun dekan atau pejabat struktural pada umumnya  masih kurang, secara finansial itu tetap diperlukan  yang lebih dari 
itu, kita semua itu berada pada keadaan yang sejahtera tapi kurang sejahtera, itu harus di akui, jadi penghargaan apapun 
yang secara financia itu  tetap diharapkan. 

subyek kurang 
mendapat 
penghargaan yang 
seharusnya 
didapatkannya. 

Apakah ibu ikut pelatihan yang 
dapat menunjang pekerjaan ? 

A pelatihan-pelatihan ya... pelatihan KBK itu, kurikulum berbasis kompetensi misalnya subyek mengikuti 
pelatihan untuk 
mengembangkan ilmu 
yang dimilikinya 

Apakah  ibu diikutsertakan 
dalam pengambilan keputusan? 

 oleh pimpinan universitas, para dekan selalu dimintai pertimbangan, juga saya termasuk tim eksekusi dan masuk dalam 
senat walaupun bukan final decision maker, tapi tetap di mintai pertimbangan 

subyek di ikut 
sertakan dalam proses 
pengambilan 
keputusan. 

Apakah pekerjaan anda di 
evaluasi? 

A ya..kita di evaluasi, melalui lembaga penjaminan mutu, jadi  mungkin rektor tidak langsung mengevaluasi ya.. dik.. tapi 
kita di evaluasi lembaga penjamin mutu... 

subyek dievaluasi leh 
lembaga penjamin 
mutu, bukan instansi 
tempat ia bekerja 

Apakah terget dari instansi 
mengenai jabatan  itu sebagai 
dosen? 

A sebagai dosen yang ingin saya dapatkan adalah jabatan fungsional akademik tertinggi yaitu sebagai guru besar, dan 
setelah itu tidak berarti saya berhenti dari situ, karena guru besar itu istilahnya tingkat awal saja, agar kinerja kita bisa 
bertambah dan  kiprah kita lebih sempurna di mata masyarakat. 

subyek tidak 
mengetahui targetnya 
sebagai dosen, tapi ia 
membuat target 
sendiri sebagai dosen 

kalau target sebagai dosen apa 
bu, dosen itu ditargetkan untuk 

 justru itu, karena guru besar itu adalah jabatan akademik tertinggi, kalau jabatan akademik itu harus meliputi tridharma 
itu, seharusnya semua dosen itu menjdi guru besar gitu lo...dik. 
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apa-apa-apa gitu bu? 
kalau target jabatan sebagai 
dekan apa? 

 target sebagai dekan itu ya.. saya berusaha fakultas teknik itu lebih maju, dan dapat memenuhi apa yang kita rencanakan 
di awal, kalau harapannya A,B,C,D, ya moga-moga di akhir jabatan A, B, C, D itu tercapai  

instansi tidak memberi 
target . jadi subyek 
membuat target 
sendiri sebagai serang 
dekan 

jadi dari universitas sendiri apa 
dekan tidak memiliki target, 
misalnya apa gitu bu? 

 ndak..  

jadi dekan sendiri yang membuat 
target? 

 ya...kita diberikan keleluasaan untuk menentukan, rencana  strategis ya namanya.. 
fakultas, tetapi rencana strategis fakultas itu  tidak boleh keluar dari payungnya rencana strategis universitas, jadi kita 
harus tetap berada di dalam lingkaran strategis universitas. 

 

jadi harus sepertujuan 
universitas? 

 bukan persetujuan universitas, tapi universitas kan punya rencana strategis yang di tetapkan.. nah rencana strategi 
fakultas mengacu pada itu... 

 

kewenangan ibu sebagai dosen 
apa? 

A kewenangan sebagai dosen,  
kewenangan sebagai dosen  itu memiliki kebebasan secara  akademik jadi apa saja yang dilakukan dosen selama dalam 
koridor akademik merupakan  freedom dosen, saya mau mengajar materi sejauh manapun mungkin ada silabus, ada 
SAT, kemudian kurikulum, tetapi cara kita mengimplementasikannya sejauh itu masih berada dalam koridor kebenaran, 
kejujuran dan tatakrama danaturan yang berlaku itu tidak masalah. Lalu kebebasan mimbar, diman satu forum ilmiah kita 
boleh membicarakan ilmu sebebas-bebasnya kita, dan kita boleh berbeda pendapat dengan pakar laen kolega-kolega lain. 
Jadi dua itu, dosen itu punya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar. Mimbarnya akademik lo ya... hehe... bukan 
mimbar di luar sana... nanti di tangkap polisi nanti hehehe... 

subyek tahu 
kewenangannya dalam 
menjalankan jabatan 
yang di embnnya 

kalau sebagai dekan apa?  kalau dekan itu sebenarnya adalah mengelola.. ya mengelola fakultas...ya.. dan membuat kebijakan menyangkut 
kepentingan fakultas dan itu yang paling berat karena membuat kebijakan itu kan tidak langsung sedemikian sehingga 
saya lansung brek harus ini harus itu... 

 

Apa instansi membatasi ruang 
gerak ibu dalam 
menjalankantugas? 

A saya belum pernah merasa berada di dalam sangkar, ya memang... ada beberapa peraturan yang kita tidak suka, tidak 
setuju, wajar ya…… kita memandang harusnya ada peraturan yang lebih sempurna , yang lebih baik, tapi saya yakin 
pada masa ke depan, peraturan-peraturan ini masih dapat dibicarakan. 

 

Apakah dalam menjalankan 
tugas, anda mendapatkan 
perintah yang jelas? 

A instruksi dari rektor itu… jadi begini dik… walaupun dekan berada di bawah rektor tapi, rektor  tidak memberikan  
instruksi pada dekan, gitu yang perlu di mengerti.. jadi saya tidak dikomando oleh pak rektor, anda harus begini, harus 
begitu.. ndak 
jalur kewenangn dan tanggungjawab memang di bawah  rektor, tetapi kita tidak seperti atasan dan  bawahan yang saya, 
menerima perintah, karena hubungan kita kolegarial. 

subyek tidak 
mendapat instruksi 
secara detail atas 
tugasnya. 

Kalau terdapat dua tugas pada 
dua jabatan yang berbeda, dan 
anda diwajibkan menyelesaikan 
pekerjaan tersebut pada waktu 
yang bersamaan, anda memililih 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
yang mana terlebih dahulu? 

 saya memang melihat urgensi, terkadang saya mendatangi rapat kalau memang saya merasa itu penting dan menunda 
kuliah saya, dan mengganti pada pertemuan yang lain, dan kadang-kadang saya mewakilkan kepada seseorang wakil 
dekan saya untuk mengikuti rapat jika memang saya merasa dapat di wakilkan. Tapi kadang-kadang dek... rapat itu 
memang tidak dapt diwakilkan karena memang saya yang harus mengambil kepurtusan.. nah... kalau di tingkat e... rapat 
pimpinan saya dipanggil dan saya harus membuat keputusan sendiri, say tidak akan mewakilkan, walaupun saat itu saya 
harus mengajar, saya tinggalkan mengajar dan akan mengganti di kesempatan yang lain. 

subyek melihat 
urgensi masalah dalam 
melaksanakan 
tugasnya 
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Bagaimana cara anda 
melaksanakan masing-masing 
dari tugas dan apa yang anda 
lakukan? 

A ya... karena itu melekat ya... ya  karena saya dekan yang dosen dan dosen yang menjadi dekan.. saya biarkan sambil itu 
mengalir. saya tidak meras ketika menjadi dosen sebagai dekan dan ketika menjadi dekan sebagai dosen, Saya merasa itu 
melekat pada saya gitu dek.. 

subyek tidak 
mengalami msalah 
dalam menjalankan 
tugasnya. 

Adakah kebingungan dalam 
melaksanakan tugas tersebut? 

A ya... tidak, saya merasa itu adalah dua hal yang berkesinambungan gitu. subyek tidak 
menglami 
kebingungan dalam 
menjalankan tugasnya. 

Apakah tahu tanggungjawab ibu 
sebagai dosen? 

A yang jelas, saya harus bertanggungjawab pada anak didik , mahasiswa dan ilmu, jadi kompetensi dosen adalah 
bagaimana dia mengejawelantahkan ilmu, menyampaikan ilmu dan mengembangkan ilmu. Ndak boleh mandek, kalau 
saya tidak pernah baca, meneliti ya... ilmu saya seperti 10 tahun yang lalu. Ya... saya harus bertanggungjawab kepada 
ilmu otomatis kan tangggungjawab saya juga pada mahasiswa saya kan... 

subyek tidak thu 
secara detail 
tanggungjawabnya 
sebagai dosen 

tanggungjawab ibu sebagai 
dekan apa? 

A tanggungjawab sebagai dekan juga , otomatis merupakan  pertanggungjawaban saya pada seluruh anggota fakultas, 
kemana arah langkah saya mengarah, itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban saya dan kepada pimpinan 
unversitas. 

subyek tahu 
tangungjawabnya 
sebagai dekan 

Apakah ibu tahu secara pasti 
tugas-tugas sebagai dosen dan 
dekan? 

A e... sebetulnya  tidak ada deskripsi atau instruksi ya.. ya... seperti yang saya katakan tadi untuk tugas-tugas ityu pada 
umumnya karena di terjemahkan dalam tri dharma, dan kita tahu apa yang dikerjakan kita harus pintar-pintar improfisasi 
dan mengembangkan diri. jadi sebenarnya batas minimal dan maksimal itu tidak ada ya... jadi pada kepuasan dan 
akltualisasi diri. 

subyek tidak tahu 
secara pasti tugas 
yang diberikn 
kepadanya. 

Bagaimana cara manghadapi 
perubahan peran yang sangat 
singkat? 

K saya tidak mersakan transformasi berat  untuk itu,ya... mengalir begitu saja 
mungkin diawal-awal ya... tapi setelah itu 3 bulan atau 100 hari setelah itu sudah biasa gitu dek...  

subyek merasa terjadi 
masalah dalam 
menjalankan tugasnya 

Seberapa besar anda yakin, 
dalam menyelesaikan setiap 
tugas yang diberikan kepada 
anda? 

K ya... saya selalu berusaha untuk yakin dan optimis, karena saya mnyerahkan pada tuhan, karena setiap langkah ada pada 
penyertaan tuhan dalam hidup saya. 

subyek seorang yang 
optimis dalam 
melakukan sesuatu. 

Apa yang memotivasi anda, 
menerima jabatan lebih dari satu 
sekaligus dalam pekerjaan anda 
saat ini? 

SP saya ingin masa depan yang lebih baik untuk kita bersama, saya ingin ada kebenaran dan keadilan pada masyarakat yang 
lingkupnya kecil ini, karena saya merasa kebenaran dan keadilan itu belum dapat di implementasikan , saya mencoba... 
ya memang saya bukan manusia yang sempurna, tetapi saya berusaha menbawa teman-teman, bahwa kita berusaha 
menjadi manusia yang adil, baik dan jujur. Kita selam ini, tidaka pernah berpikir ke situ, tapi saya yakin dengan jujur, 
baik, dan keadilan akan membawa pada suatu unit atau lembaga yang baik. 

motivasi subyek 
adalah masa depan 
yang lebih baik untuk 
semua orang. 

Apa yang anda pikirkan, saat 
anda menerima jabatan lebih dari 
satu, saat itu? 

 saya memikirkan bahwa ini yang diberikan oleh tuhan, saya sebagai alat tuhan untuk membantu sesama   

Saat-saat seperti apakah yang 
seringkali membuat anda stres? 

