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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang ditunjuk oleh 

pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Ketiga poin tersebut harus diimplementasikan oleh 

sivitas akademika dalam setiap kegiatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa perguruan tinggi harus 

berkonstribusi memenuhi target dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berguna bagi masyarakat. Dosen dan mahasiswa adalah agen yang 

membawa tugas atas tercapainya target tersebut. 

Dosen adalah pendidik dan ilmuwan yang mempunyai tugas untuk 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. 

Sementara itu, mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi (KBBI, 

2015). Dosen mempunyai kewajiban untuk mendidik atau mengajar mahasiswa serta 

melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang tersebut di atas. Perguruan tinggi mendidik sumber daya 

manusia untuk bisa bersaing di era globalisasi. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

yang akan dilaksanakan tahun depan tentu menimbulkan ancaman bagi rakyat 

Indonesia. Warga negara asing akan lebih mudah bekerja dan belajar antar negara 
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ASEAN karena adanya MEA. Jika tidak bisa meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia terutama lulusan perguruan tinggi maka dikhawatirkan sumber daya manusia 

Indonesia kalah bersaing. 

Kekhawatiran tersebut salah satunya dikarenakan jumlah dosen di Indonesia 

yang masih kurang. Jumlah dosen di Indonesia pada tahun 2013 adalah 160.000 orang. 

Sementara itu, jumlah mahasiswa pada tahun yang sama adalah 5.400.000 orang 

(Zubaidah, 2013). Sementara itu, pada tahun 2015, jumlah total dosen di Indonesia 

adalah 207.680 orang dan jumlah total mahasiswa adalah 6.093.252 orang (Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, 2015). Perbandingan jumlah tersebut menunjukkan rasio 

antara dosen dan mahasiswa yang kurang ideal. Rasio dosen dengan mahasiswa yang 

ideal adalah 1:20 untuk bidang eksakta dan 1:30 untuk bidang sosial (Santoso, 2014). 

Selain itu, keberadaan lulusan doktor atau professor di Indonesia juga masih kurang.  

Kedua hal tersebut tentu akan menghambat tercapainya Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Berbagai usaha telah dilaksanakan untuk menambah jumlah dosen di Indonesia. 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) mempunyai program beasiswa yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen dengan memberikan biaya untuk 

melanjutkan pendidikan tinggi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi [DIKTI], 2014). 

Perguruan tinggi juga telah berupaya merekrut dosen Non-PNS untuk meningkatkan 

kuantitas dosen. Usaha tersebut didukung oleh adanya Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan 

Dosen Tetap Non PNS pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan 

Tinggi Swasta. 

Kelemahan dalam pengembangan dosen di Indonesia adalah kurangnya minat 

untuk menjadi dosen (Puspitasari, 2013). Dosen bukan salah satu okupasi favorit bagi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGEMBANGAN MODEL PROGRAM... DWI APRIYOGO



3 

 

pencari kerja atau generasi muda di Indonesia. Kelemahan ini adalah salah satu faktor 

rendahnya jumlah dosen di Indonesia. Selain jumlah dosen yang masih kurang, kritik 

muncul dari beberapa pihak terkait dengan kualitas dosen. Winarni Wilman (2010) 

mengatakan bahwa perekrutan dosen sering kali berdasarkan kepada tingkat pendidikan 

tertentu pada suatu bidang ilmu. Kualifikasi lain kurang diperhatikan dalam merekrut 

dosen. Hal tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi rekrutmen. Orientasi dan 

pelatihan dilaksanakan setelah dosen diterima. Hal tersebut beresiko terjadinya turn 

over dari beberapa dosen karena tidak cocok dengan pekerjaan tersebut.  

Bentuk orientasi dan pelatihan tersebut bisa berupa program magang, seminar, 

pelatihan, workshop. Bidang orientasi dan pelatihan tersebut bisa meliputi metode 

pengajaran, penulisan ilmiah, dan penulisan jurnal. Orientasi dan pelatihan tersebut 

terangkum dalam Program Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied 

Approach (AA). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2014) juga menyelenggarakan 

banyak pelatihan untuk dosen guna meningkatkan kualitas dosen. 

