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Abstract 

This study aims to answer the problem of research on the level of social welfare of economics lecturer and 

academic performance implications in the Faculty of Social and Political Sciences, University of Airlangga Surabaya. This 

research refers to the lecturer’s situation of materially and nonmaterial prosperous and nonmaterial, but the performance of 

lecturers are increasingly less well visible from the decline in performance assessment. 
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Perguruan tinggi sebenarnya tidak ada 

bedanya dengan organisasi produksi, sebagai suatu 

produksi perguruan tinggi adalah merupakan 

perusahan yang memandang mahasiswa baru 

sebagai bahan baku dan lulusan perguruan tinggi 

yang merupakan output produksinya.
1
 Untuk 

mengelola bahan baku tersebut perguruan tinggi 

harus menyediakan sesorang yang profesional dan 

bermutu untuk mendapatkan hasil yang bagus, 

yaitu disebut dosen.  

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peran 

seorang dosen sangatlah krusial karena kualitas 

tenaga dosen merupakan titik sentral yang akan 

sangat menentukan tinggi-rendahnya kualitas 

lulusan perguruan tinggi itu sendiri.
2
 Dosen dalam 

perguruan tinggi memiliki amanah sebagai profesi 

pendidik yaitu dengan mengemban Tri Darma 

Perguruan Tinggi yang diamanatkan oleh 

pemerintah bagi institusi ini yaitu:  

1. Kegiatan dalam bidang Pendidikan. 

2. Kegiatan dalam bidang Penelitian. 

3. Kegiatan dalam bidang Pengabdian 

Masyarakat. 

 Dari pernyataan di atas bahwa keberhasilan 

misi suatu perguruan tinggi tercermin pada 

pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, dimana 

dosen bukan saja sekedar pandai dalam 
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menyampaikan materi perkuliahan, namun mereka 

juga dituntut untuk profesional melakukan 

penelitian-penelitian (research) ilmiah dan cerdas 

dalam pengabdian kepada masyarakat.
3
  

Menurut Martono dalam faktor-faktor yang 

mempengaruhi mutu akademik dalam mengajar 

ialah: pertama rendahnya mutu pendidikan dimana 

kondisi pengajar yang tidak sesuai dengan 

kualifikasi bidang keahliannya. Kedua, tingkat 

kehadiran dosen. Ketiga, tingkat pendidikan 

akademik dosen 
4
 dan kemudian ditambahkan oleh 

Petrus dengan data yang diperoleh yaitu faktor-

faktor yang menunjang kinerja dosen di Indonesia 

salah satunya adalah menunjukkan bahwa sistem 

penghonoran/pemberian tunjangan/insentif yang 

tepat merupakan faktor yang paling dominan dalam 

menunjang kinerja pengajaran dosen di Indonesia. 

Baik buruknya kinerja dosen akan sangat  

dipengaruhi  oleh motivasi intrinsik dan ektrinsik 

dosen. Perguruan tinggi harus memperhatikan 

bagaimana meningkatkan movitasi intrinsik dan 

ektrinsik dosen tersebut.
5
 Hal ini diperkuat oleh 

Arwildayanto yang mengatakan bahwa: 

 

“Yang tidak kalah pentingnya lagi, tingkat 

kesejahteraan dosen juga menjadi alat 

(instrumen) dalam meningkatkan mutu kerja 

dosen. Apresiasi negara terhadap profesi dosen 

mesti sebanding dengan professional kerja yang 

ditampilkannya.
6
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Hal senada diungkap pengajar Fakultas 

Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Artaji : 

“Para dosen bakal lebih bisa 

berkonsentrasi mendidik jika urusan 

kesejahteraan sudah terpenuhi.”
7
 

 Dengan kata lain dosen tak berbeda dengan 

karyawan biasa atau manusia biasa yang 

mebutuhkan kesejahteran secara sosial dan 

ekonomi. Maka dari itu keadaan sejahtera 

seseorang akan mempengaruhi kinerja.  