SP ya… biasanya ada masalah yang menemui jalan buntu atau saya merasa kurang support dari teman-teman, walaupun itu 
kadang itu tidak semuanya benar ya … karena saya bukan malaikat, saya hanya manusia biasa, tapi kadang kok saya 
merasa tidak mendapat support. Dan juga saya sangat stress, kalau pada kurun waktu yang singkat itu masalah yang 
datang bertubi-tubi. 

yangmembuat stress 
subyek adalah kurang 
support dari rekan-
rekannya 

Seberapa sering anda tetap 
memikirkan pekerjaan yang anda 

SP selalu kepikiran... hehehe.. samapi tundaan itu terselesaikan, baru saya lega. subyek selalu 
memikirkan pekerjaan 
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tunda,? yang di tinggalkannya. 
Dengan pekerjaan ibu sebagai 
dosen dan dekan apa yang anda 
rasakan? 

 ya.. saya merasa banyak.mendapatkan pengalaman hidup, saya mendapat kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin 
yang melayani teman-teman begitu.. 

 

Seberapa kompleks tugas yang 
menjadi tugas ibu?  

KO bentuk kompleks si mungkin kalau mau idealis tugasnya memang banyak, tapi kalau kita mau menjalani secara realitis 
ya.. ya.. ttidak perlu ada yang di kawatirkan karena itu bisa dikerjakan  bersama-sama dan karena itu bisa kembali ke tim. 

 

apakah instansi tempat ibu 
bekerja ini mengalami 
perkembangan pengorganisasian 
yang cepat? 

KO kalau dari strukturnya tidak ya... saya pikir, selama STATUTA dan Ortala kita memang masih demikian kita tidak 
mengalami perombakan secara struktural ya..tapi secara esensi, atau secara personal itu  orang-orang yang dipilih dan 
ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan itu yang berubah. Jadi pola pikir untuk memduduk kan orang dalam jabatan 
struktural itu yang berubah 

instansi tidak 
mengalami 
perkembagan 
organisasi. 

apakah ibu kesulitan  dalam 
menyesuaikan diri? 

 bagi saya no problem.. no problemo  

Apakah dengan perkembangan 
teknologi membuat anda 
kesulitan untuk menyesuaikan 
diri? 

KO kebetulan saya itu orang yang mau belajar, jadi saya berusaha mengikuti perkembangan, mungkin yang belum bisa cuma 
bluetoth saja dek, kareana saya ndak tahu gimana cara makainya. 

subyek kesulitan 
dalam mengkuti 
perkembangan 
tekniologi, namun ia 
mau belajar. 

Apakah komuniksi dengan 
orang-orang yang berhubungan 
dengan pekerjaan anda berjalan 
dengan baik? 

KO dengan atasan:  sejauh ini saya merasakan komunikasi yang baik, karena saya berusaha membangun komunikasi, 
tergantungbkita mau memulai suatu komunikasi  yang baik dengan orang lain. 

komunikasi subyek 
dengan rekan-rekan 
berjalan dengan baik. 

kalau dengan rekan kerja   dengan rekan kerja juga baik, tidak ada kendala yang berarti, seperti yang katakan tadi beda pendapat itu biasa, bukan 
berarti beda tidak melakukan komunikasikan. 

 

kalau dengan rekan TU  sangat baik, sangat kooperatif   
kalau dengan mahasiswa  saya menganggap mereka seperti  temen dan anak-anak saya sendiri  
apa ibu sering diskusi dengan 
mereka? 

 sering sekali, kita bercanda, ngobrol dan saya mengangghap mereka bagian dari fakultas ini.  

Apa masalah yang sering anda 
temui, pada saat melaksanakan 
tugas? 

KO kalau masalah mahasiswa, biasanya kadang-kadang mereka suka males, tapi sebenarnya mereka bisa, tapi kurang banyak 
latihan, kurang mau berusaha dan saya pikir kurang tangguh, karena saya senang dengan orang  yang tangguh  
kalau dari kalangan internal dosen, mungkin saya berpikir tidak bisa satu visi dan misi, dan ini perlu diajak duduk 
bersama untuk bisa melaksanakan bersama. Visi dan misinya ndak sama to? kalau ndak sama otomatis ndak bisa jalan 
barengkan. 

yang berkadang 
menjadi masalah bagi 
subyek adalah 
ahasiswa yang males 
dan perbedaan visi 
dengan rekan kerjanya 

Keterangan: 
DS : Dukungan Sosial (faktor ambiguitas peran)   KO : Kondisi Organisasi(faktor ambiguitas peran) 
K : Kekuasaan Dan Autonomi (faktor ambiguitas peran)  A : Aspek Ambiguitas Peran 
SP : Stress Peran (faktor ambiguitas peran) 
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Hasil Wawancara: 

Nama  : B 

Umur  : 40 tahun 

Jabatan  : Dosen Fakultas Teknik dan  Pembantu dekan III Fakultas Teknik  
Pertanyaan Kode Jawaban Analisa 

Ceritakanlah perjalanan 
hidup anda? 

 dari kecil.. saya anak ke 2 dari 5 bersaudara, saya cewek paling besar. Saya TK di kanisius tilahan sampai kelas 3 
pertengahan. SD antonius karena panda rumah. SMP di MM waktu lulus saat itu terjadi pergolakkan atau perang dengan 
orang tua, bapak pengen sekolahin aku ke sekdes, saya melanggar perintah bapak. Saya pengen ke loyola, mu tes saya 
kecelakaan, mengulang kelas dua, terus mau menunjukkan kepada orangtua, kalu pilihan saya ini benar. 
kelas 2-3 selesai nekad mau kuliah di negeri: modelling saat itu. Trus mau ke UGM, ayah ndak setuju, ayah menyarankan di 
UNDIP ke elektro..  saya ngalah. 
masuk UNDIP jalan, tapi setengah jalan nilai saya tidak lebih dari 2,1,  mungkin karena tidak sesuai kata hati kali ya.. 
semester 6 sudah kadang masuk, saya punya tekad untuk menyelesaikan, semester 11 selesai. 
kuliah itu saya di biayai dari uang bekerja dan beasiswa, y nilainya memng jelek tapi untuk mengjukan beasiswa itu saya 
dibantu untuk mengambil nilai yang bagus-bagus saja. Malah dari situ saya bisa memberi santua pada adik-adik. Selesai 
kuliah saya ke jakarta, masuk kerja di hari ”H” di telp bapak. Trus dapt tawaran dari teman jadi dosen saat itu saya diantara 
ya dan tidak, tapi ya sudah saya di UNIKA nglamar trus tahun 1995 jadi dosen di UNIKA. 

subyek mengalami pergumulsn 
ketika memilih sekolah, disana ia 
bekerja keras untuk berbuat yang 
terbaik untuk dirinya, perjungan dan 
kerja keras sangat ditekankan dalam 
menjalani hidup. 

Apakah cita-cita anda 
sewaktu masih kecil? 

 cita-cita...sudah lupa ya..hehehe 
karena sudah banyak perubahan, saya orngnya mengalir, sejak saya di loyola baru punya ambisi pengen jadi arsitek. 

subyek lupa dengan cita-citanya 

Anda aktif dalam 
organisasi apa saja saat 
itu?  

 SMP saya ndak berkegiatan. 
SMA sekolah, dan dulu di lyola wajib mengikuti ekstrakulikuler, saat itu saya masuk di nyanyi, gamelan, menjahit dan tim 
inti volley. Di lingkungan juga ngurus mudika lingkungan. 
kuliah saya tergabung dalam PRKK, di gereja saya sebagai pelath kur anak, mudika dan dewasa, walaupun saya orang 
mudika, tetapi saya tidak pernah dilantik. 

Subyek lebih sibuk dengan 
pekerjaannya namun dia masih 
meluangkan waktu untuk 
berorganisasi 

Bagaimana cara anda 
mengatur waktu antara 
sekolah dan 
berkegiatan? 

 dengan senang, pagi kuliah, siang  ngelesi, malam latihan kur dari jam 8-10, 
kalau ada kuliah ya kuliah..ke kampus dulu. 

subyek tidak mengalami masalah 
dalam pembagian waktu 

masalah apa yang 
muncul dg byknya 
kegiatan yang anda 
lakukan? 

 fisik: kecapekan 
karena PPRK kuliah sabtu-minggu, jadi saya tidak mau ngelesi, apalagi kalau minggu waktu saya gunakan full untuk di 
gereja. 

subyek mengalami masalah fisik, 
karena kecapekan. 

Apakah rekan kerja 
membantu pekerjaan 
anda?  

DS membantu pekerjaan si tidak ya... kalau ide ya... mereka membantu memberi masukan kepada saya. subyek tidak dibantu oleh rekan 
kerja, tapi lebih memberi ide 

Apakah ibu nyaman 
dengan lingkungan 
kerja ibu?  

DS rada bingung yaa.. sebenarnya saya pribadi, da saatnya saya nyaman sehubungan dengan atasan dekannya, sangat-sangat 
tidak nyaman, tidak hanya saya.. 
masalahnya: disini itu ada blok-blokan, blok A dan blok C, kalau ada yang baru itu mereka ndak suka, padahal ini untuk 
perbaikan fakultas, terus mereka menjegal dari belakang seperti itu, deengan ngomong yang tidak-tidak dengan atasan.. 

subyek kurang nyaman dengan 
lingkungan kerjanya 

Apakah universitas 
menyediakan fasilitas 

DS karena tututan saya tidak terlelu tinggi, jadi cukup untuk saya, saya pribadi sudah cukup tidak masalah. subyek mendapat fasilitas yang 
cukup dari instasi tempat ia bekerja 
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yang ibu butuhkan? 
Menurut anda, karakter 
anda itu seperti apa? 

 Ekstrovert, awalnya saya panik, tapi dengan duduk diam, ngobrol dengan patnert sudah. Kalau pemarah tidak terlalu ya.. 
kalau dengan teman-teman mahasiswa saya tegas, kalau saya punya aturan maen yang kita harus disiplin, kalau ada apa-apa 
kita bisa kompromi, tapi ya..ada batasnya. 

ekstrovert, disiplin, mudah panik, 
fleksibel 

Dg pribadi itu, apa anda 
mengalami kesulitan 
dalam menjalankan 
pekerjaan anda? 

 kadang-kadang.. benturan dengan teman-teman, tidak sesuai aturan maen saya mbengok. 
kalau dengan mahasiswa, sering dijadikan ujung tombak, menurut mereka saya lebih fleksibel dibanding yang lain. 

subyek kadang-kadang mengalami 
masalah dengan karakternya tersebut 

Metode kerja seperti apa 
yang ibu gunakan, 
dalam menjalankan 
tugas ibu sebagai 
dosen?  

A pekerjaan saya persiapkan di rumah, saya agak membatasi mahasiswa di rumah, kalau mau konsultasi lebih baik di kampus. subyek cenderung mempersiapkan 
segala sesuatunya dirumah dan lebih 
bersifat konsultatif 

kalau sebagai  WD3 
bagaimana? 

 saya lebih terbuka untuk mahasiswa, slama ada di kampus.. 
kalau belum cukup ya... boleh ke rumah. Fleksibel aja sih saya untuk pengaturan waktu. 

 

Bagaimana cara anda 
membagi waktu antara 
tugas sebagai dosen dan 
jabatan lain yang anda 
pegang saat ini? 

