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MOTTO 

“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 

mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 

dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. ~ (Tom Bodett) 

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu 

menyesali apa yang belum kita capai. ~ (Schopenhauer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

 

Academic culture in universities needs to be examined because of the academic 

culture as a subsystem college plays an important role in efforts to build and develop 

he culture and civilization and the nation as a whole. The purpose of this study to 

determine what kind of academic culture and to know how the formation and 

implementation of academic culture in FEB UKSW Salatiga, object of this study 

Cultural Academic in FEB UKSW Salatiga. The data used primary data. This type of 

research used in this research is descriptive qualitative approach. The results showed 

culture academic in the Faculty of SWCU consists of learning and teaching, 

publications and research, and community service. The establishment of academic 

culture FEB berasaw of the penutan early lead. The main obstacles FEB UKSW in 

terms of publications, especially in terms of competition workforce global as well as 

well as the lack of interaction harmony between faculty-student, students, and 

lecturers are based on academic values 
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SARIPATI 

 

 

Budaya akademik pada perguruan tinggi perlu diteliti karena budaya akademik 

sebagai suatu subsistem perguruan tinggi memegang peranan penting dalam upaya 

membangun dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakat dan bangsa 

secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa budaya 

akademik serta mengetahui bagaimana pembentukan dan penerapan budaya 

akademik di Fakultas FEB Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. 

Obyek penelitian ini Budaya Akademik FEB Universitas Kristen Satya Wacana 

(FEB-UKSW) Salatiga. Data yang digunakan data primer. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukan budaya akademik di FEB UKSW terdiri dari proses belajar 

dan mengajar, publikasi dan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pembentukan 

budaya akademik FEB berasal dari adanya penutan pimpinan awal. Hambatan utama 

yang dihadapi FEB UKSW dalam hal publikasi terutama dalam hal adanya 

persaingan tenaga kerja yang menglobal serta kurangnya interaksi harmonis antara 

dosen-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, dan dosen-dosen yang berlandaskan nilai-

nilai akademis 

 

 

Kata Kunci : Budaya akademik 
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KATA PENGANTAR 

 

Membangun budaya akademik bukan perkara yang mudah. Diperlukan upaya 

sosialisasi kegiatan akademik, sehingga terjadi kebiasaan di kalangan akademisi 

untuk melakukan norma-norma kegiatan akademik tersebut.  Dalam pengertian yang 

sederhana dan umum, makna pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani 

maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat bahwa sebagai muatan budaya akademik senantiasa dilestarikan dalam setiap 

masyarakat dari generasi ke generasi.   Penulis berharap, kiranya penelitian budaya 

akademik FEB Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW) ini bermanfaat 

bagi pembaca umum dan pihak-pihak yang bersangkutan khususnya, maupun peneliti 

lain. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu 

segala kritik dan saran sangat penulis hargai dengan suka cita, karena semuanya akan 

menyempurnakan karya ini dan berguna untuk penelitian lanjut dalam topik yang 

sama. 
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PENDAHULUAN 

Manusia dilahirkan dengan masing-masing kelebihan, diantaranya 

kemampuan untuk berpikir, berinteraksi, berbicara, berkreasi, bekerja sama, 

mengarahkan diri, sehingga dapat mengatur dirinya sendiri (Ananda, 2012). 

Kemampuan yang berbeda-beda inilah yang membuat manusia hidup secara 

berdampingan dan saling melengkapi. Dalam aktivitas sehari-hari manusia juga bisa 

menghadapi berbagai perkembangan realitas zaman sekarang ini, karena itu sangat 

diperlukan suatu sistem, yaitu pendidikan (Ananda, 2012).  

Membangun budaya akademik bukan perkara yang mudah (Sukmadinata, 

2005). Diperlukan upaya sosialisasi kegiatan akademik, sehingga terjadi kebiasaan di 

kalangan akademisi untuk melakukan norma-norma kegiatan akademik tersebut.  

Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan adalah sebagai 

usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 

pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat (Hutabarat, 2010). Hal ini dapat dilihat bahwa sebagai muatan budaya 

akademik senantiasa dilestarikan dalam setiap masyarakat dari generasi ke 

generasi(Hutabarat, 2010).  Hubungan ini tentunya hanya mungkin terjadi bila para 

pembawa nilai tersebut dapat mengarahkannya kepada generasi muda sebagai 

generasi penerus dari nilai tersebut (Piliang, 2003). Tanpa disadari sebenarnya proses 

penyaluran nilai-nilai budaya yang paling efektif dimiliki adalah melalui proses 

pendidikan. 

Perguruan tinggi berperan aktif dalam menyiapkan peserta didik untuk 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam 

menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian serta 

menyebarluaskan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan dan 

memperkaya kebudayaan nasional (Menanti, 2012).  

Budaya akademik pada perguruan tinggi perlu diteliti karena budaya 

akademik sebagai suatu subsistem perguruan tinggi memegang peranan penting 

dalam upaya membangun dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban 
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masyarakat (civilized society) dan bangsa secara keseluruhan (Rustaman, 

2012).Piliang (2003), budaya akademik berbasis kepada kebebasan berpikir dan 

mimbar akademik yang dilakukan melalui proses belajar mengajar yang dinamis, 

aktual, terbuka. Hal ini dapat dilaksanakan secara bebas selama perguruan tinggi 

bukan merupakan kepanjangan tangan dari penguasa (government service unit). 

Menurut Hutabarat(2010), dalam konteks yang lebih luas perguruan tinggi 

berperan membawa masyarakat ke arah yang lebih maju melalui kegiatan ilmiah atau 

pusat pembudayaan pemikiran ilmiah. Konsekuensinya perguruan tinggi dituntut 

untuk membangun budaya akademik dan etika keilmuan sehingga memberi 

pencerahan (aufklarung) pada masyarakat luas. Hutabarat (2010), juga 

mengungkapkan perguruan tinggi juga diharapkan berperan sebagai agent of change 

masyarakat ke arah yang lebih maju (developed). 

Penelitian Thamrin (2012), mengungkapkan bahwa, jika budaya akademik di 

perguruan tinggi baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas dari masasiswa, dalam 

hal ini budaya akademik memiliki hubungan dengan hasil prestasi belajar mahasiswa. 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga (UKSW), selain peneliti kuliah di FEB dengan Progdi 

Manajemen, FEB UKSW  merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki 

progdi manajemen, akuntansi dan pembangunan. Selain itu, FEB UKSWdituntut 

secara kompetitif dengan kualitas kinerja yang baik, dengan memiliki akreditas A 

untuk progdi Manajemen dan Akuntansi serta akreditasi A untuk program 

pembangunan. Selain itu, untuk meningkatkan budaya akademik di perguruan tinggi, 

didukung dengan kinerja dosen yang sesuai dengan Thridarma perguruan tinggi, 

seorang dosen mengemban tiga tugas pokok, yaitu; (1) melaksanakan pendidikan; (2) 

melakukan penelitian; dan (3) pengabdian kepada masyarakat.Sebagai salah satu 

perguruan tinggi swasta, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga khususnya 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis dituntut untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

pengajar.  



15 
 

Seperti yang diungkap oleh Rebiati (2014), kinerja dosen FEB di bidang 

penelitian dan publikasi untuk tiap progdi sudah cukup untuk kebutuhan akreditasi. 

Namun tingkat partisipasi dosen masih perlu ditingkatkan, karena yang berpartisipasi 

di bidang penelitian baru sebesar 28% progdi Manajemen, 25% progdi Akuntansi, 

dan 45% progdi Ilmu Ekonomi. Tingkat partisipasi dosen di bidang publikasi baru 

31% progdi Manajemen, 56% progdi Akuntansi, dan 54% progdi Ilmu Ekonomi. 