Perguruan tinggi negeri maupun swasta telah menjalankan rekrutmen secara 

mandiri untuk mendapatkan dosen sesuai dengan kriteria yang perguruan tinggi 

tersebut inginkan. Metode rekrutmen yang digunakan adalah rekrutmen terbuka dengan 

syarat umum yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 84 Tahun 2013. Rekrutmen terbuka adalah solusi bagi perguruan 

tinggi untuk mengisi kekosongan formasi dosen. Selain itu, rekrutmen terbuka juga 

merupakan tembusan atau alur akhir dari kaderisasi dosen di perguruan tinggi. Dosen 

magang yang bekerja di suatu perguruan tinggi sebagian direkrut dari mahasiswa 

perguruan tinggi yang sama. Perekrutan tersebut tentu berdasarkan kepada kualifikasi 

yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi atau berdasarkan rekomendasi dari fakultas 

atau departemen. 
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Pada bulan Januari tahun 2015, Universitas Airlangga menyelenggarakan 

rekrutmen terbuka untuk dosen tetap non PNS dan tenaga kependidikan tetap Non-PNS 

(Direktorat Sumber Daya Universitas Airlangga, 2015). Rekrutmen tersebut 

dilaksanakan berdasarkan kebutuhan formasi dosen di Universitas Airlangga 

khususnya di Banyuwangi. Universitas Airlangga mempunyai metode lain dalam 

melaksanakan rekrutmen dan mengembangkan kompetensi dosen. Metode tersebut 

secara umum disebut dengan magang dosen meskipun belum terdapat prosedur tertulis 

terkait dengan magang dosen tersebut. Selain itu, initial research di Kantor Manajemen 

Universitas Airlangga juga menunjukkan bahwa magang dosen yang dilaksanakan oleh 

Universitas Airlangga bertujuan untuk mendapatkan dosen honorer. Calon dosen harus 

melaksanakan magang selama kurang lebih satu tahun sebelum diangkat sebagai dosen 

honorer. Dosen honorer yang bekerja di Universitas Airlangga mendapatkan penilaian 

atas kinerjanya berdasarkan kepada pokok dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen 

honorer bisa diangkat menjadi dosen PNS apabila lolos dalam seleksi CPNS yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pelaksanaan rekrutmen dan pengembangan dosen honorer yang bekerja di 

Universitas Airlangga mempunyai hambatan. Hambatan tersebut adalah dosen honorer 

mengundurkan diri dari Universitas Airlangga karena mendapatkan pekerjaan di tempat 

lain. Penyebab dan tingkat hambatan tersebut masih belum diketahui dengan pasti. Di 

samping sistem magang dosen yang belum diresmikan, terdapat beberapa alasan bisa 

menjadi penyebab pengunduran diri karyawan dari pekerjaan. Alasan-alasan tersebut 

antara lain adalah sistem penghargaan yang buruk; mis-management atau poor-

leadership; rekrutmen dan promosi yang tidak adil; karyawan terlalu banyak diberi 

pekerjaan (Davids, 2014).   
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Perguruan tinggi yang merekrut dosen honorer seharusnya ingin mendapatkan 

sumber daya manusia yang sesuai dengan yang diinginkan atau organization-fit. 

Rekrutmen dosen secara terbuka yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bisa 

meningkatkan atau mengisi kekosongan formasi dosen yang dibutuhkan oleh perguruan 

tinggi. Tetapi, rekrutmen terbuka menjadi kurang efisien karena sulit menentukan 

kesesuaian kepribadian individu dengan kepribadian organisasi. Kepribadian individu 

meliputi nilai, tujuan dan perilaku. Sementara itu, kepribadian organisasi meliputi 

iklim, budaya, nilai, tujuan dan norma. Kedua kepribadian tersebut bersifat 

komplementer yang menciptakan kesesuaian antara permintaan dan penawaran 

(Kristof, 1996). Kesesuaian antara perguruan tinggi dengan dosen akan menciptakan 

sinergi yang dampaknya menguntungkan kedua belah pihak. Perguruan tinggi bisa 

meningkatkan kualitas pengajaran; meningkatkan jumlah penelitian; dan meningkatkan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan perguruan tinggi 

mempuyai dosen yang berkualitas. Sementara itu, dosen bisa bekerja dengan tenang 

dan maksimal karena mempunyai tujuan sama dengan perguruan tinggi dan 

mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi. 