A pengaturan pagi sampai sore untuk mahasiswa yang penting janjian dulu. di rumah ya... saya di paroki, sebagai pengurus 
lingkungan, kur... 
sabtu-minggu untuk kelurga dan gereja. 
banyak mahasiswa bilang bu brenda yang gampang di temui, banyak dosen sibuk di fakultas, di temui saja kadang ndak mau 
menui, kalau saya ndak masalah ... karena dulu itu saya punya dosen yang  sangat sibuk, tapi walaupun demikian beliau 
masih menyempatkan waktu untuk memberi bimbingan pada mahasiswanya, dan saya ingin seperti itu. 

sebagai dosen subyek sudah punya 
jadwal, kalau sebagai WD3 yang 
penting kalau mau ketemu saya 
janjian dulu 

sejauh apa anda 
mengetahui harapan 
masing-masing jabatan 
yang anda pegang? 

A sebagai dosen, jenjang akademik naik, menjalankan kewajiban penelitian, tapi saya tidak terlalu penelitiannya, pengabdian 
di jalani. 
 
mahasiswa saya: saya gunakan kontrak belajar yang jelas, tidak ada tuntutan, harapan mereka liding, yang penting 
komitmen awal. 

subyek tahu harapan dari 
pekerjaannya 

harapan atasan 
berdasarkan pekerjaan 
ibu sebagai dosen  dan 
WD3 apa? 

 menjalankan tridharma, harus mengembangkan soft skill di dalam maupun di luar.  

Apa yang telah anda 
lakukan, untuk 
memenuhi harapan dari 
tugas  itu? 

A saya berusaha untuk melaksanakan itu, saya sudah mencoba dari semester lalu, sejak dari PPKM di dalam kelas, maupun di 
luar kelas.. yaitu dosen sebagai fasilitator saja. 

sebagai dosen subyek bersifat 
sebagai fasilitator, sebagai WD3 ia 
mencoba mengembangkan soft skill 
mahasiswa 

Apakah instansi tempat 
anda bekerja memberi 
dukungan atas semua 
yang telah anda 
lakukan? 

A institusi sangat mendukung WR1 sampai WR3 sudah menyiapkannya subyek mendapat dukungan  

Apakah instansi tempat 
ibu bekerja memberi 
penghargaan atas semua 
yang telah anda 
lakukan? 

 saya pribadi... saya tidak mengharapkan penghargaan, jika tujuan sudah tercapai saya sudah merasa bangga, bukan masalah 
untuk saya. 
kalau dari universitas penghargaan dalam bentuk reward tidak, saya menjadi di kenal, ah.. bukan masalah bagi saya. 

subyaek tidak mendapatkan 
penghargaan 

Apakah ibu selalu A ya.. saya ikut pelatihan,  subyek mengikuti pelatihan 
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diikutsertakan dalam 
pelatihan yang dapat 
menunjang pekerjaan 
bapak? 

kalau saya punya waktu, saya butuh dan saya tertarik saya akan hadir. 

Apakah ibu  
diikutsertakan dalam 
pengambilan 
keputusan? 

A sebagai dosen dalam pengambilan keputusan sedikit di libatkan, terkait dengan pekerjan saya pasti dilibatkan, ide saya 10 % 
lah yang diambil.. 
 
sebagai WD3 sama seperti tadi. 

subyek dilibatkan proses 
pengambilan keputusan 

Apakah anda tahu, 
bahwa hasil pekerjaan 
anda selalu di evaluasi? 

A Evaluasi sebagai dosen ya. 
kalau dosen tidak secara terbuka, biasanya ke teman untuk disampaikan kepada saya. 

subyek dievaluasi secara tidak 
terbuka 

Apakah anda tahu terget 
dari instansi mengenai 
target sebagai dosen? 

A ya.. seperti univeresitas dan fakultas yang lain, targetnya ya..tri dharma, pengajaran SLC (Student Learning Center) di situ 
saya sebagai fasilitator dan tantangan bagi saya...kalau fakultas sendiri: seneng dengan pnelitian jadi kita buat korsidi 
penelitian. 

subyek tahu mengenai target dari 
pekerjaannya 

Apakah anda tahu terget 
dari instansi mengenai 
target sebagai WD3? 

 kalau yang di WD 3 kan sudah tertuang jelas tugas-tugasnya ya... apa saja, kan bisa di lihat di ISO, pelayanan pasti, 
pendampingan ada dan saya sudah menjalankannya.. 

 

Apakah anda membuat 
target sendiri pada 
masing-masing 
pekerjaan yang menjadi 
tanggungjawab anda? 

A ISO sangat membelenggu sehingga kadang butuh improve... 
 
sebagai dosen, oke saya punya target sendiri dari awal semester, walaupun dulu belum saya lakukan, tapi dengan melihat 
keadaan saya lebih fleksibel. 
 
di WD3nya sendiri sudah jelas ya..jadi saya tidak membuat target, tapi untuk kegiatan saya punya target. 

subyek membuat target sendiri 

Apa kewenangan yang 
anda miliki sebagai 
dosen? 

A sejauh apa ya.. kalau model jadi dosen ke mahasiswa 2 tahun pertama saya gunakan 2 arah, ya... materi-materi sebagai jalan 
untuk memebuka.. kemudian saat ini dalam menilai melibatkan mahasiswa sendiri, dalam arti mahasiswa menilai disinya 
sendiri, ditambah penilaian dari saya. Dengan demikian nilai bukan mutlak dari saya, karena mahasiswa juga punya hak 
untuk menilai kemampuannya sendiri. 

subyek tahu kewenangan 
pekerjaannya 

Apa kewenangan 
sebagai WD3? 

 saya menitik beratkan pada mahasiswa, saya merangkul mereka untuk mencari solusi bersama.  

Apakah instansi 
membatasi ruang gerak 
anda dalam 
menjalankan tugas 
anda? 

A ndak ya... 
sebagai dosen sendiri ya... selama masih dalam koridor bukan masalah bagi saya. 
 
kalau di WD3nya paling keuangan yang mentok. 

subyek merasa ruang geraknya 
dibatasi 

Apakah dalam 
menjalankan tugas, anda 
mendapatkan perintah 
yang jelas? 

A sebagai dosen ya jelas.. Karena dalam raker kan sudah di buat aturan maenyauntuk pebelajaran, kadang juga ada tugas luar, 
kalau dari universitas sendiri sudah jelas DOK. 
 
di WD3 juga sudah jelas DOKnya, kadang fakultas yang membuat bingung. 

sebagai dosen subyek mendapat 
perintah yang jelas, namun sebagai 
WD3 ia mengalami kebingungan  

Apa yang menjadi 
prioritas anda dalam 
melaksanakan masing-
masing tugas yang anda 
pegang? 

A tugas saya sebagai dosen,  ya.. dosen dulu, karena tugas yang melekat kepada saya adalah dosen subyek lebih mendahulukan tugas 
sebagai dosen 

Kalau terdapat dua 
tugas pada dua jabatan 

 tugas sebagai dosen dulu, saya tahu persis dalam menempatkan diri saya.. 
kalau memang ada rapat dan ada nguji skripsi misalnya.. saya memilih menguji dulu. 
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yang berbeda, dan anda 
diwajibkan 
menyelesaikan 
pekerjaan tersebut pada 
waktu yang bersamaan, 
anda memililih untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan yang mana 
terlebih dahulu? 
Mana yang anda 
prioritaskan tugas 
sebagai dosen atau 
jabatan lain yang anda 
pegang saat ini?  

 tugas sebagai dosen dulu, karena awal pertama kali masuk saya bertugas sebagai pengajar (dosen)  

Bagaimana cara anda 
melaksanakan masing-
masing dari tugas dan 
apa yang anda lakukan? 

A saya tidak bisa membagi waktu secara tegas, saya mengalir saja.. 
saya punya target, saya jalankan... yang penting target tercapai. 

subyek tidak dapat membagi waktu 
secar tegas dalam menjalankan 
masing-masing pekerjaannya 

Adakah kebingungan 
yang anda rasakan, 
dalam melaksanakan 
pekerjaan dengan dua 
jabatan seperti 
sekarang? 

A sudah biasa… hahaha.. 
awalnya saya bingung, dulu saya bawa pekerjaan strukturl ke rumah, tapi sekarang saya membuat skala prioritas. 
terakhir itu yang membuat saya bingung, di fakultas di suruh buat SAP, padahal saat itu saya kan menjadi pelaksana 
ATGW.. rekan kerja saya di sana (ATGW) memang tidak bisa saya harapkan.. 
nah sebelumnya saya sudah minta ijin secara lisan pada pimpinan untuk menyelesikan SAP tersebut setelah ATGW. Namun 
ada teman-teman yang melaporkan ke pimpinan dan pada akhirnya saya mendapat surat teguran.. saya menghadap ke 
atasan, saya atur ulan jadwal dan akhirnya kami sepakati sehari setelah ATGW saya akan menyerahkan SAP tersebut dan  
saya bisa. 

subyek tidak mengalami 
kebingungan dalam menjalankan 
tugasnya  

Apa yang akan anda 
lakukan untuk 
menangani tugas yang 
anda tinggalkan? 
(mengatur jadwal 
kembali, 
mendelegasikannya 
kepada orang lain atau 
yang lainnya) 

A tergantung pekerjaan, kalau bisa saya delegasikan, saya wakilkan… 
kalau ndak bisa saya tunda dan satu hari kemudian akan saya selesaikan.  

subyek mendelegasikan tugas 
tersebut dan kalau tidak bisa di tunda 
satu hari berikutnya 

Tindakan apa yang anda 
lakukan untuk 
memenuhi tuntutan 
peran yang anda miliki? 

 ya… saya enjoy saja, melakukan dua-duanya.. 
targetnya apa ya… saya kolaborasikan. 

 

Apakah ibu tahu 
tanggungjawab ibu 
sebagai dosen? 

A tahu, sebagai dosen tanggungjawab saya adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi, ang sulit penelitian. Bukan tugas 
saya disini yang membuat sulit, tapi lebih karena saya juga berperan sebagai ibu dan bapak di rumah untuk anak saya, yang 
membuat bingung untuk mengembngkan diri. Sebagai dosen gampang lah.. saya orangnya terbuka. 

subyek tahu tanggungjawab 
pekerjaannya 

Apakah ibu tahu 
tanggungjawab ibu 
sebagai WD3? 

A di WD3 sendiri dalam pendampingan mahasiswa, kegiatan yang mereka lakukan itu salah apa tidak, tapi kadang saya sedikit 
menyimpang dari organisasional, kadang merek juga bercerita tentang masalah pribadi meraka kepada saya... 
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Apakah anda 
mengetahui secara 
detail mengenai 
pekerjaan dan hal-hal 
yang terkait dengan 
tugas ibu? 

 ya… kembali ke tri dharma, mengajar sesuai tri dharma, memberi nilai, mengembangkan sistem akademis dan non 
akademis. 
 
di WD3 sendiri, memang selama saya di UNIKA, tidak ada job des yang jelas, saya biasanya mencari sendiri.. sebagian 
besar pendampingan, dan mahasiswa kalau punya masalah harus mengemukakan itu kepada saya. 

 

Apa petunjuk dalam 
menjalankan masing-
masing tugas yang 
menjadi tanggungjawab 
anda? 

A tidak ada ya... secara akademis ada, selain akademis dimana ya… 
sebagai struktural tidak ada penerapan tugas-tugasnya... 

subyek tidak mendapatkan petunjuk 
dalam menjalankan tugasnya 

Apakah anda tahu 
secara pasti yang anda 
kerjakan dalam 
menjalankan tugas yang 
diberikan kepada anda? 