Selain alasan tersebut, peneliti mengambil objek FEB UKSW karena peneliti 

mengamati adanya budaya akademik yang unik, karena dosen FEB UKSW terdiri 

dari berbagai lulusan baik lulusan dari universitas dalam negeri maupun luar negeri. 

Selain itu juga dosen FEB UKSW juga berasal dari suku yang berbeda baik China, 

Jawa maupun luar Jawa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dikaji masalah penelitian 

berupa Budaya Akademik di FEB Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 

(UKSW). Adapun persoalan penelitiannya adalah:  

1) Seperti apa budaya akademik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga?  

2) Bagaimana budaya akademikdi Fakultas FEB UKSW dibentuk dan diterapkan? 

3) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam membentuk dan menerapkan budaya 

akademik di FEB UKSW? 

4) Upaya apa saja yang dibutuhkan mengatasi hambatan-hambatan budaya 

akademik FEB UKSW? 

Untuk menjawab persoalan penelitian diatas, mengetahui bagaimana 

pembentukan dan penerapan budaya akademik di Fakultas FEB Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga (UKSW). Sehingga dapat diperoleh Manfaat penelitian yang 

diharapkan dapat terbentuknya pola pikir yang lebih luas dalam melihat budaya 

akademik. Peneliti maupun tiap warga akademik perlu lebih terbuka terhadap 

permasalahan akademik sehingga dapat menciptakan ide-ide serta konsep-konsep 

baru mengenai budaya akademik tersebut. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Budaya 

Beberapa definisi mengenai budaya yang pada hakekatnya tidak jauh berbeda 

antara satu ahli dengan ahli lainnya. Budaya oleh Robbins (2004) diartikan sebagai 

sistem atau pola-pola nilai, simbol, ritual, mitos, dan praktek-praktek yang terus 

berlanjut; mengarahkan orang untuk berperilaku dan dalam upaya memecahkan 

masalah. Lebih lanjut Deal dan Kennedy (1982) mengatakan bahwa budaya pada 

hakekatnya merupakan pola yang terintegrasi dari perilaku manusia yang mencakup 

pikiran, ucapan, tindakan, artifak-artifak dan bergantung pada kapasitas manusia 

untuk belajar dan mentarnsmisikannya bagi keberhasilan generasi yang ada.  

 

Tridarma Perguruan Tinggi 

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Tri 

Dharma perguruan tinggi perlu dijalankan dengan sebaik mungkin karena memiliki 

keterikatan satu dengan yang lain. Bidang penelitian menjunjung tinggi kedua Tri 

Dharma yang lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta penerapan 

teknologi. Penelitian diperlukan dengan adanya tenaga ahli yang dihasilkan melalui 

proses pendidikan serta ilmu pengetahuan yang dikembangkan. Selanjutnya hasil 

pendidikan dan penelitian diterapkan melalui pengabdian pada masyarakat sehingga 

mereka dapat memanfaatkan hasil kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi.  

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh 

dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik 

pada bidang; 1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian dan pengembangan karya 

ilmiah; 3) pengabdian kepada masyarakat maupun; 4) kegiatan penunjang lainnya 

(Dirjen Dikti Kemendiknas RI, 2008;19) 

Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan penelitian dan publikasi dalam perguruan tinggi dapat diukur dari: (1) 

Perguruan tinggi memiliki program penelitian dan publikasi yang dilaksanakan secara 

berkelanjutan; (2) Tujuan penelitian tercapai sesuai dengan waktu dan sumber dana; 
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(3) Hasil penelitian memenuhi harapan pemberi dana serta meningkatkan jumlah 

publikasi; (4) Outcome penelitian langsung dapat diterapkan pada pendidikan dan 

pengabdian masyarakat; (5) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian 

maupun publikasi perguruan tinggi semakin meningkat (Arwildayanto, 2012). 

 

Budaya Akademik 

Budaya akademik merupakan budaya yang dimiliki oleh setiap orang yang 

melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik (Sukmadinata, 2005) memberikan 

pemahaman bahwa budaya akademik di perguruan tinggi merupakan cara hidup 

komunitas ilmiah yang sepenuhnya mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran, 

rasionalitas dan objektivitas. 

Budaya akademik yang baik menurut Fajar (2012) memiliki ciri-

ciri:(1)Penghargaan terhadap pendapat orang lain secara objektif; (2)Pemikiran 

rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral; (3)Kebiasaan membaca; 

(4)Penambahan ilmu dan wawasan; (5)Kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada 

masyarakat; (6)Penulisan artikel, makalah, buku; (7)Diskusi ilmiah;(8)Proses belajar-

mengajar, dan (9)Manajemen perguruan tinggi yang baik.Sementara itu Kaelan, 

(2004) berpendapat terdapat sejumlah ciri budayaakademik yang perlu dikembangkan 

yang terdiri dari: kritis, kreatif, objektif, analitis, konstruktif, dinamis, dialogis, 

menerima kritik, menghargai prestasi ilmiah atau akademik, bebas dari prasangka, 

menghargai waktu, memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah, berorientasi ke 

masa depan atau kemitraan. 

Menurut Anshar (2013), budaya akademik di Indosesia seperti yang tertuang 

pada Bab II pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan No.232/U/2000 adalah 

mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan 

atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk 

meningkatkan taraf kehidupan dan memperkaya kebudayaan nasional. Ini berarti 

kinerja akademik dituntut dilaksanakan secara kompetitif dengan kualitas unggul. 

Kinerja akademik yang tidak berorientasi pada kualitas unggul, tidak saja akan 
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tertinggal dalam persaingan tetapi juga akan bergantung pada dunia luar yang lebih 

maju. 

Menurut Maliki (2000), budaya akademik seperlunya menjadi pegangan dari 

semua akademis perguruan tinggi, yakni dosen dan mahasiswa. Budaya akademik 

tertinggi bagi seorang dosen adalah dicapainya kemampuan akademik pada tingkat 

guru besar, sedangkan bagi mahasiswa adalah apabila mampu mencapai prestasi 

akademik yang setinggi-tingginya. Khusus bagi mahasiswa, faktor-faktor yang dapat 

menghasilkan prestasi akademik tersebut ialah terprogramnya kegiatan belajar, kiat 

untuk berburu referensi aktual dan mutakhir olehdiskusi substansial 

akademik(Sukmadinata, 2005). 

 

MembentukDan Menerapkan Budaya Akademik 

1. Pembentukan Budaya Akademik 

Dalam membentuk budaya akademik di perguruan tinggi, Soehendro (1996) 

menyatakan banyak faktor yang menentukan dalam pembentukan budaya akademik 

diantaranya tujuan, aspirasi, keyakinan, tradisi, nilai pribadi atau masyarakat 

setempat, keterbukaan dan komitmen untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

Pendidikan karakter budaya akademik merupakan upaya membentuk nilai-

nilai dan norma-norma yang menampilkan suasana akademik, yaitu suasana yang 

menampilkan perilaku sesuai nilai-nilai dan kaidah-kaidah ilmiah dalam upaya 

memperoleh dan mengembangkan pengetahuan dan mencari kebenaran. Suasana 

tersebut mutlak dilakukan, dipelihara, dan dibina di perguruan tinggi, sehingga 

disebut dengan pendidikan karakter budaya akademik di perguruan tinggi. (Menanti, 

2012).  

Ariyanto (2012), mengungkapkan peran mahasiswa dalam pembentukan 

budaya akademik adalah dengan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah, 

menciptakan inovasi, menjaga keharmonisan antara mahasiswa dengan mahasiswa 

serta mahasiswa dengan dosen, serta sering melakukan kegiatan seperti diskusi, 

seminar, penelitian, pembuatan karya ilmiah, debat, mimbar bebas, dan berbagai 
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kegiatan kompetisi. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, budaya akademik tidak 

akan berjalan dengan baik. Seperti yang dikutip Menanti (2012), fasilitas tersebut 

meliputi pusat pengembangan mahasiswa, pusat data untuk memudahkan mahasiswa 

dalam pencarian data, dan perpustakaan yang lengkap. 