Melihat dari aspek kesejahteraannya, dosen 

FISIP Unair telah berada pada level yang sudah 

cukup sejahtera. Pertama, 90% dosen FISIP telah 

menggunakan kendaraan pribadi baik kendaraan 

roda dua atau bahkan roda empat. Kedua, 

pendidikan dosen FISIP Unair cukup tinggi di 

dukung dengan  adanya data sekunder dibawah ini : 

Tabel 1.3 

Jumlah Pendidikan Dosen Fakultas Ilmu 

Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga 

Jumlah 

Pendidikan Dosen 

S1 

Dalam 

Negeri 
   1 

Luar 

Negeri 
   - 

S2 

Dalam 

Negeri 
61 

Luar 

Negeri 
24 

S3 

Dalam 

Negeri 
19 

Luar 

Negeri 
12 

Sumber: Data Tenaga Pengajar/Tenaga 

Kependidikan FISIP – 

Universitas Airlangga Tahun 2014 

 

Jenjang pendidikan merupakan salah satu 

indikator kesejahteraan, maka dapat dilihat pada 

Tabel 1.3 bahwa pendidikan dosen di FISIP 

menunjukkan persentase yang baik. Terdapat satu 

dosen yang baru menempuh pendidikan S1 dan 

sebanyak 72% pendidikan dosen sudah menempuh 

pendidikan S2, baik menempuh pendidikan 

didalam negeri atau di luar negeri. Jadi, untuk 

pendidikan dosen tidak perlu diragukan lagi bahwa 

mereka secara indikator kesejahteraan dalam 

pendidikan sudah baik. 

Ketiga, dapat terlihat dari golongan 

kepegawain dosen fisip unair, golongan yang akan 

dijelaskan di bawah ini akan berdampak dengan 
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kesejahteraan secara ekonomi seperti yang 

dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.4 

Jumlah Golongan Dosen 

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 

Airlangga 

Jumlah Golongan Dosen: 

III/a 4 

III/b 25 

III/c 26 

III/d 12 

IV/a 25 

IV/b 5 

IV/c 6 

IV/d 6 

IV/e 1 

Jumlah 102 

Sumber: Data Tenaga Pengajar/Tenaga 

Kependidikan FISIP – Universitas Airlangga 

Tahun 2014 

 

Pada Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa 

golongan dosen FISIP Unair terendah yaitu 

golongan 3A, dimana golongan 3A mendapatkan 

pendapatan sebesar Rp 2.300.000,- dengan masa 

abdi 0 tahun dan pendapatan yang paling tinggi 

sebesar Rp 3.800.000,- dengan masa abdi 32 tahun. 

Pendapatan dalam hal ini adalah besarnya gaji 

pokok sebelum ada tunjangan lainnya seperti 

tunjangan fungsional dosen: 

Tabel 1.5 

Tunjangan Fungsional Dosen 

No. Jabatan  Tunjangan/bulan 

(Rp) 

1. Guru 

Besar  

1.350.000 

2. Lektor 

Kepala 

900.000 

3. Lektor  700.000 

4. Asisten 

Ahli  

375.000 

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia no 

65 tahun 2007 

Dosen juga akan mendapatkan pendapatan 

tambahan dari sertifikasi dosen (Serdos), dosen 

yang mendapatkan Serdos juga memiliki standar-

standar yang telah ditentukan. Jumlah yang 

diterima oleh dosen dari pendapatan Serdos 

sebanyak 1x gaji pokok dosen. Apabila 

diakumulasikan, pendapatan dosen dengan 

golongan terendah di FISIP kurang lebih sebesar 

Rp 4.975.000,-, pendapatan ini belum termasuk 

pemasukan dari mengajar dan pendapatan 

tambahan lainnya. Pendapatan dosen dengan 

golongan terendah kurang lebih sebesar Rp 

4.975.000,- dibandingkan dengan UMR 2014 

Provinsi Kota Surabaya pendapatan tersebut sudah 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c8b5ed950344/dosen-persyaratannya-sulit-gajinya-iseipriti
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cukup diatas rata-rata, dimana UMR 2014 Provinsi 

Kota Surabaya hanya Rp 2.200.000,-. Maka dari 

pada itu dengan minimal pendapatan Rp 

4.975.000,- yang didapatkan dan sudah melampaui 

standar UMR atau sudah 1x dari UMR atau lebih, 

diharapkan kinerja dosen dapat maksimal.   

