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DOSEN ; NAIK JABATAN DAN PANGKAT,
MENGAPA TIDAK ! ! ! ! ! !??????X)
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Sumaryanto
Fakultas llmu Keolahragaan

Univercitas l{egeri Yogyakafta

x)Workshop Pemberdayaan Dosen yang belum
berjabatan Asisten Ahli
*RSU"
ReKorat 30 Januari 2007
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Ill Naik Jabatan / Pangkat / Sekotah
lll anggaplah sedang "bermain"
tt

I

Karena dengan bermain:
Sumaryanto, (Sleman 1 Maret 1965), Lektor Kepala 700
(777,89) Pembina Utama Muda IV/c, tahun 2003 "calon"
Rektor dan DUK di FIK dan di UNY lumayan di atas.
Sekarang diberi amanah menjadi"Penjaga Gawang" FIK
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Dosen harus:
Cita - cita / mimpi : Guru Besar

r

Juara/Berorestasi

:

)

SDM yang berkualitas
b. Pembinaan / Latihan : Bapak PR I memfasilitasi

a. Bakat:'Dosen

Untuk sukses : cari peluang

/

manfaatkan peluang

"Sekolah" (kalau di FIK) / Naik Jabatan / Pangkat
dan atau Naik Jabatan / Pangkat / Sekolah

(Semua nikmat !!!)

KAPAN MULAI ?

Sekarang juga

Target : setiap tahun harus meneliti, menulis, mengabdi
Karena Dosen yang profesional
Ahli dalam bidangnya
Jiwa kesejawatan tinggi
Bertanggung jawab
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Untuk Juara I naik jabatan perlu:
perlu bugar (aKifitas olahraga
a. Fisik
3 x seminggu)

)

b. Teknik

)

c. Strategi

:

kuasaiTridarma PT dan penunjang (butir A, B, C dan D)

)

kuasaiJuknis 070|20A6
1. Sukses naik jabatan
2. Sambil menyelam minum air ; membuat tugas
karya tulis ditindak lanjuti ke jurnal / majalah ilmiah
d. TaKik : Asisten Ahlidan LeKor : UNY
LK dan GB : UNY dan DIKTI

)

)

"sistem gugur"
kompetisi
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Untuk naik jabatan perlu menolong orang lain dan saling bekerja sama,

tapijuga harus:
1. Mengurus Jabatan / pangkat "sendiri" (menghitung CCP,
meminjami berkas dan menciptkan peluang naik jabatan)

memberi /

2. Membuat / menambah jaringan secara lokal, nasional, regional dan
intemasional (Seminar, Konferensi dan Penulisan Jurnal)

Kegilaan adalah
ketika kita
melakukan hal
yang sama terusmenerus dan
mengharapkan
hasil yang berbeda

(Albert Einstein)
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SIMPULAN

Perkiraan CCP
Nama / MP
Pangkat / Gol

Jabatan

l3l

873 957
: Sumaryanto I
: Pembina UJtama Muda / IV/c
:

Lektor Kepala 700 (777,89)

CP yang dibutuhkan ke Guru Besar 1050
Jenis

A
> 3io/o
B
> 250k

c
315o/o

Dibutuhkan

> 105
> 87,5

Total

107,11

termasuk sisa
,l8,61
LK 700;

152,88

termasuk sisa
LK 700; 59,28

Keterangan

"Tertunda" karena:
1. Belum berminat
2. Harus berijazah 53

102

Syarat A, B, C
D

30 Januari 2007

s 52,5

> 80 % dari 350
320o/o

Perolehan sampai

>

361,99
280

<70
350 utk ke
GB 1050

403
764,99
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Permasalahan
r.
z.
s.
a.

Tugas Tambahan (Rektor - Sekjur ; Senat) tidak boleh sekolah,
seharusnya diberikan peluang kompetisi yang terbuka
Sekarang sudah lumayan baik, sambil sekolah boleh naik jabatan
dan "sisa" angka kredit dapat dipakai untuk kenaikan berikutnya dan
dibantu beaya asministrasi pemberkasan dan reviewer
Masih adanya perbedaan Penilaian antara Pengusul dan Penilai,
antara UNY dengan DIKTI
Dukungan Administrasi yang masih perlu ditingkatkan, naik jabatan:
usulan boleh tiap bulan seharusnya rapat senat juga setiap bulan
apabila ada yang mengusulkan

Catatan:
Untuk semuanya menjadikan sulit

\idur"
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