Kurniawan dkk (2012), mengemukakan bahwa, dalam pembentukan budaya 

akademik di perguruan tinggi dosen memegang peran sentral dalam mengembangkan 

budaya akademik dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan berlaku untuk semua 

yang terlibat dalam sistem pendidikan tinggi. Hasil studi Kurniawan dkk (2012), 

menunjukkan bahwa dalam mengembangkan model atmosfer akademik perlu 

ditanamkan nilai tanggungjawab, nilai kejujuran, nilai keritisan, nilai ketekunan, nilai 

keingintahuan, dan nilai kepedulian pada seluruh civitas akademika sehingga iklim 

kampus yang beretika dan bermoral dapat terbentuk. 

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan jika faktor pembentukan budaya 

akademik seperti tujuan, aspirasi, keyakinan, tradisi, nilai pribadi atau masyarakat 

setempat, keterbukaan tanggungjawab, nilai kejujuran, nilai kekritisan, nilai 

ketekunan, nilai keingintahuan dan komitmen untuk meningkatkan produktivitas 

kerja yang sesuai dengan kaidah ilmiah dalam upaya memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuan dan mencari kebenaran. 

 

2. Penerapan Budaya Akademik 

Dalam menerapkan budaya akademik,banyak yang terlibat di dalamnya seperti 

dosen, mahasiswa dan karyawan (Setyaningrum, 2001). Penerapan budaya akademik 

yang baik dengan membina dosen untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, 

tingkah laku yang baik, handal, kritis dan profesional dalam konteks mencapai fungsi 

thridarma perguruan tinggi dalam melaksanakan budaya akademik. Panuju (2003) 

mengungkapkan bila perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik secara 

kompleks, jauh dari budaya ―ewuh pakewuh, dosennya berani menyampaikan 

pikiran secara kritis, dan profesional dengan tugasnya.Penelitian Jain dkk (2011) 

dalam menerapkan budaya akademik di perguruan tinggi terdiri dari dua dimensi 
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utama, yaitu: kualitas program dan kualitas hidup. Kualitas program, terdiri dari: 1) 

kurikulum, merupakan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan. 2) interaksi, dalam hal ini 

adanya jalinan hubungan yang baik antara dosen dan mahasiswa dan karyawan yang 

mendukung terciptanya budayaakademik. 3)kualitas, merupakan penciptaan 

mahasiswa yang berprestasi dan 4)fasilitas akademik merupakan dukungan yang 

diberikan oleh universitas guna memfasilitasi proses belajar-mengajar. Kualitas 

hidup, terdiri dari: 1)proses non-akademik, merupakan pedoman penyusunan rencana 

dan pelaksanaan kegiatan seluruh masyarakat akademik Universitas. 2)fasilitas 

pendukung, merupakan fasilitas penunjang guna menciptakan proses belajar dan 

mengajar yang baik. 

 Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan penerepan budaya akademik yang 

baik yaitu dengan membina dosen untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, 

tingkah laku yang baik, handal, kritis dan profesional dalam konteks mencapai fungsi 

thridarma perguruan tinggi dalam melaksanakan budaya akademik serta adanya 

peningkatan kualitas program akademik dan kualitas hidup bagi dosen, karyawan 

maupun mahasiswa. 

 

Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Budaya Akademik  

1. Hambatan Budaya Akademik 

Pengembangan budaya akademik ini dihadapkan atas dua hambatan yang selalu 

dihadapi oleh pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikannya yaitu 

hambatan yang bersifat internal dan eksternal (Kurniawan dkk, 2012). Hambatan 

faktor internal menujukan pada adanya penambahan mahasiswa sebagai lulusan 

perguruan tinggi sebagai sumber daya manusia, adanya permasalahan pada 

persyaratan atas sikap dan semangat belajar pada pengenalan bidang lapangan 

pekerjaan, kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan, dan adanya semangat 

otonom sesuai dengan uu no.32 tahun 2004 
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Kurniawan dkk, (2012), mengungkapkan hambatan yang bersifat eksternal 

menunjuk pada adanya persaingan tenaga kerja yang menglobal, tuntutan pendidikan 

tinggi yang humanis, internasionalisasi pendidikan yang bersifat lintas negara yang 

dalam era globalisasi disebut dengan istilah 'etnoscapes'.  

Menurut Jain dkk  (2011), menemukan berbagai hambatan budaya akademik di 

Indonesia yaitu yang pertama, kurangnya interaksi harmonis antara dosen-mahasiswa, 

mahasiswa-mahasiswa, dan dosen-dosen yang berlandaskan nilai-nilai akademis. 

Yangkedua, kurangnya diajarkan sistem pengajaran seperti diskusi, seminar, 

penelitian, pembuatan karya ilmiah, debat, mimbar bebas, dan berbagai kegiatan 

kompetisi. 

Mujiatin (2011), yang meneliti hambatan, adaptasi, dan strategi komunikasi 

dalam menghadapi perbedaan antarbudaya studi kasus pada dosen Universitas 

Jenderal Soedirman yang telah mengikuti program Pascasarjana di Jerman, 

menemukan dalam proses tersebut budaya akademik perguruantinggi  para dosen 

berhadapan dengan hambatan seperti 1) budaya-budaya baru yang sangat berbeda 

dengan budaya asal, dalam hal ini adalah Indonesia. 2) Adanya perbedaan antara sifat 

mahasiswa, sehingga harus dapat menyesuaikan. Perbedaan budaya tersebut harus 

disikapi dan dihadapi dengan baik agar cita-cita pendidikan serta kehidupan sosial 

yang baik dengan masyarakat asing di Jerman dapat tercapai. Budaya kampus 

Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu dipelajari tentang apa saja sebenarnya 

hambatan-hambatan budaya yang dialami mereka, bagaimana cara mereka 

beradaptasi dengan lingkungan belajar atau kampus dan lingkungan tempat tinggal, 

serta bagaimana mereka menggunakan strategi komunikasi tertentu untuk mendukung 

proses penyesuaian diri di Jerman. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan jika hambatan budaya akademik 

meliputipersaingan tenaga kerja yang menglobal, tuntutan pendidikan tinggi yang 

humanis, internasionalisasi pendidikan yang bersifat lintas negara, interaksi harmonis 

antara dosen-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, dan dosen-dosen yang berlandaskan 

nilai-nilai akademis, kurangnya sistem pengajaran yang baik. 
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2. Upaya Mengatasi Hambatan Budaya Akademik 

Guna mencapai tujuan pendidikan, salah satu fator penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi harus didukung oleh sistem organisasi pendidikan 

yang baik, sarana dan prasarana yang memadai (kualiatas SDM dan fasilitas yang 

dibutuhkan untuk mendukung proses belajar dan mengajar), juga dipengaruhi oleh 

faktor kurikulum yang tepat. 

Menurut Kadiman, (2003), untuk mengatasi hambatan budaya akademik, antara 

lain : 1) Mengembangkan kepemimpinan yang mampu membangun kebersamaan 

dalam kesadaran akan urgency dan visi terhadap proses budaya kerja yang sedang 

dan akan dilaksanakan. 2) Membangun kepercayaan (trust) di antara civitas 

akademika kampus termasuk stakeholder, user dan pemerintah setempat terhadap 

kesungguhan dan kejujuran pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan budaya 

kerja dosen maupun institusional. 3) Menjaga keberlangsungan kegiatan kampus 

selama proses budaya kerja dosen dilakukan terutama dalam memenuhi ekspektasi 

stakeholder terhadap lulusan dan layanan perguruan tinggi. 4) Menyelaraskan 

perubahan antar unit kerja dengan mengedepankan sinergitas, kebersamaan dan 

kolegial.5) Menerapkan sistem perencanaan yang mengakomodasikan secara luas 

aspirasi dan partisipasi masyarakat kampus dalam budaya kerja sehingga membangun 

komitmen yang tinggi dari segenap warga kampus.6) Memadukan segala niat dan 

usaha untuk menciptakan budaya kerja dosen profesional. 