Dengan keadaan yang sejahtera tersebut 

realita dilapangan sangatlah berbeda seperti yang di 

tunjukin pada ketiga data di bawah ini  

Data sekunder pada Grafik 1.1 mendukung 

adanya penurunan pada lingkup dosen FISIP Unair, 

yaitu: 

 

Grafik 1.1 

Grafik Perbandingan Penilaian Kesetian Dosen 

 
Sumber: Pekerjaan Pegawai Negri Sipil tahun 2012 

dan 2013pada dosen Fakultas Ilmu  Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga 

  

Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan 

yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Maka dari 

itu dapat diketahui bahwa tingkat kesetiaan dosen 

berhubungan dengan tingkat kehadiran dosen di 

kampus, yang didalamnya termasuk dalam kinerja 

akademik dosen. Tabel 1.6 menunjukkan 

rekapitulasi presensi kehadiran dosen staf pengajar 

FISIP Unair pada bulan Agustus: 

 

Tabel 1.6 

Rekapitulasi Presensi Kehadiran Staf Pengajar 

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 

Airlangga 

Bulan: Agustus 2014 

No. Departement Persentase 

1 Sosiologi 76% 

2 Antropologi 58% 

3 Komunikasi 62% 

4 Politik 43% 

5 Hubungan 

internasional 

62% 

6 Administrasi 

Negara 

53% 

7 IIP/PSTP 95% 

 Total rata-

rata 

55% 

Sumber: Rekapitulasi Presensi Kehadiran 

Staf Pengajar FISIP-UNAIR 

 

Data diatas menerangkan bahwa dari total 

kehadiran dosen pada bulan agustus rata-rata 

sebesar 55%. Berdasarkan penelitian, kehadiran 

dosen tersebut dipengaruhi karena adanya dosen-

dosen yang melakukan dinas, sedang melanjutkan 

studi, dan menjadi staf khusus pada suatu lembaga. 

 

Dari uraian latar belakang permasalahan yang 

telah dibahas sebelumnya maka peneliti menarik 

sebuah rumusan masalah, yaitu: Bagaimana tingkat 

kesejahteraan sosial ekonomi dosen dan 

implikasinya pada kinerja akademik di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

Surabaya? 

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan 

beberpa manfaat, diantaranya sebagai berikut: 1). 

Manfaat memberikan kontribusi teoritis tentang 

tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dosen dan 

implikasi kinerja akademik di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 

Dan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 

kesejahteraan sosial ekonomi dosen dan 

implikasinya pada kinerja akademik di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

Surabaya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif. Tipe penelitian 

eksplanatif yaitu menjelaskan bagaimana tingkat 

kesejahteraan sosial ekonomi dan implikasinya 

pada kinerja akademik . lokasi penelitian dilakukan 

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga surabaya. Teknik penentuan 

informan menggunakan teknik porposive sampling. 

Teknik penggalian data menggunakan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan pkemudian 

dilakukan penarikan kesimpulan. 

Kesejahteran  

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. 

Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa 

Sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam 

konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam 

arti “catera” adalah orang yang sejahtera yaitu 

orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, 

kebodohan, ketakitan, atau kekhawatiran sehingga 

hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.
8
 

Secara umum dapat dikatakan bahwa 

kesejahteraan rakyat adalah suatu keadaan di mana 

segenap warga negara, tanpa terkecuali di mana 

pun berada, selalu dalam kondisi serba kecukupan 

segala kebutuhannya, baik material maupun 

spiritual, keamanan dan keterlibatannya terjamin, 

hidupnya tentram dan damai, jauh dari kejahatan 

dan saling curiga, seluruh aparatur negara bersatu 
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menjujung kewibawaan bangsa dan negaranya.
9
 

Dari penjelasan di atas pembangunan dan hakekat 

kesejahteraan menyangkut berbagai bidang 

kehidupan, unsur-unsurnya tidak hanya mencakup 

faktor ekonomis tetapi juga faktor nonekonomis 

atau secara batin atau materi. 

 

Disimpulkan bahwa kesejahteran ialah 

keadaan di mana seseorang dapat memenuhi semua 

kebutuhannya. Maka dari itu peneliti memakai 

indikator kesejahteran sosial dan kesejahteraan 

ekonomi, dimana di jelaskan bahwa inidvidu yang 

sejahtera adalah individu yang dapat memenuhi 

kebutuhan material dan spiritual.  

Kinerja Akademik  

Kinerja (performance) sudah menjadi kata 

populer yang sangat menarik dalam pembicaraan 

manajemen publik. Dalam lingkup kepegawaian, 

istilah kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.
10

 Selanjutnya Faustino Cardosa Gomes 

Mengemukakan definisi kinerja karyawan sebagai: 

“Ungkapan seperti seperti output, efisiensi, serta 

efektivitas sering dihubungkan dengan 

produktivitas”.
11

 