A ya,.. 
karena kadang ada beberapa hal yang tidak begitu jelas tugasnya, dengan begitu ada yang harus dikerjakan, kadang kalau 
ada yang ndak adil bagi saya dan orang lain, saya melakukan konfrontasi. 

subyek tahu tugas yang harus 
dikerjakan, namun mengalami 
kebingungan karena kadang 
tugasnya tidak jelas 

apakah ibu sudah 
menjalankannya tugas 
sebagaimana mestinya? 

 sebagai dosen, penelitian belum sempat saya kerjakan. 
 
sebagai WD3, aktivitas sebagai WD3 menyita waktu untuk melakukan pendampingan mahasiswa.. 

subyek belum menjalankan tugas 
sebagai mana mestinya 

Bagaimana cara 
manghadapi perubahan 
peran yang 
kemungkinan sangat 
singkat terjadi? 

K tidak masalah bagi saya, kalau pas mengajar ada masalah membuat bahasa tubuh saya tidak enak, tapi saya harus bisa 
menempatkan diri sebagai dosen. 

subyek tidak mengalami masalah 
dalam menghadapi perubahan peran 

Seberapa besar anda 
yakin, dalam 
menyelesaikan setiap 
tugas yang diberikan 
kepada anda? 

K kalau selama tugas tersebut saya sanggup, saya harus mengerjakannya sebaik mungkin, kalau setengah-setengah saya lebih 
baik tidak menerimanya. 

subyek memiliki keyakinan dalam 
menjalankan tugas dari pekrjaannya 

Apa yang memotivasi 
anda, menerima 2 
jabatan sekaligus saat 
ini? 

SP awalnya menolak, karena terlalu capek, temen-temen mengatakan saya fleksibel, mereka mengatakan itu dan saya 
menimbang diri saya sendiri, saya enjoy di sama.. saya mampu ndak.. kalau bisa maka saya akan menerimanya. 

teman-teman subyek yakin bahwa 
subyek bisa dan ia enjoy dengan 
pekerjaannya tersebut 

Apa yang anda pikirkan, 
saat anda menerima 
jabatan lebih dari satu, 
saat itu? 

SP Berat, saya harus mulai me-manage banyak hal, karena dulu saya banyak memegang jabatan, kalau lebih dari dua jelas ndak 
mungkin.  

subyek merasa terbebani 

Saat-saat seperti apakah 
yang seringkali 
membuat anda stres? 

SP banayak pekerjaan dan masalah yang datang bersamaan itu yang membuat saya tertekan. subyek merasa stress ketika masalah 
dating secara bersamaan 

Seberapa sering anda 
tetap memikirkan 
pekerjaan yang anda 
tunda, padahal anda 
telah memutuskan untuk 

SP saya tipe orang yang tidak bisa menunda pekerjaan, jadi jangan terlalu pasang target. subyek tidak menjawab secara jelas, 
tapi subyek tidak pernah memsang 
target 



 146

menjalankan pekerjaan 
yang lain? 
Dengan pekerjaan yang 
anda jalani sekarang, 
anda merasa terbebani 
(kelebihan peran)? 

KO tidak, karena saya bisa menjalaninya, kalau masih bisa tidak jadi masalah. subyek tidak mengalami masalah 
dengan jabatan ganda yang ia pegang 
saat ini 

Seberapa kompleks 
tugas yang menjadi 
tanggungjawab anda, 
dengan jabatan ganda 
yang anda pegang? 

KO memang... saya orang yang tidak membuat masalah menjadi berat, soal pekerjaan saya bisa membagi.. 
kalau kompleks ya iya tapi bukan tidak bisa diselesaikan 

subyek merasa tugasnya komplek, 
namun ia yakin dapat 
menyelesaikannya 

Menurut anda, apakah 
instansi tempat anda 
bekerja ini mengalami 
perkembangan 
pengorganisasian yang 
cepat atau tidak? 

KO WD3 ya... pengembangan SDM, perekrutan mahasiswa, tuntutan sebagai dosen, saya punya misi untuk menghidupkan 
kembali seksi yng dulu sudah mati, ide-ide manjadi tumbuh. 

subyek menganggap instanti temapt 
ia bekerja mengalami pertumbuhan 
organisasi yang sangat cepat 

apakah bapak kesulitan 
menyesuaikan diri? 

 sebagai dosen kadang ya.. untuk fakultasnya. 
kalau di WD3 tidak masalah. 

 

Apakah dengan 
perkembangan 
teknologi membuat 
anda kesulitan untuk 
menyesuaikan diri? 

KO Tidak perkembangan teknologi bukan 
menjadi masalah bagi subyek 

Apakah komuniksi 
dengan orang-orang 
yang berhubungan 
dengan pekerjaan anda 
berjalan dengan baik? 

KO dengan atasan baik, dalam komunikasi dengan atasan memang lebih bisa menerima, saya lebih terbuka dengan atasan dan 
demikian sebaliknya. 
 
kalau di fakultas ndak begitu ya, masalahnya orang-orang disini itu agak pendiem, sebagian orang dapat berkomunikasi 
dengan baik, tapi yang sebagian di rapat saja. 
 
kalau dengan mahasiswa sangat baik, melihat mereka sering banget kesini baik untuk urusan akademis maupun keluarga, 
kadang-kadang itu saya jengkel sudah jam 4, itu datang dan ngobrol tentang masalahnya sendiri padahal saya sudah capek, 
kadang saya suruhdatang ke rumah saja. 

komunikasi dengan atasan dan 
mahasiswa terjalin baik dengan 
subyek, namun dengan rekan kerja 
kadang kutrang baik 

Apa masalah yang 
sering anda temui, pada 
saat melaksanakan 
tugas? 

KO sebagai dosen si.. ya..saya kalau melakukan konfrontasi di depan trus selesai, tapi kadang ada yang di bawa besok-besoknya 
masih saja di bawa. 
 
kalau sebagai WD3nya ndak ada, saya menikmati.. 

biasanya rekan kerja membawa 
konfrontasi di rapat samapi lama. Itu 
mebuat subyek tidak nyaman 

 
Keterangan: 
DS : Dukungan Sosial (faktor ambiguitas peran)    KO : Kondisi Rganisasi(faktor ambiguitas peran) 
K : Kekuasaan Dan Autonomi (faktor ambiguitas peran)  A : Aspek Ambiguitas Peran 
SP : Stress Peran (faktor ambiguitas peran) 
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2. Subyek Kedua : 

a. Identitas subyek : 

Nama : RT 

Umur : 45 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan :  1. Dosen Fakultas Teknik  

   2. Kepala Biro 

b. Observasi 

Dilihat dari postur tubuh, subyek termasuk seorang yang gemuk, 

berkulit putih, rambut cepak, ceria, tanpa beban, penuh canda dan santai. 

Sehari-hari berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor. Dalam 

beberapa kesempatan peneliti melihat subyek bercanda dengan 

mahasiswanya. Subyek adalah seorang yang aktif, beberapa kali peneliti 

bertemu subyek di acara yang diadakan oleh universitas. Subyek 

termasuk dosen yang cenderung susah ditemui, peneliti beberapa kali 

datang ke ruangan subyek, namun ia tidak ada di tempat. 

Komunikasi subyek dengan rekan kerja yang ada di kepala biro 

jarang terjadi, beberapa kali peneliti berkunjung ke ruangan untuk 

mengambil data rekan kerjanya asik bekerja sendiri-sendiri. Namun, 

komunikasi subyek dengan rekan kerja di luar bagian kepala biro terlihat 

baik, peneliti sering melihat subyek berdiskusi dengan rekan kerja yang 

lain. Fasilitas yang ada di ruangan kepala bir, jauh dari standart disana 

hanya terlihat meja,kursi dan kabel sambungan internet, sedangkan di 
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ruangan fakultas terdapat meja, kursi dan komputer untuk di pakai 

bersama.  

Interaksi pada saat wawancara dengan peneliti, subyek terlihat agak 

bingung, seperti dikejar-kejar waktu dan sesekali mengatakan “aduh, 

pusing aku...”. Saat menjawab pertanyaan subyek tampak berhati-hati, 

beberapa kali bertanya lgi maksud dari yang ditanyakan oleh peneliti, 

sepertinya subyek tidak ingin hal-hal pribadinya diketahui oleh orang 

lain. Subyek dalam menjawab pertanyaan juga seperlunya dan tidak 

menjabarkan secara rinci alasan jawaban dari setiap pertanyaan yang 

diberikan.  

 

c. Wawancara 

1) Wawancara dengan Subyek 

Subyek menghabiskan masa kecil di kota Jogjakarta, tapi 

subyek lahir di Papua dan besar sampai umur 4 tahun. Sewaktu kecil 

subyek senang sekali bermain. Sewaktu kecil subyek tidak memiliki 

cita-cita dan tidak suka menggambar, hobby subyek nari jawa jogja, 

menulis diary dan mendengarkan musik. Subyek saat masih sekolah 

juga mengikuti organisasi, namun ia tidak terlalu aktif di dalamnya, 

ia mengatakan “walupun saya masuk OSIS saya ndak pernah ikut 

rapat” dan sewaktu kuliah ia bergabung pada  pecinta alam, BEM, 

Orkes, UKM dan HMJ. Dahulu subyek juga ikut bekerja, namun 
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tidak full time, ia mengatakan pembagian waktu sangat berat, 

sepanjang hidup full. 

Pada saat bekerja rekan kerja sangat membantu pekerjaan 

subyek, namun ia jarang sekali meminta bantuan. Subyek 

mengatakan “Apa yang bisa saya kerjakan ya... saya kerjakan , kalau 

di mata organasasi, semuanya bilang ” di garap dewe”. Lingkungan 

kerja subyek membuat subyek nyaman, katanya ia mampu 

mengaktualisasikan diri, karena antara atasan dan bawahan, semua 

bisa dibicarakan tanpa jenjng menurut porsinya masing-masing. Dari 

fasilitas di fakultas, subyek menilai alat-alat untuk bahan pengajaran 

masih kurang, tapi ia beranggapan semuanya tidak masalah, ia tetap 

jalan dan preses pemebelajaran harus tetap berjalan. Sedangkan di 

biro, ia tidak mendapatkan komputer, dalam bekerja ia menggunakan 

laptop miliki pribadi, ia mengatakan kalau kurang pasti, tapi ya 

mengjukan kalau perlu, yang penting maksimalkan sja yang sudah 

ada. 

Menurut subyek ia adalah seorang yang serius, humoris, dan 

santai, serta fleksibel sesuai kebutuhan. Dengan karakter yang 

demikian ini, menurut subyek di biro membantu dalam hal 

koordinasi dan komando, sedangkan untuk di fakultas subyek 

merasa, ia dianggap tidak tegas dan dapat memahami mahasiswa itu 

bermanfaat. Yang membuat kesulitan adalah antisipasi pada saat ada 

beban, kalau ada tekanan subyek bisa membawanya bercanda. 
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Kadang kalau tidak sesuai dengan mahasiswa, ia bisa bercanda 

dengan mereka. Metode yang digunakan subyek dalam bekerja 

sebagai dosen, ia menggunakan teori dan sistem workshop. 

Langkah–langkah yang digunakan disini mahasiswa aktif di kelas, 

subyek melakukan tutorial dan pengamatan dan diakhir sesi 

dilakukan workshop, sedangkan di biro ia lebih menekankan pada 

sistem koordinasi, ini dilakukan ketika ada surat masuk dirapatkan, 

tiap bulan ada rapat rutin. Dalam pembagian waktu kerja subyek 

membagi secara rata dan cenderung fleksibel, tuturnya. 