Arwildayanto (2012), mengungkapkan bahwa, untuk mengatasi hambatan 

dalam budaya akademik, memerlukan pengembangan nilai-nilai seperti: 1) 

Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, etika, estetika, prinsip kebenaran dan kejujuran 

ilmiah, sehingga tidak terjadi illegal teaching; plagiat intelektual; 2) Menjaga standar 

profesional dan standar ilmiah yang tinggi secara berkelanjutan setingkat dengan 

universitas kelas dunia; 3) Tidak melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan kegiatan 

akademik; 4) Menciptakan lingkungan belajar mengajar yang berkualitas dan bertaraf 

internasional; 5) Mengembangkan dan menerapkan iptek yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan bangsa dan seluruh umat manusia; 6) Menghormati hukum dan hak 
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asasi manusia maupun tidak merusak lingkungan hidup dengan sewenang-wenang; 7) 

Mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bertaraf 

internasional (Kusumatasto, 2008;1-3).  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi budaya 

akademik yaitu dengan adanya kebersamaan, kepercayaan, menjunjung tinggi nilai-

nilai ilmiah, etika, estetika, prinsip kebenaran dan kejujuran serta menyelaraskan 

sistem dan inovasi yang sedang dibangun oleh pemimpin, karyawan dosen dan 

mahasiswa sehingga dapat menjaga kelangsungan kegiatan kampus untuk 

menciptakan budaya akademik yang profesional.  

Dari pemaparan mengenai hambatan dan upaya mengatasi hambatan budaya 

akademik, dapat dirangkum dalam tabel berikut: 

No Hambatan Upaya 

1 Adanya persaingan tenaga kerja yang 

menglobal (Kurniawan dkk, 2012) 

 Menjaga standar profesional dan standar ilmiah 

yang tinggi secara berkelanjutan setingkat 

dengan universitas kelas dunia 

(Arwildayanto, 2012) 

 Mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat 

bagi masyarakat dan bertaraf internasional 

(Kusumatasto, 2008;1-3) 

2 Adanya tuntutan pendidikan tinggi yang 

humanis (Kurniawan dkk, 2012) 

 Membangun kepercayaan (trust) di antara 

masyarakat akademik kampus termasuk 

stakeholder, user dan pemerintah setempat 

terhadap kesungguhan dan kejujuran pimpinan 

perguruan tinggi dalam melakukan budaya 

kerja dosen maupun institusional (Kadiman, 

2003) 

 Menjaga keberlangsungan kegiatan kampus 

selama proses budaya kerja dosen dilakukan 

terutama dalam memenuhi ekspektasi 

stakeholder terhadap lulusan dan layanan 

perguruan tinggi (Kadiman, 2003) 

3 Kurangnya interaksi harmonis antara 

dosen-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, 

dan dosen-dosen yang berlandaskan nilai-

nilai akademis (Jain dkk, 2011) 

 Menyelaraskan perubahan antar unit kerja 

dengan mengedepankan sinergitas, 

kebersamaan dan kolegial (Kadiman, 2003) 

 Menerapkan sistem perencanaan yang 

mengakomodasikan secara luas aspirasi dan 

partisipasi civitas kampus dalam budaya kerja 
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sehingga membangun komitmen yang tinggi 

dari segenap warga kampus (Kadiman, 2003) 

4 Kurangnya diajarkan sistem pengejaran 

seperti diskusi, seminar, penelitian, 

pembuatan karya ilmiah, debat, mimbar 

bebas, dan berbagai kegiatan kompetisi 

(Jain dkk, 2011) 

 Meningkatkan sistem pengajaran dikampus 

sengan lebih menekankan pada diskusi, 

seminar, penelitian, pembuatan karya ilmiah, 

debat, mimbar bebas, dan berbagai kegiatan 

kompetisi (Kadiman, 2003) 

 Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, etika, 

estetika, prinsip kebenaran dan kejujuran 

ilmiah, sehingga tidak terjadi illegal teaching; 

plagiat intelektual (Arwildayanto, 2012) 

5 Adanya perubahan sumber daya manusia 

hasil didikan perguruan tinggi yang 

semata-mata tidak hanya berdasarkan pada 

persyaratan penguasaan ilmu dan 

ketrampilan, tetapi juga pada persyaratan 

sikap dan semangat belajar, pengenalan 

bidang lapangan pekerjaan (Jain dkk, 

2011) 

 Menjaga kelangsungan kegiatan kampus selama 

proses budaya kerja dosen dilakukan terutama 

dalam memenuhi ekspektasi stakeholder 

terhadap lulusan dan layanan perguruan tinggi 

(Kadiman, 2003) 

 Mengembangkan dan menerapkan iptek yang 

bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa dan 

seluruh umat manusia (Kadiman, 2003) 

 

METODE PENELITIAN 

Objek penelitian ini Budaya Akademik FEB Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga (UKSW). Peneliti akan mengambil objek dosen fakultas karena 

peneliti mengambil studi manajemen sumber daya manusia di FEB Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki 

(Sugiyono, 2010).  

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap dosen 

FEB minimal telah bekerja sebagai dosen di FEB selama tiga tahun. Peneliti dalam 

mendapatkan data yaitu secara langsung mendatangi ke masing-masing ruang dosen, 

dengan menanyakan apakah dosen mau untuk diwawancara tau mengisi kuesioner, 

namun jika dosen sibuk peneliti akan akan menitipkan kuesioner ke dosen untuk diisi 

oleh dosen dan janjian akan diambil setelah tiga hari. Jumlah dosen yang yang dapat 

diwawancara sebanyak 7 orang dosen. Nama-nama dosen yang menjadi responden 
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baik dari masing-masing progdi seperti: Hari Sunarto, Jhonson, Hani sirine, Gatot, 

Like, Hans hananto, adapun responden yang tidak memberi keterangan nama. Peneliti 

hanya memperoleh 7 responden dan tidak melanjutkan wawancara ke dosen lain 

karena ada kesibukan dosen selain itu, peneliti juga menggunakan ukuran kejenuhan 

berdasarkan hasil wawancara. Ukuran kejenuhan suatu data ditandai dengan tidak 

diperolehnya lagi data yang dibutuhkan atau informasi baru. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (2001), metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitan ini 

yang ingin dijelaskan dan dikupas lebih lanjut adalah menggambarkan budaya 

akademik di FEB Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW).  

 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 Sebagaimana diuraikan pada tujuan penelitian, ada empat hal yang 

dibicarakan pada bagian ini yaitu: Budaya akademik di Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis (FEB) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Pembentukan dan 

penerapan budaya akademik di FEB UKSW, Hambatan apa saja yang dihadapi dalam 

membentuk dan menerapkan budaya akademik di FEB UKSW dan upaya yang 

dibutuhkan untuk mengatasi hambatan-hambatan budaya akademik FEB UKSW. 

 

Budaya Akademik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga 

Budaya akademik di FEB mencakup pendidikan dan pengajaran, peneltian dan 

publikasi serta pengabdian masyarakat, yang secara rinci diuraikan berukut ini. 