Kinerja dosen merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam upaya lembaga perguruan 

tinggi atau dapat di katakan sebagai ujung tombak 

suatu perguruan tinggi. Umpan balik terhadap 

kinerja dosen dapat dilakukan melalui evaluasi 

kinerja dosen.
12

 Kinerja dosen tertulis pada tri 

dharma perguruan tinggi dengan penilaian yaitu 

DP3 

Penilaian Kinerja  

Kinerja erat hubungannya dengan proses 

penilaian atau evaluasi kinerja. Evalusi kinerja atau 

penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan 

Leon C. Mengginson adalah sebagai berikut : 
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 Ayu Nedialita,”Kinerja Panitia Pengadaan 

Barang dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) 

di Unit Layanan Pengadaan Pemerintahan Kota 

Surabaya”,Skripsi,Universitas 

Airlangga,2014,Hal.30. 
12

 Tim Fakultas Ilmu Pendidikan,”Pedoman 

Penilaian Kinerja Dosen”,Universitas Pendidikan 

Indonesia ,2009, Hal.3-4. 

“Penilaian prestasi kerja (performance 

appraisal) adalah suatu proses yang digunakan 

pemimpin untuk menentukan apakah seorang 

karyawan melakukan pekerjaanya sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya”. 
13

 

Diadakan penilaian pekerjaan pegawai yang 

disebut DP3. Yang dimaksud dengan DP3 Pegawai 

Negeri Sipil ialah suatu daftar yang memuat hasil 

penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang PNS 

dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh 

pejabat yang berwenang. Fungsi daripada DP3 

yaitu sebagai bahan dalam melakdanakan 

pembinaan PNS, antara lain dalam 

mempertimbanganlan kenaikan pangkat 

penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan 

gaji berkala dan lain-lain. Komponen yang sesuai 

tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil adalah : 

“1. Kesetiaan  

2. Prestasi Kerja  

3. Tanggungjawab 

4. Ketaatan. 

5. Kejujuran 

6. Kerjasama 

7. Prakarsa 

8. Kepemimpinan” 

 

Implikasi Kesejahteraan sosial ekonomi dan 

implikasinya pada kinerja akademik  

 

Untuk menjadi organisasi yang efektif dan 

efisien, salah satu cara yang dapat dilakukan ialah 

dengan memastikan bahwa terdapat semangat 

kerja, komitmen serta kepuasan pada karyawan itu 

sendiri (Tella,Ayeni & Popoola, 2007).  Karyawan 

akan memberikan apa yang ada dalam dirinya 

kepada organisasi, dan sebaliknya mereka juga 

akan menuntut supaya organisasi memberikan apa 

yang menjadi keinginannya. Sumbangan tersebut 

seperti usaha, keterampilan, loyalitas, kreativitas 

serta lainnya yang membuat individu tersebut 

menjadi sumber daya bagi organisasi.
14

 Maka 

dibutuhkanlah sebuah reward yang setimbal atas 

kinerjanya. 

Hal ini diperkuat perkataan dari Mulyasa 

(2002) menegaskan bahwa terpenuhi berbagai 
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macam kebutuhan manusia, akan menimbulkan 

kepuasan dalam melaksanakan apapun tugasnya.
15

 

Sama halnya dengan  Hasibunan (2007) 

mengatakan bahwa: 

 “Pemberian dan keadaan kesejahteraan akan 

menciptakan ketenangan, semangat kerja, 

dedikasi, disiplin, dan sikap loyal terhadap 

perusahaan sebingga labaour turn over relatif 

rendah.” 

Dengan tingkat kesejahteraan yang cukup, 

maka mereka akan lebih tenang  dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dan lebih fokus pada 

pekerjaan utama. Dengan ketenangan tersebut 

diharapkan para dosen akan lebih berdisiplin 

melakukan tugas mengajar, diharapkan dosen dapat 

lebih produktivitas dalam lingkup universitas 

seperti halnya dapat memaksimalkan kinerja yang 

didasari oleh tri dharma perguruan tinggi.   

Menurut Hasibuan (2001) adalah: 

“Kesejahteraan pegawai adalah balas jasa 

pelengkap (material dan non material) yang 

diberikan berdasarkan kebijaksanaan, 

tujuannya untuk mempertahankan dan 

memperbaiki kondisi fisik dan mental pegawai 

agar produktivitas kerjanya meningkat”.
16

 

Kesejahteraan tidak melihat dari segi ekonomi 

saja tetapi kesejahteraan akan berdampak pada 

psikologinya. Selanjutnya Harter, Schmid, dan 

Keyes (2003) juga menyatakan bahwa karyawan 

yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi 

akan lebih kooperatif, memiliki tingkat absensi 

yang rendah, tepat waktu dan efisien, serta dapat 

bekerja lebih lama pada suatu perusahaan.
17

 

Berdasarkan beberapa pemaparan pada bagian 

sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam 

penelitian implikasi kesejahteraan sosial ekonomi 

akan berdampak pada kinerja akademis, secara 

tersirat pilar kinerja dosen tertulis pada  Tridharma 

Perguruan tinggi merupakan dasar pola pikir dan 

menajadi kewajiban yang menuntun seorang dosen 

untuk selalu menampilkan amalan dan karya 

terbaiknya secara berkelanjutan. 