Subyek tahu tentang harapan dari masing-masing 

pekerjaannya, ia mengatakan secara kuantitatif harapan dari masing-

masing pekerjaannya sudah dilakukan, namun secara kualitatif 

belum tahu. Di fakultas jika ada rapat untuk mengambil keputusan 

berkenaan dengan kebijakan fakultas subyek tidak tahu, tapi untuk 

pengajaran ia tahu. Sedangkan di biro, biasanya subyek di panggil 

untuk mengambil keputusan mengenai pemindahan karyawan, uang, 

raker. Untuk kehadiran di dalam rapat subyek mengatakan 80% 

datang ke rapat, itu saja kalau subyek tahu, kalau ia tidak tahu, 

subyek tidak pernah datang. Alasan subyek, ia tidak senang di meja. 

Subyek tahu kalau hasil pekerjaannya di evaluasi. Hasil evaluasi 

sebagai dosen bisa subyek terima, kalau di biro subyek tidak tahu 

karena langsung jadi satu masuk jurusan. 
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Mengenai target dari maisng-masing jabatannya yaitu: sebagai 

dosen ia memiliki target membuat KPK yang jelas untuk mahasiswa, 

dengan begitu ia membuat metode yang setiap semester berbeda 

yang mana di situ peran dosen berkurang. Di situ yang susahnya, 

tuturnya sedangkan di biro target subyek merubah manajemen dan 

struktur organisasi. Kewenangan yang subyek miliki sebagai dosen;  

menilai, menguji, memberi kuliah, sedangkan sebagai kepala biro; 

mengorganisasi, memberi motivasi bawahan, karena biro ini 

gabungan dua biro, jadi banyak sekali tugasnya, makanya butuh 

koordinasi yang bagus, tutur subyek.  

Berkenaan dengan rincian tugas sebagai dosen perintahnya 

sudah jelas, karena sudah ditetapkan secara bersama, sedangkan di 

biro, subyek membuat sendiri karena dari instansi hanya memberi 

tugas pokok saja, kurang rinci. Subyek mengaku diawl ia mengalami 

kebingungan dalam menjalankan tugasnya, namun setelah membuat 

konstruksinya sudah dapat berjalan dengan baik. Jika terdapat dua 

tugas yang harus dilaksanakan secara bersamaan, menurut subyek 

tugas yang ditinggalkan akan didelegasikan kepada orang lain atau di 

undur. Subyek mengaku tahu tanggungjawab dari masing-masing 

jabatan yang ia miliki, sebagai dosen ia harus mengajar dan 

mengembangkan ilmu, seminar, menulis artikel, penelitian, 

pengabdian, mengetahui ilmu selalu up to date, kalau di biro 

melakukan manajemen semua proses yang ada, mengatur dan 
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memberi masukan pada universitas. Petunjuk dalam menjalankan 

pekerjaan sebagai dosen, ia mengaku dapat dari pengalaman, buku 

pedoman, dari kursus, sedangkan di biro SKK petunjuknya. Menurut 

subyek mengenai kompleksitas tugas, tidak kompleks alasannya di 

buat sederhana, tidak dipikirkan, di bagi dengan unit-unit. 

Kondisi yang membuat subyek stres banyak sekali, yang utama 

ketika kondisi biologis saya baru droup, itu yang membuatnya stres. 

Masalah lain yang muncul sebagai dosen ketika karakter mahasiswa 

yang berbeda, kalau sebagai kepala biro, ia mengatakan ”dengan 

melihat jumlah tenaga kerja banyak, jadi kemajuan harus di percepat, 

kesulitan anggaran, ah.. ndak bisa dipikirkan banyak, kesel aku”. 

Dan ketika ditanya apakah subyek tetap memikirkan pekerjaan yang 

ditunda, ia menjawab ”sering saya pikirkan, tapi semua ada jatahnya, 

saya biasakan, susah sebenarnya.. pagi mikir ini, siang mikir itu, tapi 

ya..tidak jadi masalah”. Komunikasi yang terjalin dengan rekan kerja 

ia mengatakan ” saya selalu berkomunikasi dengan atasan saya, itu 

yang membuat organisasi hidup, dengan rekan kerja saya baik, 

dengan dosen baik, kalau disini (biro) aja jenjang, komunikasi agak 

jarang, kalau dengan mahasiswa kalau dengan tingkat bawah santai 

dengan perbedaan pendekatan, tapi kalau untuk tingkat atas saya 

tidak membuat jenjang. kalau orang yang memahami enak, tapi 

peranannya tetap tau batasannya”. 
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2) Wawancara dengan rekan subyek 

Menurut keterangan rekan kerjanya subyek terkadang tidak 

menghadiri rapat, kemungkinan karena ia juga seorang dosen jadi 

sibuk. Kalau di lihat dari ketepatan subyek dalam menyelesaikan 

tugas, rekan subyek mengatakan kalau subyek terkadang telat dalam 

menyelesaikan tugasnya, hal ini karena subyek disamping menjadi 

dosen, ia juga masih memegang proyek di luar dan beberapa 

kegiatan di kampus juga. Akan tetrapi akan sangat bermasalah ketika 

pelaksanaan rencana baru dimulai terkadang ia menghilang dan 

tanpa kabar sebelumnya. Berdasarkan keterangn rekan kerja subyek, 

ia merupakan seorang yang enak dan santai, kemungkinan karena 

subyek masih bujang. 

 

3) Wawancara dengan mahasiswa yang pernah atau sedang diampu 

subyek 

Mahasiswa yang diampu subyek mengatakan kalau RT 

seorang dosen yang enak, tapi akan susah jika tidak kenal. Kalau 

mengajar subyek tepat waktu, ia merupakan dosen yang susah untuk 

ditemui. Dalam mengajar subyek lebih menekankan pada praktek 

dan kalau menjelaskan juga detail, disamping itu materi 

pembelajarannya juga mengikuti zaman. Komunikasi yang terjalin 

dengan mahasiswa juga lancar dan mereka serin bercanda layaknya 

teman. 
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d. Hasil tes 

Tes MBTI telah diberikan kepada subyek yang dilaksanakan pada 

hari kamis tanggal 25 Juni 2009, berdasarkan tes tersebut dapat 

diketahui bahwa, subyek seseorang yang yakin bahwa semua memiliki 

kemungkinan untuk berkembang, memiliki kebutuhan yang tinggi, 

seseorang yang melihat sesuatu sebagai tantangan yang sulit dalam 

hidup, dengan demikian ia menjadi seseorang yang cenderung dapat 

mengerti teori yang rumit dan luar biasa, serta mampu bergerak untuk 

menghasilkan perintah dan susunan dari abstraksi teori, serta sebagai 

seseorang yang memiliki nilai pengetahuan dan tingkat efisiensi yang 

berdaya guna. 

Subyek merupakan seseorang yang memimpin dengan apa adanya, 

disegani, walaupun ia terlepas dari pihak yang lain. Hal ini yang 

membuatnya mendapat dukungan penuh. Ia seorang yang tenang, 

kolektif  dan analis yang baik. Subyek memakai logika dalam 

memecahkan setiap masalah yang dihadapinya, seseorang yang 

berorientasi pada masa depan, memiliki keunggulan dalam membuat 

strategi bekerja, kreatif, banyak akal, memiliki inovasi dan memiliki ide-

ide yang bagus, wawasan yang luas, intuisi yang kuat dan memiliki 

keyakinan penuh dalam mangambil sesuatu yang menjadi pilihannya, 
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hal ini diakibatkan karena subyek memandang sesuatu dari gambaran 

yang besar bukan sebagian-sebagian. 

Subyek merupakan seseorang yang lebih senang bekerja secara 

mandiri, karena subyek ia akan tetap memperjuangkan pendapatnya di 

depan orang lain dan memiliki standart yang tinggi pada penampilan, 

serta bosan dalam melakukan sesuatu yang bersifat rutin, dapat 

disimpulkan subyek yang memiliki kepribadian mandiri. 

 

e. Intensitas Faktor-Faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen yang 

Memiliki Jabatan Tambahan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

Dalam komunikasi memiliki intensitas lemah mempengaruhi konflik 

peran, karena komunikasi yang terjalin antara subyek, atasan, rekan 

kerja di fakultas, dan mahasiswa terjalin baik, namun komunikasi 

dengan rekan kerja di biro terlihat ada jenjang dan sangat jarang 

dilakukan. Selain itu, subyek terkadang tidak memberi pemberitahuan 

terlebih dahulu dan terkadang memberithunya mendadak. Pengalaman 

yang dimiliki subyek dalam berorganisasi dan bekerja membantu subyek 

dalam manjalankan tugas-tugasnya. 

Struktur universitas memiliki intensitas yang cukup dalam 

mempengaruhi konflik peran yang terjadi pada subyek sebagai dosen 

yang memiliki jabatan tambahan di tingkat biro. Subyek tahu tugas, 

harapan, tanggungjawab, kewenangan dan target dari masing-masing 
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jabatannya, namun kesemuanya ada beberapa yang diberikan secara 

tidak rinci sehingga subyek perlu mebuat konstruksi sendiri. Apalagi 

biro yang dipegang subyek saat ini adalah biro baru gabungan dari 2 

bagian tugas. Dengan demikian subyek harus menyusun aturan dan 

program baru yang tugasnya dalam proses pembenahan. Hal ini yang 

terkadang membuat mengalami konflik peran yang imbasnya tugas yang 

dilakukan keluar dari waktu yang telah ditentukan. 

Kepribadian subyek memiliki intensitas cukup mempengaruhi 

terjadinya konflik peran  pada saat ia mengerjakan tugas-tugasnya. 

Subyek seorang yang loyal terhadap pekerjaan, ia selalu memakai logika 

dalam menjalankan sesuatu. Subyek juga seorang yang berorientasi pada 

masa depan, memiliki keunggulan dalam membuat strategi bekerja, 

kreatif, banyak akal, memiliki inovasi dan memiliki ide-ide yang bagus, 

wawasan yang luas, intuisi yang kuat dan memiliki keyakinan penuh 

dalam mangambil sesuatu yang menjadi pilihannya, subyek cocok 

dengan bidang di biro, namun masalahnya ia lebih senang mengerjakan 

tugasnya secara mandiri, sehingga ia terkadang telat dalam 

menyelesaikan tugasnya. Ditambah ia memiliki kebutuhan yang tinggi, 

selama kebutuhannya belum terpenuhi subyek akan tetap mencari 

bagaimana cara memenuhi kebutuhannya tersebut, disamping itu subyek 

merupakan seorang yang menyukai tantangan secala ia merasa belum 

tertantang dalam menjalankan pekerjaannya ia akan tetap mencari jalan 

untuk mendapatkan tantangan dan dapat melakukan aktualisasi diri. 
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Tabel  4.  Intensitas Faktor-Faktor  Penyebab Konflik Peran pada 

Dosen yang Memiliki Jabatan Tambahan di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang Pada Subyek 2 

Aspek Intensitas Keterangan 
Komunikasi 

- 

Komunikasi subyek dengan rekan kerja 
di biro kurang berjalan dengan baik. 
Tapi jika ada sesuatu subyek terkadang 
tidak memberi pemberitahuan terlebih 
dahulu dan terkadang memberithunya 
mendadak. 

Struktur 
Universitas 

+ 

Subyek tahu tugas, kewenangan, 
tanggungjawab, harapan dari masing-
masing jabatannya, namun belum rinci 
sehingga harus membuat konstruksi 
sendiri. Fasilitas yang didapat juga 
kurang mendukung, tapi tidak jadi 
masalah. 

Pengalaman 
Organisasi 
dan bekerja 

- 
Pengalaman organisasi dan bekerja 
membantu subyek dalam melaksanakan 
tugasnya. 

Kepribadian 

+ 

Subyek seorang yang loyal terhadap 
pekerjaan, ia selalu memakai logika 
dalam menjalankan sesuatu, namun 
masalahnya ia lebih senang mengerjakan 
tugasnya secara mandiri dan memiliki 
kebutuhan yang tinggi, sehingga ia 
terkadang telat dalam menyelesaikan 
tugasnya. 