1. Pendidikan dan Pengajaran 

Pendidikan dan pengajaran mencakupProses Belajar Mengajar (PBM), 

akademik, dan bimbingan tugas akhir, bimbingan PBM dimulai dengan dosen 

menjelaskan silabus kepada para mahasiswa. Isi silabus tersebut adalah materi atau 
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pokok-pokok mata kuliah yang akan diajarkan selama satu semester. Dosen juga 

menjelaskan acuan buku yang akan digunakan untuk mengajarkan materi. Pokok 

materi mata kuliah yang ada di silabus minimal 80 % pokok bahasan yang ada di 

silabus harus selesai dalam satu semester. Namun, dalam prakteknya dosen dalam 

menyelesaikan pokok matakuliah yang ada disilabus tersebut 100 %. Pada saat proses 

Belajar Mengajar (PBM) di kelas, siswa diwajibkan untuk 80 % hadir dan 20 % 

(pasal 38 ayat 3 KUKM), siswa boleh tidak masuk dikelas, dan jika siswa tidak 

masuk melebihi batasan yang telah ditentukan, mahasiswa akan mendapatkan nilai E 

dan jika siswa tidak masuk kuliah karena ada halangan sakit atau keperluan keluarga 

diharapkan untuk membuat ijin atau surat keterangan dari dokter atau orang tua. 

Dosen dalam mengajarkan materi di kelas tidak hanya sebatas mengajarkan 

teori, namun dosen mengajak mahasiswa untuk dapat aktif, yaitu dengan cara dosen 

memberikan pertanyaan ke mahasiswa, initinya adalah agar mahasiswa dapat 

mengungkapkan pendapatnya di kelas. Selain mengajarkan materi-materi matakuliah, 

dosen juga memberikan pekerjaan rumah bagi mahasiswa (PR) baik itu pekerjaan 

rumah yang dikerjakan secara pribadi maupun kelompok. Tugas tersebut natinya akan 

dipresentasikan di kelas. Selain proses Belajar Mengajar (PBM) yang dilakukan 

dosen di kelas, ada matakuliah yang menambahkan PBM tersebut di kelas asisten 

terutama jika ada matakuliah tertentu yang memang memfokuskan masalah 

perhitungan secara matematika, dan mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kelas 

asisten tersebut. 

Setelah dosen menyelesikan satu atau dua bab materi, dosen akan mengadakan 

tes kecil biasanya nilai bobot tes kecil 10 %. Kemudian jika PBM sudah belajar 

pertengahan semester akan diadakan namanya tes tengah semester (TTS), nilai TTS 

ini biasanya antara 30 %, dan semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tes ini. 

Setelah menjelang akhir semester dan dosen telah menyelesaikan semua materi di 

kelas, akan diadakan tes akhir semester (TAS) dengan bobot nilai 30 %. Setelah 

selesai proses belajar mengajar biasanya kurang lebih dalam waktu dua minggu nilai 

akan keluar. 
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Budaya akademik mahasiswa berawal dari mahasiswa melakukan SIASAT, 

guna menyusun mata kuliah serta menentukan kelas. Setelah mendapatkan kelas, 

mahasiswa mulai aktif dalam mengikuti perkuliahan. Mahasiswa dalam perkuliahan 

diwajibkan untuk aktif hadir dan wajib untuk mengisi absensi. Selain itu juga 

mahasiswa diwajibkan untuk aktif di kelas yaitu dengan melakukan interaksitanya 

jawab baik dengan dosen maupun dengan mahasiswa yaitu dengan diskusi. 

Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti berbagai tes, baik tes kecil, tes tengah 

semester maupun tes akhir semester. Selain proses belajar di kelas, dalam satu 

semester mahasiswa diwajibkan untuk melakukan perwalian dengan dosen wali kelas. 

Perwalian ini difungsikan untuk mahasiswa konsultasi dengan wali kelas mengenai 

alur mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester. Namun ada ketentuan 

tertentu untuk melakukan perwalian, jika mahasiswa memiliki nilai bagus tidak perlu 

perwalian, apabila mahasiswa menambah SKS diwajibkan untuk perwalian. 

Mahasiswa yang diwajibkan perwalian adalah mahasiswa yang memiliki nilai rendah 

dan dan mengalami permasalahan dalam matakuliah. 

Bagi mahasiswa tingkat akhir, diwajibkan untuk aktif dalam bimbingan tugas 

akhir dengan dosen pembimbing. Bimbingan dengan dosen tergantung dari jadwal 

yang telah disepakati oleh dosen pembimbing, biasanya dosen pembimbing akan 

menempel jadwal tersebut di pintu ruang dosen. Namun, ada dosen yang 

menganjurkan sebelum mahasiswa melakukan bimbingan, mahasiswa diharapkan 

untuk konfirmasi baik sms maupun email mengenai janjian untuk bimbingan. 

Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan bimbingan minimal seminggu sekali, dan 

diwajibkan untuk meminta tanda tangan kepada pembimbing apa yang telah 

dibicarakan. Setelah selesai proses bimbingan mahasiswa diwajibkan untuk 

mengumpulkan syarat ujian yang tela ditandatangani oleh pembimbing serta syarat 

lain. Setelah pengumpulan mahasiswa menunggu kelayakan ujian selama dua 

minggu. Setelah kelayakan muncul mahasiswa juga menerima pengumuman siap 

yang akan menjadi penguji dan jam serta ruang ujian. Pada saat ujian mahasiswa 

diharapkan hadir pada upacara ujian tepat waktu, jika telat satu menit mahasiswa 
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tersebut dinyatakan gugur. Pada saat ujian mahasiswa diwajibkan menggunakan 

pakaian yang rapi dan mempersiapkan transparansi sebagai salah satu prasyarat 

dalam melaksanakan ujian. Setelah ujian berlangsung sekitar jam 3 sore akan 

dilakukan yudisium atau pengumuman kelulusan. 

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa budaya 

akademik di FEB yaitu dengan interaksi dosen dan mahasiswa yaitu dengan adanya 

proses belajar dan mengajar (PBM), Hal tersebut sesuai yang dinyatakan oleh Dekan 

FEB Bapak Hari Sunarto yang mengungkapkan bahwa: 

 “Budaya akademik di FEB UKSW seperti terjadinya interaksi antara 

mahasiswa dan dosen sebagai satu keluarga kampus yaitu dengan proses selajar 

mengajar “. 

Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa dosen seperti yang dituangkan 

dalam tabel berikut: 

 

Gambar 1 

Budaya Akademik Di Fakultas Ekonomika Dan Bisnis (FEB) Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga (n =7 dosen) 

 

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa adanya budaya akademik lainnya di 

FEB seperti berlangsungnya proses belajar dan mengajar di kelas (71,43 %), 

71.43%

85.71%

42.86%

14.29%

42.86%

Adanya proses belajar mengajar

Penelitian dan publikasi (Tridarma)

Adanya raker antar progdi

Retret akademik

Kebersamaan di FEB
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kemudian adanya kebersamaan dan adanya raker masing-masing sebesar 42,86 %, 

dengan adanya raker dapat mengkordinasikan apa yang akan dibentuk dalam budaya 

akademik, seperti perbaikan dalam sistem pengajaran dan untuk meningkatkan 

budaya akademik dalam bentuk keimanan yaitu dengan adanya retret akademik 

(14,29%), retret didalam hal ini untuk mendorong keakraban baik dosen dengan 

dosen atau mahasiswa dengan dosen. 

Hasil temuan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Budaya akademik 

yang baik menurut Fajar (2012) dan Kaelan (2004) yang mengungkapkan bahwa 

budaya akademik secara umum adanya komunikasi antara dosen dan mahasiswa yaitu 

dengan proses belajar mengajar, kebiasaan meneliti, penulisan dan publikasi. 

 

2. Penelitian dan Publikasi 

Kalangan akademisi perlu menjaga budaya publikasi hasil penelitian ilmiah 

sehingga manfaat penelitian dapat diketahui secara luas oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan. Pada saatnya hasil penelitian dan publikasi dapat diaplikasikan serta 

dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat sebagai wujud Thridarma perguruan  

tinggi.    