Hasil dan Pembahasan 
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Implikasi Kesejahteraan Sosial Ekonomi Dosen 

Pada Kinerja Akademik Di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya 

 

Kesetian Dosen Pada Lembaga Organisasi 

Kesetian dosen pada lembaga organisasi 

dicerminkan oleh kesediaan dosen untuk mengabdi 

di universitas tempat ia mengajar  dengan tidak 

memiliki profesi lain selain sebagai pendidik di 

Universitas tersebut dan mengutamakan 

kepentingan lembaga diatas kepentingan pribadi 

atau golongan. Kemudian terlihat juga loyalitas 

pegawai dapat di perhitungkan dengan lamanya 

pegawai bekerja di perusahan atau organisasi 

mengindikasikan tingkatan kepuasaan pegawai 

terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. 

Loyalitas dosen terlihat pada lama mengajar dan 

juga tindakan nyata yang dilakukan, seperti tidak 

mempunyai pekerjaan diluar lembaga.  

Dari wawancara yang peneliti lakukan, 

terlihat bahwa rata-rata dosen telah mengajar dalam 

kurun waktu lebih dari lima tahun. Namun 

demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan 

bahwa sebagian besar dari mereka tengah memiliki 

profesi lain selain sebagai dosen Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. 

Profesi lain yang dimaksud adalah profesi dosen 

sebagai peneliti dan bekerja di instansi lain. 

Kondisi ini pada dasarnya tidak mencerminkan 

kesetiaan atau pengabdian seorang dosen terhadap 

universitas tempat ia berdinas. Namun,  hal ini juga 

tidak dapat dikatakan buruk, karena kondisi ini 

dipicu dari adanya motivasi dosen Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga untuk 

mencari penghasilan lebih untuk mencukupi 

kebutuhan, kemudian adanya waktu lebih, dan 

selanjutnya untuk mengaplikasikan keilmuan yang 

tidak tercapai di lembaganya.  

Prestasi Kerja, Penghargaan dan Karya Tulis 

Dosen Selain Menjalani Profesi Dosen  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

prestasi kerja dosen adalah pemberian tanggung 

jawab lebih dari pimpinan seperti pemberian 

jabatan tertentu dalam beberapa periode dan 

kemampuan dosen untuk melaksanakan tugas 

pokoknya sebagai dosen. 

Diolah dari wawanacara yang telah dilakukan, 

berbagai bentuk prestasi kerja sebagai implikasi 

dari kesejahteraan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Airlangga dapat 

dibuktikan dari diperolehnya berbagai penghargaan 

dilingkungan kampus. Penghargaan yang dimaksud 

adalah penghargaan sebagai dosen teladan, 

penghargaan yang diberikan pemerintah, 

membimbing mahasiswa dalam penelitian, dan 

membuat artikel-artikel agar keilmuannya dapat 
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diargumentasikan oleh masyarakat sebagai solusi 

permasalahan. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kesejahteraan dosen fisip unair berimplikasi 

positif terhadap prestasi kinerjanya. Dengan 

demikian prestasi dosen dapat dikatakan cukup 

baik dengan keadaan dosen yang sudah sejahtera, 

kesejahteraan dosen dapat meningkatkan prestasi 

dosen selain profesinya sebagai pendidik.  

Kejujuran dan Integritas Dosen Pada 

Profesi dan Kode Etik Pegawai Negeri   

Bentuk kejujuran yang dilakukan oleh dosen 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

terkait dengan kejujuran dosen pada pelaksanaan 

tugas dosen adalah pemberian nilai terhadap 

evaluasi belajar mahasiswa. Dari hal itu dapat 

diketahui bawah semua dosen melakukan penilaian 

dengan komponen-komponen terutama UTS, UAS, 

dan nilai tugas, adapun dosen yang menilai 

mahasiswa pada saat proses di kelas atau bahkan 

pada kenyataannya dosen juga menilai mahasiswa 

dari kehadirannya. Meskipun masih banyak dosen 

yang masih subyektif dalam melakukan penilaian 

dan adanya standart mutu yang berbeda antara 

individu dosen atau per departemen.  