Management 
Task 

+ 

subyek memiliki planing, ia juga pandai 
mengorganisir anggota, namun pada 
pelaksanaannya terkadang tidak sesuai 
harapan, sering keluar jadwal dan lain 
sebagainya. 

Peran Gender o Subyek tidak mengalami masalah 
dengan peran gender yang ia miliki. 

Kondisi Stres 

+ 

ketika kondisi biologis saya baru droup, 
itu yang membuatnya stres. Masalah lain 
ketika karakter mahasiswa yang berbeda, 
kalau di biro kesulitan anggaran.  

         Keterangan : 
 o : Tidak mempengaruhi. 
 - : Lemah. 
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 + : Cukup. 
 ++ : Kuat. 

Manajement task yang dilakukan subyek dalam menjalankan 

pekerjaannya, memiliki intensitas yang cukup mempengaruhi konflik 

peran dalam menjalankan tugas yang di pegangnya. Subyek selalu 

melakukan planing walaupun beberapa rapat ia tidak hadir padahal 

subyek tahu dan pada tingkat organizing subyek melakukannya rutin 

secara internal, namun ketika proses actuating berjalan kurang baik 

karena terkadang subyek menghilang ketika pelaksanaan rencana baru di 

mulai, sehingga kontrolnya harus pindah kepada orang lain atau di 

kontrol sebagian. Dengan demikian hasil akhirnya bisa kurang baik atau 

akan keluar dari jadwal yang telah ditetapkan. 

Subyek tidak memiliki masalah dengan peran gender yang di miliki, 

karena sampai saat ini subyek masih hidup melajang, sehingga hidupnya 

lebih santai. Kondisi stres yang memiliki intensitas cukup dalam 

mempengaruhi konflik peran yang terjadi pada subyek. Saat-saat yang 

membuat subyek stres, ketika kondisi biologis saya baru droup, itu yang 

membuatnya stres dan masalah yang lain ketika karakter mahasiswa 

yang berbeda-beda, kalau di biro yang paling serius kesulitan anggaran. 
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f. Dinamika Faktor–Faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen Yang 

Memiliki Jabatan Tambahan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

Jabatan yang subyek pegang saat ini adalah dosen dan kepala biro di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Subyek sampai saat ini 

belum menikah, sehingga peran gendernya yang masih  single tidak 

mengganggu dalam menjalankan pekerjaannya.  

Subyek memiliki masalah dalam kondisi stres dan memanajemen 

waktu, dua hal ini berpengaruh kuat dalam memicu konflik peran yang 

dihadapi dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam membuat planning 

pekerjaan sangat bagus, namun subyek kurang mampu dalam koordinasi 

dan kontrol terhadap pekerjaan, sehingga dalam pelaksanaannya 

bermasalah dan sering sekali keluar deadline. Hal ini akan menjadi lebih 

buruk ketika subyek memiliki masalah dalam kondisi biologisnya. 

Sehingga dalam menjalankan tugasnya menjadi terganggu dan tidak 

jarang memicu terjadinya konflik peran akibat beberapa hal yang perlu 

ditinggalkan atau di tunda. 

Dalam hal komunikasi terjalin  kurang bagus, tipe kepribadian 

subyek yang lebih senang melakukan pekerjaan secara mandiri membuat 

kesulitan sendiri dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan pengalaman 

kerja dan organisasi yang kurang dan fasilitas kerja yang kurang 

memadai membuat subyek kesulitan dalam menjalnkan tugas-tugas yang 

ia miliki, sehingga memicu terjadinya konflik peran.  
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4. Subyek Keempat : 

a. Identitas subyek : 

Nama : B. 

Umur : 40 tahun. 

Jenis Kelamin : Perempuan. 

Jabatan : 1. Dosen Fakultas Tenik 

  2. Wakil Dekan III Fakultas Teknik  

 

b. Observasi 

Subyek seorang yang kurus, pendek, berkulit sawo matang, 

berkacamata dan memiliki rambut lurus sebahu. Secara umum subyek 

selalu tampil ceria, suka menyapa siapa saja yang ditemuinya. Sehari-

hari kalau ke kantor memakai sepeda motor. Hubungan subyek dengan 

mahasiswanya terjalin sangat baik. Beberapa kali subyek terlihat duduk 

bersama mahasiswa untuk membicarakan kegiatan yang akan dilakukan.  

Komunikasi yang terjalin antara rekan kerja jarang terjadi. 

Lingkungan tempat kerja subyek termasuk nyaman, ruang kerja beliau 

tepat disamping ruang sekretariat kemahasiswaan dan di dalam ruangan 

tersebut fasilitas yang diberikan juga mamadai. Dengan lokasi kerja 

yang demikian ini, beberapa kali peneliti melihat subyek akrab 

berdiskusi dengan mahasiswa.  

Interaksi pada saat wawancara terjalin sangat santai, subyek dengan 

lancar menjawab setiap pertanyan yang diajukan oleh peneliti. Subyek 
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juga menjelaskan secara rinci setiap pertanyaan. Walaupun diawal sesi 

subyek terlihat menutup diri, namun ketika subyek mulai nyaman 

denngan peneliti, pada akhirnya informasi yang dibutuhkan di dapatkan. 

Peneliti mudah membuat janji dengan subyek saat mengambil data.  

 

c. Wawancara 

1) Wawancara dengan Subyek 

Subyek anak ke 2 dari 5 bersaudara, waktu SMA bapak subyek 

ingin menyekolahkan subyek ke sekdes, subyek melanggar perintah. 

Subyek ingin ke loyola, baru mau tes ia kecelakaan, mengulang 

kelas dua, terus mau menunjukkan kepada orangtua, kalu pilihan 

saya ini benar. Kelas 2-3 selesai SMA ia memiliki tekad mau kuliah 

di negeri: modelling saat itu. Kemudian mau ke UGM, bapaknya 

tidak setuju, dan menyarankan di UNDIP ke elektro. Masuk UNDIP 

jalan, tapi setengah jalan nilai subyek tidak lebih dari 2,1  mungkin 

karena tidak sesuai kata hati kali ya, kata subyek. Semester 6 sudah 

saya punya tekad untuk menyelesaikan, semester 11 selesai. 

Waktu itu uang kuliah subyek dari hasil bekerja dan beasiswa, 

nilainya memang jelek tapi untuk mengajukan beasiswa itu saya 

dibantu untuk mengambil nilai yang bagus-bagus saja. Malah dari 

situ saya bisa memberi santunan pada adik-adik. Selesai kuliah saya 

ke jakarta, di hari ”H” kerja di telepon bapak. Kemudian dari teman 

dapat tawaran menjadi dosen saat itu subyek diantara ya dan tidak, 
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tapi ya sudah melamar ke UNIKA dan tahun 1995 diangkat menjadi 

dosen di universitas tersebut. 

Sewaktu SMA subyek masuk organisasi nyanyi, gamelan, 

menjahit dan tim inti volley. Di lingkungan juga ngurus mudika 

lingkungan dan pada saat kuliah ia tergabung dalam PRKK, di gereja 

ia sebagai pelatih kur anak, mudika dan dewasa. Komunikasi dengan 

atasan baik, dalam komunikasi dengan atasan memang lebih bisa 

menerima. Subyek menjelaskan kalau di fakultas tidak begitu banyak 

terjadi komunikasi masalahnya orang-orangnya agak pendiem, 

sebagian orang dapat berkomunikasi dengan baik, tapi yang sebagian 

di rapat saja dan dengan mahsiswa sangat baik dan berjalan sangat 

lancar. 

Berdasarkan keterangan subyek dalam menjalankan tugasnya 

subyek mengetahui harapan, wewenang, dan tanggungjawab dari 

masing-masing jabatannya, walaupun tidak dijelaskan secara rinci. 

Untuk tugasnya sendiri mengaku sebagai dosen tugasnya jelas 

karena dalam raker dan sudah dibuat aturan maennya dalam proses 

pembelajaran, kalau dari universitas sendiri sudah jelas DOK, 

sedangkan di WD3 juga sudah jelas DOKnya, namun terkadang 

fakultas yang membuat bingung karena sering berubah-ubah. 

Disamping itu Subyek bukan seorang penuntut, jadi fasilitas yang 

sebenarny kurang memadai digunakan sebaik-baiknya oleh subyek.  
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Dalam melakukan pekerjaannya subyek membuat planing 

terlebih dahulu dan mengatur jadwal kerja. Subyek tidak melakukan 

pembagian waktu secara tegas dalam porsinya sebagai dosen dan 

sebagai pembantu dekan bagian kemahasiswaan. Subyek juga tahu 

kalau hasil kerjanya di evaluasi. Dalam pembagian waktu ia juga 

harus dpat membagi antara untuk keluarga dan pekerjaan, karena ia 

single parent jadi tugasnya juga semakin banyak.  

Menurut subyek ia seorang yang Ekstrovert, tegas, disiplin, 

dan masih bisa diajak kompromi. Dengan karakter ini ia terkadang 

benturan dengan teman-teman dan kalau dengan mahasiswa, sering 

dijadikan ujung tombak, menurut mereka subyek lebih fleksibel 

dibanding dosen yang lain. Saat-saat yang membuat subyek stres 

adalah banyak pekerjaan dan masalah yang datang bersamaan itu 

yang membuat subyek tertekan dan kalau rapat terjadi konfrontasi 

buntutnya itu panjang, masih dibawa besok-besoknya.  

 

2) Wawancara dengan rekan subyek 

Satu, dua kali tidak mengikuti rapat bukan menjadi masalah, 

yang penting ada pemberitahuan sebelumnya. Hal yang sama juga 

terjadi pada saat deadline tiba, ketika ia tidak mampu menyelesaikan 

tept waktu, pasti meminta ijin dulu jauh-jauh hari. Berdasarkan 

keterangan rekan kerja komunikasi yang terjalin dengan subyek 

sangat baik. Menurut rekan kerja subyek, ia merupakan wanita luar 
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biasa, aktifis, dedikasi tinggi, hubungan baik, ramai,hubungan 

dengan mahasiswa bagus. Lebih kerja sendiri, bukan individualis 

tapi disebabkan karena yang lain tidak support.dia cenderung open. 

 

3) Wawancara dengan mahasiswa yang pernah atau sedang diampu 

subyek 

Berdasarkan keterngan dari mahasiswa yng diampu subyek, ia 

adalah seorang yang open mainded, care, perhatian, Beliau itu 

seorang yang profesional, dan kooperatif. Dalam mengajar di jelas 

dan mengeluarkan nilai subyek seorang yang on time. Sedangkan 

untuk materi ajar sendiri selalu berubah sesuai jaman, yang 

disesuaikan dengan silabus yang ada. 

 

d. Hasil tes 

Tes MBTI telah diberikan kepada subyek dan dilaksanakan pada 

hari Kamis, tanggal 16 Juli 2009, berdasarkan tes tersebut dapat di 

ketahui bahwa: ia seseorang yang memiliki loyalitas terhadap 

pekerjaannya, pekerja keras dan dapat di andalkan dalam menyelesaikan 

tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Ia merupakan seseorang yang 

teratur, mudah bersosialisasi kepada siapa aja termasuk mahasiswa, 

namun ia termasuk seseorang yang berorientasi pada hasil dari setiap 

apa yang dikerjakannya. 
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Jika subyek menjadi seorang pemimpin ia lebih senng menjadi 

seorang pengomando, melindungi nilai dan tradisi, jadi kalua ia melihat 

ketidak adilan biasanya ia berteriak an menentang. Subyek selalu 

berpikir sehat dan positif, ia akan membuat peraturan yang nyata dari 

standart dan kepercayaan dalam hidupnya, mengikuti rencana terus 

hingga pada penyelesaian, terus bergerak sampai tugasnya terselesaikan. 