Rekrutmen sumber daya manusia mempunyai dua sumber yaitu sumber internal 

dan eksternal (Gusdorf, 2008). Rekrutmen secara internal disebut juga dengan promosi 

yang berarti naiknya jabatan atau pangkat yang melekat pada karyawan. Sementara itu, 

rekrutmen secara eksternal adalah metode mendapatkan karyawan dengan mengadakan 

rekrutmen terbuka berupa job fair, iklan lowongan cetak dan elektronik, serta program 

magang. Kedua sumber tenaga kerja tersebut mempunyai kelebihan dan kelamahan 

masing-masing seperti tersebut di bawah ini. 
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Tabel I. 1. Keunggulan dan Kelemahan Dua Sumber Rekrutmen 

Sumber 

Rekrutmen 

Keunggulan Kelemahan 

Internal  Motivasi untuk mendapatkan 

promosi. 

 Lebih baik dalam menilai 

kemampuan. 

 Biaya yang rendah 

 Menjadi motivasi karyawan 

untuk meningkatkan kinerja. 

 Promosi sebagai suksesi. 

 Karyawan yang 

dipromosikan adalah berada 

pada level bawah. 

 Inbreeding. 

 Turunnya motivasi bagi 

mereka yang tidak 

dipromosikan. 

 Terdapat unsur politik dalam 

promosi. 

 Dibutuhkan program 

manajemen pengembangan. 

Eksternal  Memunculkan perspektif 

dan ide baru. 

 Lebih efisien dari pada 

memberikan pelatihan 

kepada profesional. 

 Tidak terdapat kelompok 

“politik” dalam organisasi. 

 Memungkinkan terjadinya 

munculnya wawasan baru. 

 Memungkinkan terpilihnya 

kandidat yang tidak sesuai 

dengan pekerjaan. 

 Mengakibatkan turunnya 

motivasi dari kandidat 

internal. 

 Waktu orientasi dan 

penyesuaian lebih lama. 

Sumber: Diolah dari Robert L. Malthis dan John H. Jackson. n. d. Changing 

Nature of Human Resource Development. S. l. Hal. 252-253. 

 

Program magang sebagai salah satu metode rekrutmen sumber daya manusia 

semakin diminati oleh berbagai organisasi. Program magang menawarkan kesempatan 

yang unik bagi organisasi untuk mengevaluasi calon karyawan yang potensial tanpa ada 

kontrak kerja profesional (Rose, 2013). Program magang menjadi penting bagi 

organisasi karena program magang memberikan peluang bagi organisasi untuk 

menarik, merekrut dan screening sumber daya manusia yang potensial bagi organisasi 

(Rose, 2013). Beberapa perusahaan besar di Amerika seperti J.P. Morgan and Goldman 

Sach dan Hewlett Packard merekrut 70%-80% karyawannya dari program magang 

(Rose, 2013).   

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGEMBANGAN MODEL PROGRAM... DWI APRIYOGO



7 

 

Beberapa penelitian terkait dengan pemanfaatan program magang dalam 

mengembangkan sumber daya manusia telah dilakukan. Tetapi, sebagian besar dari 

penelitian tersebut berisi tentang deskripsi pengalaman dalam melaksanakan program 

magang (Lam & Ching, 2007; Gault, Redington, & Schalager, 2000; Pei, Daud, & 

Jonathan, 2012) dan tentang cara merumuskan program magang yang tepat (Kim, Kim, 

& Bzullak, 2012; Alpert, Heaney, & Kuhn, 2009). Beberapa peneliti mencoba untuk 

memanfaatkan program magang untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan 

cara mengkombinasikan dengan program lain (Shin, Lee, Ahn, & Jung, 2013); 

menjadikan program magang sebagai patokan dalam sertifikasi dan standardidasi 

(Hamlet & Burnes, 2013); menjadikan peserta magang sebagai subjek untuk menguji 

mediasi Person-Organization Fit terhadap pengaruh dari global self-esteem terhadap 

choice intention dan overall job satisfaction (Song & Chathoth, 2011). 