Kemudian kejujuran dosen pada kode etik 

PNS seperti halnya menyalahgunakan 

wewenangnya tidak terjadi dan tidak dilakukan 

oleh dosen, dikarenakan dosen selalu akan menjaga 

nama baik universitas dan atau lembaganya. Tetapi, 

tidak dipungkiri lagi dalam melaksanakan tugas 

dosen masih memikirkan materi walaupun sudah 

merasa sejahtera. Dan dalam menggunakan 

wewenang pula dosen Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Airlangga tidak ada yang 

menyalahgunakan, entah karena semata-mata kode 

etik atau keadaan sejahtera yang baik.  

Komitmen atau Ketaatan Dosen Pada Lembaga 

(Administrasi), Pada Kontrak, dan Jadwal 

Perkulihan 

Bentuk pertanggungjawaban yang kemukakan 

oleh dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Airlangga terkait dengan ketatatan administrasi 

seperti minimal pendidikan, maksimal pendidikan, 

dan mengurus administrasi untuk sertifikasi dosen. 

Fakta yang terjadi di lapangan, pertama 100%  

dosen sesuai dengan klasifikasi umur sesuai 

kepangkatan yaitu lektor – lektor kepala batas 

kerjanya berumur 65 tahun dan apabila Profesor 

hingga 70 tahun. Kedua, terdapat 1,17% dosen 

Fisip Unair belum menempuh pendidikan minimal 

S2 dan yang sisanya telah menepuh minimal S2 

baik di dalam negeri atau luar negeri. Ketiga, 

semua dosen telah melakukan administrasi untuk 

sertifikasi dosen.  

Selanjutnya komitmen dosen dalam mengajar, 

terlihat pada tingkat kehadiran dosen sesuai dengan 

kontrak perkulihan yaitu sebanyak 14 kali 

pertemuan. Kenyataannya dosen tidak selalu hadir 

14 kali sesuai kontrak perkulihan dikarenakan 

beberapa hal salah satunya dosen lebih memilih 

penelitian, tetapi jadwal kuliah dipindahkan ke lain 

hari. Kemudian untuk kehadiran mengajar dikelas 

dosen tidak cukup baik, dosen hadir tidak tepat 

waktu dan saat mengakhirinya juga tidak tepat 

waktu.  

Intensitas Kerjasama Tim Dalam 

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Berdasarkan  fakta di lapangan dapat 

dideskripsikan bahwa kerjasama dosen Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

dalam peneyelenggaraan tri dharma perguruan 

tinggi ialah dalam kegiatan pengajaran,penelitian, 

dan pengabdian masyarakat. Seperti halnya dalam 

pengajaran pada setiap mata kuliah dipegang oleh 

beberapa dosen dengan dikepalai oleh satu orang 

yang bertanggung jawab (PJMK), dosen 

bekerjasama atas pembagian jadwal mengajar dan 

adanya komunikasi yang baik  dalam pembagian 

jadwal atau adanya pergantian dosen. Kemudian 

untuk penelitian dosen-dosen muda banyak diberi 

kesempatan oleh dosen senior dengan alasan agar 

dosen-dosen yang muda dapat mengembangkan 

keilmuannya. Dan selanjutnya pada pengabdian 

masyarakat dosen juga bekerja sama dengan tim 

seperti halnya mendesaign KKN (Kuliah Kerja 

Nyata) ataupun mendampingi mahasiswa dalam 

pengabdian atau penelitian, walaupun dosen secara 

materi tidak diberi lebih hanya uang transportasi 

atau makan saja dosen menerima karena ini bukti 

tanggung jawab dan beban kinerja dari profesi 

dosen yang telah tercantum pada tri dharma 

perguruan tinggi. Selain itu kerjasama terjalin juga 

di ruang kerja seperti halnya dosen mengahargai 

teman dosen yang lain dan menerima usulan-usulan 

dari orang lain seperti halnya mahasiswa memberi 

masukan kepada dosennya.  

Tanggung Jawab Pada Pencapaian Prestasi dan 

Mutu Kelulusan  

Dosen merupakan salah satu penentu dari 

mutu mahasiswa, selain dari mahasiswanya sendiri 

atau bahkan dari fasiliatas yang diberikan kampus 

terhadap mahasiswa. Dosen mempunyai tanggung 

jawab besar dalam proses pembelajaran mahasiswa 

baik secara teori di kelas atau bahkan di lapangan 

(masyarakat). Tanggung jawab adalah kesanggupan 

seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan 

pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta 

berani memikul resiko atas keputusannya yang 

diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.  