Tanpa adanya kegiatan penelitian maka publikasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi akan terhambat. Kegiatan penelitian tidak dapat berdiri sendiri, tetapi 

dilihat berdasarkan keterkaitannya dengan publikasi. Penelitian tidak hanya dapat 

digunakan oleh masyarakat sekitar namun dilihat dari proyeksi di masa depan. 

Dengan kata lain penelitian di perguruan tinggi tidak hanya diarahkan untuk 

penelitian terapan tetapi ikut serta dalam melaksanakan penelitian ilmu dasar yang 

bermanfaat di masa yang akan datang. Dari segi kualitas, penelitian dan publikasi 

dosen dipandang baik apabila: 1) dana untuk penelitian dosen kebanyakan di dapat 

melalui kompetisi yang ketat dan sebagian besar penelitian dosen diperoleh 

berdasarkan seleksi nasional. 2) publikasi dosen dalam pertemuan ilmiah sebagian 

besar dilakukan dalam forum tertentu. 3) Dan yang terakhir, banyak karya ilmiah 

dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional. Padahal 
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banyak kesempatan penelitian kompetitif yang dihimbau oleh Dikti yang meliputi 

Hibah Kompetensi, Strategis Nasional, Penelitian Unggulan, Hibah Bersaing, 

Penelitian Fundamental, dan Hibah Tim Pascasarjana sesuai yang dijelaskan oleh 

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII. Dengan tersedianya 

hibah bersaing yang diberikan oleh DIKTI dapat membantu berbagai program kerja 

yang telah dirancang sebelumnya. Secara jelas semuanya menuntut hasil penelitian 

dalam bentuk publikasi ilmiah pada jurnal internasional. Jumlah penelitian dosen 

yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi saat ini dinilai masih kurang. 

Dalam memenuhi Tridarma universitas, dosen diwajibkan dalam satu tahun 

minimal satu penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh dosen FEB baik dari progdi 

Manajemen, Ilmu Ekonomi, dan Akuntansi terdiri dari tiga penelitian yaitu 

internasional, nasional, dan lokal. Penelitian yang dilakukan dosen bisa dilakukan 

mandiri oleh dosen sendiri atau dengan kerjasama dengan para mahasiswa. Seperti 

yang dilakukan oleh beberapa dosen yang sedang melakukan penelitian, para 

mahasiswa diikutsertakan dengan cara membuat skripsi atau laporan akhir dengan 

tema dan judul sesuai dengan penelitian dosen, hasil akhir dari penelitian mahasiswa 

akan dikembangkan oleh dosen. Hasil penelitian ini nantinya akan dipublikasikan 

baik di jurnal lokal, nasional maupun internasional.  

Publikasi dosen progdi Fakultas Ekonomika dan Bisnis meliputi jurnal, 

konferensi dan buku baik internasional, nasional maupun lokal. Dosen dalam 

melakukan publikasi berdasarkan hasil penelitian baik yang dilakukan oleh dosen itu 

sendiri berdasarkan hasil penelitian dosen juga bisa dilakukan dengan kerjasama 

dengan mahasiswa, yaitu dengan hasil skripsi atau laporan akhir mahasiswa 

diperbaiki oleh dosen dan nantinya akan dipublikasikan. Publikasi yang dilakukan 

oleh dosen terdiri dari beberapa yaitu publikasi dengan biaya sendiri maupun 

publikasi dengan biaya dari DIKTI. 

Berdasarkan gambar 1 dapat disimpulkan bahwa budaya akademik di Fakultas 

Ekonomika Dan Bisnis (FEB) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga seperti 

adanya penelitian dan publikasi (85,71 %). Penelitian dan publikasi di FEB dilakukan 
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dengan adanya kerjasama yang baik yang dilakukan dosen sendiri mapun yang 

bekerjasama dengan mahasiswa,  hal ini karena tujuan utama dari adanya penelitian 

dan publikasi yaitu untuk meningkatkan tridharma fakultas. 

Hasil juga didukung penelitian Rebiati (2014), yang mana ada kerjasama antara 

dosen dan mahasiswa dalam melakukan publikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1 

Kerjasama Antara Dosen dan Mahasiswa dalam Publikasi di FEB UKSW 

Publikasi 

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Total 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Mahasiswa dan 

dosen 
16 64.00% 17 62.96% 14 50.00% 47 58.75% 

Dosen 9 36.00% 10 37.04% 14 50.00% 33 41.25% 

Total 25 100.00% 27 100.00% 28 100.00% 80 100.00% 

Sumber: Rebiati, 2014. 

Berdasarkan tabel di atas, Budaya akademik di FEB dalam melakukan publikasi 

dari tahun ketahun sebagian besar dengan adanya kerjasama antara dosen dan 

mahasiswa. Namun jika dilihat dari publikasi yang dilakukan dosen sendiri dari tahun 

2010 sebesar 36 % meningkat menjadi 37,04% pada tahun 2011 dan meningkat pada 

tahun 2012 menjadi 50%. Namun jika dilihat dari publikasi yang dilakukan antara 

kerjasama dosen dan mahasiswa, tahun 2010 sebesar 64 % meningkat menjadi 

62,96% pada tahun 2012. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 50 

%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesibukan dosen dalam mengajar 

mahasiswa, sehingga dosen cenderung mempublikasikan penelitian/skripsi dari 

mahasiswa yang menurut dosen memiliki judul yang berkualitas. 

 

3. Pengabdian Masyarakat 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh FEB UKSW 

terkait dengan hal yaitu sebagai implementasi dan desiminasi kepada masyarakat dari 

berbagai temuan hasil penelitian/kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Disisi 
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lain, Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi utama 

yang harus dijalankan oleh para dosen, sebagai tenaga fungsional di perguruan tinggi. 

Berangkat dari dua fanomena tersebut, maka pengabdian kepada masyarakat harus 

ditempatkan pada posisi yang penting dan menjadi prioritas sebagaimana kegiatan 

pembelajaran dan penelitian. 

Kegiatan pengabdian masyarakat di FEB ada dua hal yaitu yang dilakukan 

oleh mahasiswa maupun dosen. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen 

yaitu dengan melakukan penelitian seperti yang ada di FEB yaitu CEMSED yang 

melakukan penelitian langsung bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah 

seperti Dinas Koperasi dan UMKM yang memiliki tujuan untuk melakukan 

pendampingan mengenai UMKM. Sementara itu para dosen dalam melakukan 

pengabdian masyarakat yaitu dengan melakukan penelitian seperti yang dilakukan 

oleh beberapa dosen yaitu dengan melakukan pendampingan dalam kegiatan 

masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa seperti 

mahasiswa baru dihimbau untuk tujuan ke masyarakat untuk melakukan bersih 

kampong, selain itu juga dengan adanya kegiatan pawai budaya yang dilakukan oleh 

mahasiswa. 