Memiliki ketelitian dalam mengerjakan sesuatu, menikmati dalam 

membuat perintah dan kerangka struktur pekerjaan. Subyek merupakan 

seseorang yang maju dengan sungguh-sungguh dan jujur, dan memiliki 

kecakapan atau keunggulan dalam berorganisasi. Namun, merupakan 

seseorang yang tidak sabaran, sehingga ia dalam bekerja terkesan 

terburu-buru. Maka disimpulkan orang seperti inilah yang memiliki 

kepribadian selalu menuntut hasil atas pekerjaan yang dilakukannya. 

 

e. Intensitas Faktor-Faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen yang 

Memiliki Jabatan Tambahan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang 

Komuniksi subyek antara atasan, rekan kerja dan mahasiswa tidak 

menyebabkan konflik peran dalam penjalankan pekerjaannya, walaupun 

ia jarang lekakukan komunikasi dengan dosen yang lain di fakultas. Di 

samping itu pengalman organisasi dan bekerja yang dimiliki subyekjuga 

tidak menyebabkan subyek mengalami konflik peran, malah cenderung 

membantu dalam melakukan planing dan manajemen waktu. 
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Kepribadian subyek tidak mengakibatkan konflik peran pada diri-

nya, loyal terhadap pekerjaan, pekerja keras dan dapat diandalkan dalam 

menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. mudah 

bersosialisasi, berpikir sehat dan positif, tegas. Walaupun terkadang ia 

bentrok dengan orang lain, tapi tidak mengakibatkn konflik peran dalam 

menjalankan tugasnya. 

Tabel 6. Intensitas Faktor-Faktor Penyebab Konflik Peran pada 

Dosen yang Memiliki Jabatan Tambahan di Universitas 

  Katolik Soegijapranata Semarang Pada Subyek 4 

Aspek Intensitas Keterangan 
Komunikasi 

O 

komunikasi dengan atasan, rekan kerja 
dan mahasiswa berjalan dengan baik, 
namun dengan dosen di fakultas jarang 
dilakukan karena beberapa orang 
seorang yang pendiam 

Struktur 
Universitas  

_ 

harapan, tnggungjawab dan kewenangan 
yang dimiliki subyek dalam 
menjalankan tugas diberikan tidak 
secara rinci, namun tugas dari fakultas 
terkadang berubah-ubah ini yang 
menimbulkan masalah. 

Pengalaman 
Organisasi 
dan bekerja 

O 
pengalam organisasi dan bekerja sangat 
membantu subyekk dalam menjlankan 
pekerjaannya 

Kepribadian 

O 

Subyek seorang yang loyal terhadap 
pekerjaan, pekerja keras dan dapat di 
andalkan. mudah bersosialisasi, berpikir 
sehat dan positif, tegas. Karakter ini 
yang terkadang membuat subyek 
bentrok dengan orang lain 

Management 
Task - pada tingkat actuating-nya yang 

mengalami masalah. 
Peran Gender 

- 
sebagai single parent ia harus ,pengurus 
segala sesuatuny sendiri, hal ini 
menimbulkan masalah bagi subyek  

Kondisi Stres - banyak pekerjaan dan masalah yang 
datang bersamaan 
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Keterangan : 
 o : Tidak mempengaruhi. 
 - : Lemah. 
 + : Cukup. 
 ++ : Kuat. 

Struktur pekerjaan memiliki intensitas lemah yang mengakibatkan 

konflik peran pada dosen yang memiliki jabatan non struktural. Subyek 

tahu mengenai harapan, tanggungjawab dan kewenangan dalam 

menjalankan pekerjaannya walaupun tidak dijelaskan secara rinci. 

Namun tugas yang diberikan fakultas memiliki aturan yang sering kali 

berubah-ubah. Sehingga kadang menjadikan masalah dlam 

pelaksanaannya. 

Subyek memiliki management task yang berintensitas lemah, dalam 

menjalankan pekerjaannya subyek membuat planing dan manajemnt 

waktu yang baik, dalam pengorganisasian tugas ia juga melakukannya 

secara rapi, namun dalam proses pelaksaannya terkadang mengalami 

konflik kepentingan, karena terkadang beberapa kegiatan bersifat 

dadakan. Dan kontrol yang dilakukan adalah membuat skala prioritas 

agar semua pekerjaan berjalan degan baik. 

Peran gender dan kondisi stres yang ada pada subyek memiliki 

intensitas yang lemah. Hal tersebut terjadi karena peran subyek sebagi 

seorang ibu yang single perant membuat subyek harus mengurusi segala 

kebutuhan dari putra-putrinya, disamping itu beberapa kebutuhan 

tersebut bentrok ini yang membuat segalanya menjadi sulit. Sedangkan 

stres peran yang dilamu subyek diakibatkan oleh banyak pekerjaan dan 
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masalah yang datang bersamaan, sehingga subyek perlu 

memprioritaskan tugas mana dulu yang harus di prioritaskan.  

 

f. Dinamika Faktor–Faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen Yang 

Memiliki Jabatan Tambahan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

Subyek merupakan seorang dosen yang memiliki jabatan tambahan 

sebagai pembantu dekan III, komunikasi dengan rekan kerja terjalin 

dengan baik, ia mengalami pengalaman oeganisasi dan bekerja yang 

memadai, dan memiliki tipe kepribadian yang mampu mendukung 

proses dalam bekerja. 

Struktur fakultas yang sering berubah-ubah membuat subyek 

kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya. Keadaan tersebut membuat 

pekerjaan yang masuk banyak dan datang bersamaan, sehingga 

menimbulkan stres bagi subyek.  

Sebagai ibu rumah tangga subyek juga mengalami kesulitan dalam 

mengatur waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Sehingga ia 

membutuhkan manajemen waktu yang bagus. Dalam kondisi ini subyek 

dapat membuat planning, dan  koordinasi yang baik, namun pada tahap 

pelaksanaannya mengalami masalah. Kondisi seperti inilah yang 

mengakibatkan konflik peran dalam menjalankan tugasnya sebagai 

dosen, pembantu dekan III dan seorang ibu. 
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3. Subyek Ketiga : 

a. Identitas subyek : 

Nama : RS 

Umur : 39 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : 1. Dosen Fakultas Teknik  

  2. Dekan Fakultas Teknik  

b. Observasi 

Subyek termasuk seorang yang memiliki perawakan gemuk, 

memiliki kulit putih, rambut keriting, dan panjang. Secara umum subyek 

selalu tampil ceria, penuh senyum, tapi juga seorang yang ambisius.  

Subyek sudah menikah dan memiliki seorang putra yang sekarang sudah 

berumur kira-kira 11 tahun. Subyek terlihat berusaha meluangkan waktu 

untuk menulis, publikasi, membuat buku, melakukan penelitian dan 

prosiding. Beberapa waktu lalu pula subyek mencalonkan diri sebagai 

rektor, namun tidak terpilih. 

Hubungan dengan rekan kerja terjalin kurang harmonis, komunikasi 

dilakukan hanya ketika ada rapat, di luar itu kondisi ruang dosen 

kosong, jadi kemungkinan untuk berkomunikasi sangat jarang 

dilakukan. Fasilitas yang ada pun kurang memadai, sebagai seorang 

dekan subyek tidak memiliki komputer, saat peneliti mengamati subyek 

menggunakan laptop milik pribadi. Interaksi pada saat wawancara 

terjalin sangat santai, subyek dengan lancar menjawab setiap pertanyan 
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yang diajukan oleh peneliti. Subyek juga menjelaskan secara rinci setiap 

pertanyaan. Peneliti dengan mudah membuat janji dengan subyek. 

 

c. Wawancara 

1) Wawancara dengan Subyek 

Subyek lahir di semarang, 29 maret 1970, ia anak sulung dari 

dua bersaudara, adik saya selisih dua tahun dengan subyek. 

Orangtuanya pegawai negeri semua, bapak subyek bekerja di 

Bapedda,. setelah kurang lebih tahun 90an menjadi peneliti di  badan 

Litbank dan ibunya sebagai guru SD. Pada saat SD, SMP, SMA 

subyek ada di Semarang semua. Ia lulus SMA tahun 1988, lalu 

masuk di Universitas Atmajaya Yogyakarta,  masuk jurusan teknik 

sipil, dan setelah lulus tahun 94 saya lulus, kemudian menjadi dosen 

di UNIKA Soegijapranata, tahun itu juga langsung di angkat menjadi 

menjadi dosen itu tanggal 1 oktober. Kemudian saya mendapat 

beasiswaa untuk S2 dari pemerintah MPD tahun 1996 di ITS selesai 

tahun 1999. Tahun 1996 subyek menikah bulan juli, 1997 tahun ia 

punya dan kembali ke UNIKA tahun 99, lalu 2002 akhir atau 2003 

awal ia berangkat S3, jadi januari itu sudah S3 di UNPAR jurusan 

teknik Sipil,  lalu selesai, promosi doktor  bulan juni 2007 di wisuda 

dan pada bulan september saya diangkat menjadi dekan. 

Cita-cita subyek dulu pengen jadi dokter, lulus SMA itu, daftar 

UMPTN melamar kedokteran di UNDIP dan UGM jadi pilihan 
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pertamanya itu UGM dan ke duanya UNDIP, dan  tidak  ada yang 

lolos. Subyek jengkel banget itu hampir semua temen-temennya di 

terima di PTN. Kemudian sekolah di Atmajaya itu Cuma pelarian 

saja sebenarnya, daripada saya tidak sekolah. Dan kenapa waktu itu 

masuk teknik sipil itu juga bukan cita-cita saya, karena waktu itu ia 

melihat di internet, waktu itu kan ada status yang terdaftar dan 

disamakan, pada saat itu teknik sipil statusnya disamakan, tapi 

akhirnya lama-lama kerasan juga sih, menikmati dan enjoy dan juga 

berprestasi jadi subyek menikmati dunia teknik sipil. 

Sewaktu kuliah subyek termasuk mahasiswa yang aktif, di 

organisasi ia anggota HMJ, senat mahasiswa fakultas, dan anggota 

paduan suara universitas. Dengan banyak kegiatn dan kuliah tersebut 

subyek waktu itu juga sebagai asisten dosen, sehingga subyek harus 

memiliki rencana yang jelas dan terapkan sampai sekarang. Subyek 

membuat recana paling tidak satu tahun, kemudian di bagi lagi 

menjadi per semester, kemudian di break down lagi salama satu 

bulan, dan mungkin kendalanya setelah menikah. Kondisinya beda 

banget suasananya, sebelum ia punya tanggungan apa-apa, jadi 

fleksibeliti memang harus ada, dan target harus terpenuhi dan 

memang susahnya memang ada di situ. 

Pada saat sekarang ketika memiliki tugas struktural itu 

pekerjaan subyek meningkat sepanjang hari kerja, tetapi ia selalu 

meluangkan waktu beberapa menit, setengah jam atau setengah jam 



 66

untuk melakukan penelitian dari DIKTI, kemudian mulai menulis 

untuk publikasi, kemudian weekend subyek pergunakan membuat 

jurnal atau prosiding. Subyek tahu kalau hasil kerjanya di evaluasi 

melalui lembaga penjamin mutu. 