Berdasarkan hal itu temuan dilapangan 

tanggung jawab dosen pada pencapain prestasi dan 

mutu mahasiswa dalam tri dharma perguruan 

tinggi, yaitu pertama dosen sebagai motivasi 

seorang mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya. 

Dosen sebagai pembimbing dan sebagai tempat 

belajar mahasiswa dari hal yang kurang dipahami 

sampai mahasiswa tersebut paham, dalam hal ini 

dosen selalu memotivasi mahasiswa dan dosen 

merasa tanggung jawabnya mencapai target 

dikarenakan mahasiswa sudah memahami substansi 

materinya. Kedua, dosen bertanggung jawab 

memberikan materi kepada mahasiswa di kelas 

dengan mempunyai beban tanggung jawab minimal 

mengajar 6sks persemester sesuai dengan 

bidangnya hal ini sudah dilaksanakan sesuai 

dengan aturannya. Kemudian yang terakhir 

tanggung jawab dosen pada pencapaian mutu 

mahasiswa dengan mengikut sertakan mahasiswa 

ke dalam penelitian, dosen selalu mengikut 

sertakan mahasiswanya walaupun secara materi 

terkadang dosen tidak mendapatkan pemasukan 

yang banyak dikarenakan mengikut sertakan 

mahasiswa. Tetapi hal tersebut tidak dihiraukan 

dosen, karena dengan mengajak mahasiswa ikut 

serta dalam penelitian memberi pelajaran yang 

tidak ada teori di kelas dan substansinya lebih dapat 

dipahami mahasiswa dengan mahasiswa mengerti  

dan memahami apa yang terjadi dilapangan.  

Prakarsa  Dosen Pada Kemajuan Teori,Penelitian 

dan Pengajaran 

Bentuk prakarsa yang dilakukan oleh dosen 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

terkait dengan prakarsa dosen pada pengajaran 

yaitu memberikan bahan ajar kepada mahasiswa 

agar mahasiswa lebih memahami substansi materi 

yang diajarkan. Kedua, memberikan tugas yang 

langsung turun kelapangan agar mahasiswa tidak 

hanya tahu akan teori saja tetapi juga tahu akan 

kondisi realnya. Dan  yang terakhir adalah adanya 

pergantian atau penambahan jam karena alasan 

tertentu, dimana guna mengganti jam yang 

ditentukan atau bahkan ada substansi materi yang 

perlu dijelaskan maka harus ada penambahan 

waktu. Dengan demikian kinerja yang dilakukan 

oleh dosen dalam hal prakarsa sudah cukup baik, 

dimana dosen telah mempunyai inovasi atau 

inisiatif sendiri untuk menciptakan mahasiswa yang 

bermutu dan memajukan keluaran dari universitas.  

Selanjutnya prakarsa dosen dalam penelitian 

dan teori ialah dosen dengan sendirinya ikut dalam 

penelitian dikarenakan ingin mengimplementasikan 

keilmuannya untuk memecahkan isu-isu didalam 

masyarakat, tetapi tidak sedikitpun dosen yang 

dalam hal ini keadaannya sudah sejahtera tidak ikut 

dalam penelitian dikarenakan adanya tanggung 

jawab yang lebih besar yaitu jabatan struktural.  

Kepemimpinan Dosen Pada Pendidikan  

Kepemimpinan dosen merupakan bentuk 

kemampuan seorang dosen untuk meyakinkan 

orang lain sehingga dapat dikerahkan secara 

maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. 

Bentuk kepemimpinan yang dilakukan oleh dosen 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

terkait dengan kepemimpinan dosen yaitu dosen 

meyakinkan dan mengarahkan mahasiswa dalam 

hal pendidikan. Dosen mendapatakan respon yang 

cukup  baik dari mahasiswa dan mahasiswa mampu 

dan mau melaksanakan tugas atau perintah yang 

diberikan dosen kepada pendidik, kemudian dosen 

juga tidak hanya sebagai pengajar tetapi 

memposisikan diri sebagai orang tua bagi 

mahasiswa di kampus agar tidak adanya gap yang 

terlalu jauh dengan mahasiswa.  