 

Pembentukan dan Penerapan Budaya Akademik di FEB UKSW 

Sejalan dengan jawaban atas persoalan penelitian pembentukan dan penerapan 

budaya akademik FEB UKSW, pembentukan budaya akademik terjadi karena adanya 

panutan dari pimpinan FEB, yang kemudian diikuti oleh dosen dan mahasiswa. Hal 

tersebut berarti bahwa adanya koordinasi antara pimpinan dengan dosen dan 

koordinasi antara dosen dengan mahasiswa. Pendapat dosen mengenai pembentukan 

budaya akademik FEB dapat dituangkan dalam gambar berikut: 
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Gambar 2 

Pembentukan dan Penerapan Budaya Akademik di FEB UKSW 

 

Berdasarkan Gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang 

ditempuh FEB UKSW dalam pembentukan budaya akademik menurut pendapat 

dosen adalah 1) pembentukan budaya akademik FEB UKSW berawal dari adanya 

penutan pimpinan awal (85,71%), hal ini berati bahwa budaya akademik FEB 

terbentuk dari idealisme pimpinan pertama FEB, yang mana telah menciptakan 

standar dalam sistem belajar mengajar antara dosen dengan mahasiswa. 2) Budaya 

akademik FEB terbentuk karena adanya proses diskusi atau rapat fakultas (71,43%) 

dengan rapat dapat menimbulkan pembicaraan mengenai tujuan yang akan dicapai 

dalam pembentukan budaya akademi. 3) Pembentukan lain karena adanya tridarma 

(57,14%) dengan adanya tridarma, akan memotivasi dosen dalam penelitian dan 

publikasi dan 4) adanya koordinasi antara pimpinan, dosen dan mahasiswa. Hai ini 

berarti bahwa dalam membentuk budaya akademik yang baik harus adanya 

keselarasan tujuan yang baik antara koordinasi pimpinan, dosen dan mahasiswa. 

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Soehendro (1996) yang menyatakann dalam menentukan bahwa pembentukan budaya 

akademik diantaranya adanya tujuan yang akan dicapai yang berawal dari 

pembentukan oleh pimpinan pertama yang kemudian dilanjutkan oleh pimpinan 

85.71%

42.86%

57.14%

71.43%

Adanya panutan dari pimpinan

Koordinasi antar pimpinan, dosen dan 
mahasiswa

Berawal dari adanya tridarma

Adanya proses diskusi/rapat fakultas
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selanjutnya, selain itu pembentukan budaya akademik karena adanya aspirasi yang 

dituangkan dalam rapat atau diskusi fakultas. Dengan pembentukan budaya akademik 

yang baik difungsikan untuk meningkatkan produktivitas kerja.  

Hasil temuan juga memperlihatkan pembentukan budaya akademik akan 

terbentuk dengan baik dengan adanya kebijakan Tridharma terhadap penelitian dan 

publikasi. Tridharma akan berjalan dengan baik jika didukung dengan adanya 

kerjasama mahasiswa dengan dosen dalam melakukan penelitian maupun publikasi. 

Mahasiswa memiliki peran aktif dalam menunjang pembentukan budaya akademik 

seperti keaktivan mahasiswa dalam mengikuti kuliah, serta mahasiswa dalam 

menyusun tugas akhir harus saling bekerjasama dalam penentuan topik yang tepat 

sehingga hasil dapat dipublikasikan. Selain hal tersebut, budaya akademik terbentuk 

dengan adanya pengabdian kepada masyarakat 

Tabel 2 

Publikasi Ilmiah, Penelitian dan PKM tahun 2009 – tahun 2014 

Tahun Publikasi Ilmiah Penelitian PKM 

2009 3,07 2,61 2,66 

2010 4,83 1,22 3,13 

2011 4,64 1,59 2,62 

2012 4,39 1,67 6,39 

2013 6,85 14,92 5,61 

2014* 6,40 3,23 5,59 

Skor 

kinerja/dosen/tahun(untuk 

peringkat sangat baik) 

2.6 2,22 2,1 

Sumber: Buku Raker FEB 2013 

Berdasarkan table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, baik publikasi 

ilmiah, penelitian dan PKM FEB secara Skor kinerja dosen memiliki peringkat yang 

baik karena memiliki skor yang lebih tinggi dari 2. Apabila dibandingkan pada tahun 

sebelumnya, rata-rata skor kegiatan penelitian dosen untuk tahun 2014  sedikit 

menurun baik untuk publikasi, penelitian maupim PKM dibandingkan dengan tahun 

2013. Dari segi jumlah publikasi ilmiah beberapa dosen meningkat yaitu dengan 

menghasilakan tulisan di jurnal internasional maupun nasional. Jika dilihat dari 
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penelitian pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013, 

hal ini mungkin disebabkan karena adanya kesibukan dosen dan kurangnya dukungan 

dana dari kampus. Namun ada beberapa dosen yang memperoleh penelitian dari 

hibah DIKTI dan NON DIKTI (Biaya sendiri) namun masih terbatas pada dosen 

tertentu. Sehingga sebagian dosen melakukan publikasi berdasarkan penelitian 

mahasiswa. Seperti hasil Rebiati (2014) yang menyatakan bahwa adanya kerjasama 

antara dosen dan mahasiswa dalam hal publikasi dari tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2012 yang mengalami peningkatan. 

Dengan adanya pembentukan budaya akademik pada FEB UKSW, maka 

perlu adanya penerapan budaya akademik itu sendiri. Penerapan budaya akademik 

FEB di UKSW ada beberapa faktor yang yang dapat dikemukakan seperti 1) Untuk 

mendukung tridharma maka diperlukan adanya penelitian dan publikasi (Tabel 1 dan 

Tabel 2). Adanya undangan dosen sebagai pembicara dalam setiap seminar minimal 

sebulan dua kali, dalam hal ini dosen diaktifkan dalam seminar-seminar. 3) Adanya 

tingkat konsistensi yang diputuskan dalam rapat atau diskusi fakultas. Rapat ini 

dilakukan minimal sebulan sekali. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya 

akademik di FEB dapat diterapkan dengan secara langsung lewat interaksi antara 

dosen dan mahasiswa, Budaya akademik diterapkan juga dalam kegiatan PBM dan 

kegiatan non akademik. 

 

Hambatan dan Upaya Akademik Di FEB UKSW 

Berikut tabel yang menyajikan hambatan yang dihadapi dalam budaya 

akademik di FEB Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga berdasarkan PBM, 

Penelitian dan Publikasi serta Pengabdian Masyarakat 
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Tabel 3 

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Budaya Akademik 

Hambatan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Budaya Akademik Absolut Prosentase 

PBM Adanya persaingan tenaga kerja yang menglobal 7 100.00% 

PBM Adanya tuntutan pendidikan tinggi yang humanis 3 42.86% 

PBM 

Kurangnya interaksi harmonis antara dosen-mahasiswa, 

mahasiswa-mahasiswa, dan dosen-dosen yang berlandaskan 

nilai-nilai akademis 

4 57.14% 

Penelitian dan 

Publikasi 

Kurangnya diajarkan sistem pengajaran seperti diskusi, 

seminar, penelitian, pembuatan karya ilmiah, debat, mimbar 

bebas, dan berbagai kegiatan kompetisi 

3 42.86% 

Pengabdian 

Masyarakat 

Adanya perubahan sumber daya manusia hasil didikan 

Perguruan Tinggi yang semata-mata tidak hanya berdasarkan 

pada persyaratan penguasaan ilmu dan ketrampilan, tetapi 

juga pada persyaratan sikap dan semangat belajar, 

pengenalan bidang lapangan pekerjaan 

2 28.57% 

Jumlah Narasumber 7 100.00% 

Sumber: hasil olahan kuesioner, 2015 

 

 Tabel di atas dapat dijelaskan dalam penjelasan berikut: 

1) Masalah Budaya Akademik di FEB dalam hal PBM 

Berdasarkan hasil temuan, hambatan yang dihadapi dalam membentuk dan 

menerapkan budaya akademik di FEB UKSW terutama dalam hal PBM yaitu adanya 

persaingan tenaga kerja yang pengglobal (100%). Hal ini berarti bahwa FEB 

dihadapkan pada kompetisi lulusan. Banyak lulusan yang memiliki skill yang baik, 

baik itu lulusan dari perguruan tinggi lokal maupun inernasional, apalagi saat ini 

lulusan dihadapkan dengan MEA. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang mana 

adanya kebebasan dari tenaga kerja luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Hambatan 

lain yang dihadapi FEB dalam pembentukan budaya akademik terutama dalam hal 

PBM adalah kurangnya interaksi harmonis antara dosen-mahasiswa, mahasiswa-

mahasiswa, dan dosen-dosen yang berlandaskan nilai-nilai akademis (57,14 %). Hal 

ini menjadikan para mahasiswa enggan untuk berkomunikasi dengan dosen, 

kemungkinan juga dengan mahasiswa mempersepsikan dosen di FEB sibuk dengan 

kegiatannya, seperti pada saat bimbingan dosen ada kesibukan sehingga tidak dapat 
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membimbing. Masalah terakhir budaya akademik FEB dalam PMB yaitu adanya 

tuntutan pendidikan tinggi yang humanis (42,86%).  