Dosen sebagai ujung tombak dari perguruan tinggi harus merepresentasikan 

kinerja yang baik agar tercipta citra yang baik bagi perguruan tinggi. Penelitian terkait 

dengan dengan dosen masih didominasi oleh evaluasi kinerja dosen dari sudut padang 

mahasiswa (GUL, 2010; Sok-Foon, Sze-Yin, & Yin-Fah, 2012; Rosemarin, 2010; 

Massudi & Silviandari; Samian & Noor, 2012). Penelitian lain tentang dosen membahas 

mengenai strategi yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja 

dosen (Suharto, 2011; Trisnawingsih, 2011; Mgijima, 2014). Penelitian lain 

menyebutkan bahwa peningkatan kinerja dari dosen di Indonesia terkendala oleh 

kurangnya kompensasi yang diterima oleh dosen (Maharsi, 2011).  

Rekrutmen dan pengembangan dosen menjadi tugas dari institusi di atas dosen 

yaitu perguruan tinggi dan pemerintah sebagai regulator pendidikan tinggi. Pejabat 

yang mempunyai kewenangan atas pengembangan dosen di perguruan tinggi bisa 

meningkatkan self-efficacy dosen dengan mengikutsertakan dosen dalam pendidikan 
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formal dan penelitian (Griffioen & Jong, 2014). Damien Page (2013) meneliti proses 

rekrutmen dan kesulitan transisi yang dialami oleh dosen konstruksi di Inggris yang 

disebabkan oleh kultur lingkungan kerja yang berbeda antara lingkungan jasa 

konstruksi dengan lingkungan pendidikan.  

Penelitian tentang pengembangan dosen tersebut di atas masih didominasi oleh 

pengukuran kinerja atau evaluasi dosen baik dari sudut padang mahasiswa maupun 

pimpinan perguruan tinggi (GUL, 2010; Sok-Foon, Sze-Yin, & Yin-Fah, 2012; 

Rosemarin, 2010; Massudi & Silviandari; Samian & Noor, 2012). Penelitian-penelitian 

tersebut menempatkan mahasiswa sebagai stakeholder yang menjadi evaluator kinerja 

dosen dengan perguruan tinggi sebagai fasilitator. Penelitian tersebut tidak memberikan 

strategi atau cara untuk meningkatkan kinerja dosen dan metode perekrutan dosen yang 

baik. Kekurangan tersebut terjawab dengan penelitian tentang rekrutmen dan transisi 

dosen oleh Page (2013) dan laporan workshop pengembangan dosen baru di Inggris 

oleh Clark, et al. (2002). Tetapi, kedua penelitian tersebut tidak bisa digeneralisasikan 

untuk fenomena lain. 

Penelitian ini mengkombinasikan keunggulan dari program magang dalam 

mendapatkan sumber daya yang berkualitas dengan rekrutmen dan pengembagan dosen 

baru di Universitas Airlangga. Hal tersebut didorong oleh tidak adanya prosedur yang 

pasti dan tertulis mengenai program magang dosen yang telah dan sedang berlangsung 

di Universitas Airlangga. Citra Universitas Airlangga tercermin dari kinerja dosen yang 

mengajar para mahasiswa. Oleh karena itu, sistem rekrutmen dan pengembangan dosen 

harus selalu diperbaharui. 
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I. 2. Rumusan Penelitian  

Bagaimanakah pengembangan model program magang untuk mendapatkan dan 

mengembangkan dosen di Universitas Airlangga? 

 

I. 3. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perekrutan dan 

pengembangan dosen di Universitas Airlangga. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi model program magang 

untuk mendapatkan dosen di Universitas Airlangga. 

 

I. 4. Manfaat Penelitian 

Penulis membagi menjadi dua manfaat dari penelitian tersebut yaitu: 

I.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya konsep yang berkaitan 

dengan program magang pada khususnya dan strategi rekrutmen pada 

umumnya agar mendapatkan karyawan yang berkualitas. 

I.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini berkontribusi sebagai refleksi dan tinjauan dari strategi 

program magang dosen yang diterapkan oleh Universitas Airlangga. Selain 

itu, penelitian ini juga berkontribusi sebagai sarana evaluasi dan 

pengembangan model program magang yang baik untuk mendapatkan dosen 

yang berkualitas. 
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