Subyek mengetahui tugas, kewenangan, dan tanggungjawab 

dari masing-masing jabatnnya, namun tidak secara rinci diberikan. 

walaupun dekan berada di bawah rektor, tapi rektor tidak 

memberikan  instruksi pada dekan, itu yang perlu di mengerti, jadi 

subyek tidak di komando oleh rektor. Jalur kewenangan dan 

tanggungjawab memang di bawah  rektor, tetapi tidak seperti atasan 

dan  bawahan yang saya karena hubungan kolegarial. Dilihat dari 

kompleksitas tugas subyek beranggapan kalau mau idealis tugasnya 

memang banyak, tapi kalau mau menjalani secara realitis tidak perlu 

ada yang di khawatirkan karena itu bisa dikerjakan  bersama-sama 

dan karena itu bisa kembali ke tim. Jika dilihat dari segi fasilitas 

yang didapatkan subyek sebagai seorang dekan ia tida mendapatkan 

komputer pribadi, namun semuanya tidak menjadi masalah karena 

dapat di handel dengan pemilikan pribadi. 

Berdasarkan keterangan subyek pribadinya adalah seorang 

yang tegas, impulsif, emosional, tapi care, kasih sayang, lembut, dan  

kadang-kadang “ora tegelan”. Tapi kadang orang bilang ketegasan 

subyek tercermin dari galak dan marah. Komuniksi subyek dengan 

atasan ia merasa sejauh ini saya merasakan berjalan yang baik, 
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sedangkan komunikasi subyek dengan rekan kerja juga baik, tidak 

ada kendala yang berarti, walaupun terkadang beda pendapat itu 

biasa, bukan berarti beda tidak melakukan komunikasi dan dengan 

mahasiswa sendiri komunikasi terjalin sangat baik, kooperatif, 

kadang subyek bercanda, ngobrol dan ia menganggap mereka bagian 

dari fakultas ini. Saat-saat yang membut subyek stres adalah ketika 

masalah menemui jalan buntu atau merasa kurang support dari 

teman-teman, dan kalau pada saat yang singkat itu juga masalah 

yang datang bertubi-tubi. 

Subyek memiliki management task yang cenderung bagus, 

karena ia selalu membuat planing secara berkala, organizing-nya 

dalam pembagian waktu bagus, actuating-nya yang terkadang 

mengalami masalah dengan jabatannya seorang ibu yang membuat ia 

kurang bebas sama seperti dulu sebelum menikah, namun semuanya 

bisa diatasi, walaupun memang ada beberapa hal yang harus 

dikorbankan. Dan hal-hal yang dikorbankan tersebut biasanya ia 

mengirimkan delegasi atau melakukan penjadwalan kembali untuk 

pekerjaan tersebut, jika itu mengajar biasanya ganti hari atau 

pemberian tugas. Sehingga di tahap kontrol inilah semua pekerjaan 

dapat berjalan dengan baik. 

2) Wawancara dengan rekan subyek 

Komunikasi yang terjalin antara subyek dan rekn kerja terjalin 

dengan baik. Dalam hal menghadiri undangan rapat dan beberapa 



 68

kegiatan yang lainnya, jika subyek tidak memungkinkan datang, 

maka akan didelegasikan dengan mengirim rekan kerja yang lain 

untuk datang. Sedangkan untuk penyelesaian tugas sendiri terkadang 

memang melebihi jadwal, namun pasti jadi, tutur rekan kerja subyek. 

Kalau dilihat dari karakter subyek, ia seorang yang pinter, ambisius, 

percaya diri, pekerja keras itu yang dikatakan seorang rekan yang 

peneliti wawancarai.  

3) Wawancara dengan mahasiswa yang pernah atau sedang diampu 

subyek 

Subyek akan berbuat baik dengan mahasiswa yang dekat 

dengan dia dan kalau yang tidak dekat, dia tidak bersahabat, tutur 

mahasiswa yang pernah diampu subyek. Dalam hal mengajar di 

kelas, subyek datang on time, kalaupun tidak datang biasanya 

diundur atau diberi tugas. Sistem pembelajarannya masih dalam 

bentuk tutorial, namun materi yang diberikan selalu berkembang 

mengikuti jaman. Dalam menyerahkan atau mengeluarkan nilai juga 

terhitung on time. Karakter subyek dikalangan mahasiswanya 

seorang yang profesional, pinter, judes, dan susah ditebak. 

 

d. Hasil tes 

Tes MBTI merupakan alat tes yang digunakan untuk melihat 

kepribadian dari subyek dan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 

Agustus 2009, berdasarkan tes tersebut dapat di ketahui bahwa: subyek 



 69

memiliki loyalitas terhadap pekerjaannya, pekerja keras dan dapat 

diandalkan dalam menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya. Subyek merupakan seseorang yang teratur, mudah 

bersosialisasi kepada siapa saja, namun ia termasuk seseorang yang 

berorientasi pada hasil dari setiap apa yang dikerjakannya, karakter yang 

demikian ini membuat subyek selalu terobsesi tentang hasil dari 

keberhasilan yang hendak dicapainya.  

Subyek seorang pemimpin ia lebih senang menjadi seorang 

pengomando, melindungi nilai dan tradisi, jadi kalau ia melihat 

ketidakadilan biasanya ia berteriak menentang. Subyek selalu berpikir 

sehat dan positif, ia akan membuat peraturan yang nyata dengan 

standart dan kepercayaan dalam hidupnya, mengikuti rencana terus 

hingga pada penyelesian, terus bergerak sampai tugasnya terselesaikan. 

Memiliki ketelitian dalam mengerjakan sesuatu, menikmati dalam 

membuat perintah dan kerangka struktur pekerjaan yang telah dibuat 

bersama untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Subyek merupakan 

seseorang yang maju dengan sungguh-sungguh dan jujur, dan memiliki 

kecakapan atau keunggulan dalam berorganisasi. Namun, tidak sabaran 

sehingga ia dalam bekerja terkesan mudah emosi dan pemarah. 

Sehingga dapat di simpulkan subyek memiliki kepribadian selalu 

menuntut hasil atas pekerjaan yang dilakukannya. 
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e. Intensitas Faktor-Faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen yang 

Memiliki Jabatan Tambahan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

Komunikasi subyek dengan atasan, rekan kerja dan mahasiswa tidak 

mengalami masalah. Struktur orgnisasi yang dalam pelaksanaan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan target yang ingin dicapai tidak 

dijelaskan secar rinci, serta fasilitas yang kurang memadai bukan 

menjadi masalah dan hambatan dalam menjalankan perannya. 

Pengalaman organisasi dan bekerja sebelumnya sangat membantu 

subyek dalam menjalankan tugasnya. Pribadi subyek yang loyal, pekerja 

keras, bertanggungjawab, berorientasi pada hasil, berpikir sehat dan 

positif, ia juga tidak sabaran sehingga ia dalam bekerja terkesan mudah 

emosi dan pemarah dapat mengatasi konflik peran yang terjadi pada 

dirinya dalam menghadapi banyaknya tugas yang subyek pegang. 

Management task yang dimiliki subyek memiliki intensitas lemah 

dalam menimbulkan konflik peran. Hal ini karena subyek memiliki 

planing yang diuraikan secara berkala, organizing-nya juga bagus dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Namun dengan banyaknya tugas 

yang ada, ditambah lagi kegita ia kurang mendapat support dari rekan 

kerjanya dan terkadang ada pekerjaan dadakan sehingga membuat 

subyek stres dan mengakibatkan konlik peran. Dalam keadaan ini tahap 

actuating-nya menjadi bermasalah, dengan demikian subyek diharapkan 

perlu mengorbankan beberapa tugas dan tindakan yang dilakukan 
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subyek adalah mendelegasikan tugas tersebut kepada rekan kerja serta 

kalau memungkinkan melakukan penjadwalan kembali. 

Tabel 5. Intensitas Faktor-Faktor  Penyebab Konflik Peran pada 

  Dosen yang Memiliki Jabatan Non-Struktural Pada 

  Subyek 3 

Aspek Intensitas Keterangan 
Komunikasi 

o 
komunikasi subyek dengn atasan, rekan 
kerja dan mahasiswa berjalan dengan 
baik. 

Struktur 
Universitas 

o 

subyek tahu tugas, kewenangan, target 
dan tanggungjawabnya dari masing-
masing pekerjaan yang ia miliki, 
walaupun tidak diterangkan secar jelas, 
namun hal tersebut bukan masalah bagi 
subyek. 

Pengalaman 
Organisasi 
dan bekerja 

o 
pengalaman organisasi dan bekerja 
sangat membantu subyek dalam 
menjalankan pekerjaannya. 

Kepribadian 

o 

Subyek memiliki loyalitas terhadap 
pekerjaannya, pekerja keras, 
bertanggungjawab, berorientasi pada 
hasil, berpikir sehat dan positif, ia juga 
tidak sabaran sehingga ia dalam bekerja 
terkesan mudah emosi dan pemarah.  

Management 
Task - 

subyek memiliki planing, organizing 
yang bagus, namun actuatingnya yang 
terkadang menemui jalan buntu. 

Peran Gender 
- 

peran gender membuat subyek tidak 
bebas seperti msih lajang dalam 
menjalankan seluruh aktivitasnya. 

Kondisi Stres 

- 

kondisi yang membuat subyek stress 
adalah ketika masalah menemui jalan 
buntu atau merasa kurang support dari 
teman-teman, dan kalau pada saat yang 
singkat itu juga masalah yang datang 
bertubi-tubi 

         Keterangan : 
 o : Tidak mempengaruhi. 
 - : Lemah. 
 + : Cukup. 
 ++ : Kuat. 
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Peran gender subyek sebagai seorang ibu dan isteridalam keluarga 

meiliki intensitas lemah dalam mempengaruhi timbulnya konflik peran 

pada dosen yang memiliki jabatan non-struktural. Hal ini disebabkan 

karena subyek harus melaksanakan tugas dengan banyaknya tugas tanpa 

mengabaikan keluarga, keadaan ini membuat subyek kurang bebas 

dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. 

Stres peran yang dialami subyek juga memiliki intensitas yang 

lemah dalam mempengaruhi konflik peran yang terjadi pada subyek. Hal 

ini terjadi pada saat menghadapi masalah yang menemui jalan buntu dan 

saat-saat terebut subyek merasa kurang support dari teman-teman, dan 

kalau pada saat yang singkat itu juga masalah yang datang bertubi-tubi. 

Disini letak konflik pern tersebut muncul, sehingga perlu memikirkan 

mana yang perlu didahulukan terlebih dahulu.  

 

f. Dinamika Faktor–Faktor Penyebab Konflik Peran Pada Dosen Yang 

Memiliki Jabatan Tambahan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

Subyek adalah seorang dosen dan memiliki jabatan tambahan di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai dekan. Dalam hal 

komunikasi, struktur universitas, tipe kepribadian dan pengalaman 

organisasi dan bekerja yang dimiliki subyek dapat mendukung subyek 

dalam menjalankan pekerjaannya. 
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Subyek merupakan seorang ibu, dengan tugas yang banyak dengan 

jabatn yang ia miliki saat ini terkadang membuat subyek kesuliatn dalam 

mengatur waktu dan tanggungjawab antar rumah dan di kantor. Dengan 

keadaan subyek yang demikian subyek pandai dalam membuat planning 

dan organizing, namun kontrolnya lemah. Dengan demikian dalam 

pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan terkaang menemui jalan 

buntu. 

Ditambah lagi kurangnya dukungan rekan keja dalam pelaksanaan 

rencananya, membuat subyek dalam kondisi stres. Sehingga hasil kerja 

tidak sesuai yang diharapkan. Keadan seperti inilah yang memicu 

terjadinya konflik.  
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