Namun hal ini tidak sebanding dengan data 

yang terlihat bahwa masih terdapat 31% mahasiswa 

lulus dengan tidak tepat waktu. Hal tersebut 

memperlihatkan kurang baiknya tingkat kinerja 

kepemimpinan seorang dosen. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa kinerja kepemimpinan 

dengan masih adanya 31% mahasiswa yang tidak 

lulus tepat waktu tidak dapat dikatakan buruk, 

karena banyak faktor yang membuat keterlambatan 

mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan 

skripsinya. Dengan demikian kepemimpinan dosen 

dapat dikatakan cukup baik dengan keadaan dosen 

yang sudah sejahtera, tetapi keadaan sejahtera tidak 

dapat sebagai tolak ukur utama bahwa dosen akan 

melakukan kepemimpianan dosen pada pendidikan. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan  

Secara umum kesejahteraan sosial dan 

ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja 

dosen yang dijabarkan sebagai berikut dengan 

dasar tridharma perguruan tinggi: 

Pertama dalam bidang pendidikan, 

kesejahteraan baik sosial dan ekonomi dosen  

berpengaruh signifikan terhadap pendidikan karena 

dalam aktifitas tersebut dosen menerima intensif 

pendapatan. Jadi, membuat dosen dihargai secara 

materi dan dosen dapat meluangkan waktunya 

sebanyak mungkin di kelas setelah itu proses di 

kelas baik, karena selalu adanya tanya jawab dua 

arah yang terjadi antara dosen dan mahasiswa agar 

substansi materi tersampaikan.  

Demikan halnya dengan bidang penelitian jadi 

pengaruhi secara positif oleh kesejahteraan sosial 

dan ekonomi karena selain sistem penerimaan 

materi yang didapatkan dan yang lebih dirasakan 

ialah pengakuan dari masyarakat dan kemudian 

pengembangan diri ataupun keilmuan.  



Sebaliknya keadaan sejahtera dosen dalam hal 

sosial ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengabdian masyarakat karena pada 

dasarnya pengabdian dosen sebagai hal yang suka 

rela dilakukan, sebabnya belum tentu dosen 

dihargai secara materi atau bahkan secara 

nonmateri.  

Dapat disimpulkan keseluruhan bahwa 

kesejahteraan sosial ekonomi berpengaruh 

signifikan pada kinerja akademik tetapi bukan hal 

utama, karena kinerja dosen tergantung pada 

tanggung jawab moral individu pada profesinya. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan 

tentang kesejahteraan sosial dan ekonomi dan 

implikasi pada kinerja akademik, ada beberapa 

saran yang diberikan peneliti untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kinerja. Saran yang diberikan 

antara lain adalah: 

1. Tunjangan fungsional dosen diperbarui, 

dimana yang terakhir ada pada tahun 2007 

dan sudah seharusnya dilakukan 

pergantian. 

2. Tunjangan kesehatan yang diberikan oleh 

negara masih dirasa kurang, maka dari itu 

universitas seharusnya lebih 

memperhatikan, karena beban kinerja 

dosen yang cukup tinggi.  

3. Kesetiaan dosen pada profesi harus dikaji 

ulang menurut peraturan yang tertulis 

tentang kepemilikan pekerjaan lainnya, 

dimana pengkajian tersebut dilakukan 

pemerintah atau instansi terkait dan atau 

universitas. Dimana harus ada kejelasan 

mengenai kebijakan tidak diperbolehkan 

dosen untuk mempunyai pekerjaan ganda, 

untuk mengurangi hal tersebut organisasi 

seharusnya mempunyai wadah untuk 

menampung keilmuan tersebut agar dapat 

mengembangkan keilmuannya. 

4. Adanya pemberian motivasi pada dosen 

agar selalu bekerja dengan baik dalam 

suatu lembaga dan menanamkan kembali 

rasa tanggung jawab untuk mendidik 

mahasiswa lebih baik agar tidak ada 

korupsi waktu saat jam mengajar, taat, 

setia dan mengabdi terhadap universitas. 

Seperti halnya diadakan seminar atau 

diklat/ pelatihan untuk dosen guna 

meningkatkan kemampuan diri. 

5. Ketegasan lembaga untuk menegur dosen 

yang tidak dapat menyelesaikan tanggung 

jawabnya dengan benar dan tepat waktu. 

6. Diberikan penghargaan lebih untuk dosen 

yang berprestasi atau dosen yang produktif 

dalam satu tahun baik materi maupun non-

materi. 

7. Adanya perundang-undangan yang khusus 

untuk dosen dan lebih dispesifikasikan 

karena yang lama tidak terlalu teknis. 
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