2) Masalah Budaya Akademik di FEB Dalam hal Penelitian dan Publikasi 

Masalah budaya akademik FEB dalam hal penelitian dan publikasi terutama 

kurangnya diajarkan sistem pengajaran seperti diskusi, seminar, penelitian, 

pembuatan karya ilmiah, debat, mimbar bebas, dan berbagai kegiatan kompetisi 

masing-masing sebesar (42,86%). Masalah budaya akademik ini muncul karena 

dalam pengajaran saat ini, di FEB masih kurang diterapkan sistem diskusi. 

Mahasiswa kurang aktif dalam membaca jurnal sehingga mahasiswa kesulitan akan 

mengambil judul atau topik yang bekualitas, yang nantinya akan di publikasikan. 

Mahasiswa juga kurang aktif dalam membuat penelitian. Mahasiswa hanya membuat 

penelitian atas dasar tugas akhir. 

3) Masalah budaya akademik di FEB dalam hal Pengabdian Masyarakat 

Masalah yang di hadapi lain dalam pembentukan budaya akademik di FEB 

yaitu dengan adanya perubahan sumber daya manusia hasil didikan perguruan tinggi 

yang semata-mata tidak hanya berdasarkan pada persyaratan penguasaan ilmu dan 

ketrampilan, tetapi juga pada persyaratan sikap dan semangat belajar, pengenalan 

bidang lapangan pekerjaan. 

 

Upaya Untuk Mengatasi Masalah Yang Dihadapi Dalam Budaya Akademik 

Berikut tabel yang menyajikan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

dalam budaya akademik di FEB Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
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Tabel 4 

Upaya Untuk Mengatasi Masalah Yang Dihadapi Dalam Budaya Akademik 

Masalah Yang Dihadapi 

Dalam Budaya 

Akademik 

Upaya Untuk  Mengatasi Masalah 

Yang Dihadapi Dalam Budaya 

Akademik 

Absolut Prosentase 

Adanya persaingan tenaga 

kerja yang menglobal 

Menjaga standar profesional dan 

standar ilmiah yang tinggi secara 

berkelanjutan setingkat dengan 

universitas kelas dunia 

7 100.00% 

Mampu menciptakan inovasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan 

bertaraf internasional  

6 85.71% 

Adanya tuntutan 

pendidikan tinggi yang 

humanis 

Membangun kepercayaan (trust) di 

antara civitas akademika kampus 

termasuk stakeholder, user dan 

pemerintah setempat terhadap 

kesungguhan dan kejujuran pimpinan 

perguruan tinggi dalam melakukan 

budaya kerja dosen maupun 

institusional  

4 57.14% 

Menjaga kelangsungan kegiatan 

kampus selama proses budaya kerja 

dosen dilakukan terutama dalam 

memenuhi ekspektasi stakeholder 

terhadap lulusan dan layanan 

perguruan tinggi  

3 42.86% 

Kurangnya interaksi 

harmonis antara dosen-

mahasiswa, mahasiswa-

mahasiswa, dan dosen-

dosen yang berlandaskan 

nilai-nilai akademis 

Menyelaraskan perubahan antar unit 

kerja dengan mengedepankan 

sinergitas, kebersamaan dan kolegial  

3 42.86% 

Menerapkan sistem perencanaan 

yang mengakomodasikan secara luas 

aspirasi dan partisipasi civitas 

kampus dalam budaya kerja sehingga 

membangun komitmen yang tinggi 

dari segenap warga kampus  

4 57.14% 

Kurangnya diajarkan 

sistem pengejaran seperti 

diskusi, seminar, 

penelitian, pembuatan 

karya ilmiah, debat, 

mimbar bebas, dan 

Meningkatkan sistem pengajaran 

dikampus sengan lebih menekankan 

pada diskusi, seminar, penelitian, 

pembuatan karya ilmiah, debat, 

mimbar bebas, dan berbagai kegiatan 

kompetisi  

5 71.43% 
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berbagai kegiatan 

kompetisi 

Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, 

etika, estetika, prinsip kebenaran dan 

kejujuran ilmiah, sehingga tidak 

terjadi illegal teaching; plagiat 

intelektual 

2 28.57% 

Kurangnya diajarkan 

sistem pengejaran seperti 

diskusi, seminar, 

penelitian, pembuatan 

karya ilmiah, debat, 

mimbar bebas, dan 

berbagai kegiatan 

kompetisi 

Menjaga keberlangsungan kegiatan 

kampus selama proses budaya kerja 

dosen dilakukan terutama dalam 

memenuhi ekspektasi stakeholder 

terhadap lulusan dan layanan 

perguruan tinggi  

2 28.57% 

Mengembangkan dan menerapkan 

iptek yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan bangsa dan seluruh 

umat manusia  

1 14.29% 

Jumlah Responden 7 
100 % 

Sumber: hasil olahan kuesioner, 2015 

 

Pada tabel 4 dapat dijelaskan bawa untuk mengatasi budaya akademik dalam 

hal persaingan tenaga kerja yang menglobal, menurut para dosen FEB yaitu dengan 

menjaga standar profesional dan standar ilmiah yang tinggi secara berkelanjutan 

setingkat dengan universitas kelas dunia (100 %). Dan mampu menciptakan inovasi 

yang bermanfaat bagi masyarakat dan bertaraf internasional (85,71%). Hal ini berarti 

bahwa untuk mengatasi masalah tersebut FEB UKSW difokuskan dengan 

menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan yang baik sehingga lebih profesional 

didunia kerja dan mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

bertaraf internasional 

Upaya untuk mengatasi masalah budaya akademis berupa tuntutan pendidikan 

tinggi yang humanis, menurut pendapat dosen FEB UKSW adalah dengan 

Membangun kepercayaan (trust) di antara civitas akademika kampus termasuk 

stakeholder, user dan pemerintah setempat terhadap kesungguhan dan kejujuran 

pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan budaya kerja dosen maupun 

institusional (57,14%) dan menjaga kelangsungan kegiatan kampus selama proses 
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budaya kerja dosen dilakukan terutama dalam memenuhi ekspektasi stakeholder 

terhadap lulusan dan layanan perguruan tinggi (42,86%).  

Dalam mengatasi kurangnya interaksi harmonis antara dosen-mahasiswa, 

mahasiswa-mahasiswa, dan dosen-dosen yang berlandaskan nilai-nilai akademis 

menurut dosen FEB yaitu dengan menyelaraskan perubahan antar unit kerja dengan 

mengedepankan sinergitas, kebersamaan dan kolegial (42,86%). Menerapkan sistem 

perencanaan yang mengakomodasikan secara luas aspirasi dan partisipasi civitas 

kampus dalam budaya kerja sehingga membangun komitmen yang tinggi dari 

segenap warga kampus (57,14%). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

tindakan yang ditempuh dosen FEB dalam menghadapi tuntutan budaya akademik 

yang humanis yaitu dengan membangun kepercayaan diantara civitas serta menjaga 

kelangsungan kegiatan kampus terutama dalam memenuhi lulusan yang baik dan 

dapat bersaing dalam dunia kerja. 

Kurangnya diajarkan sistem pengajaran seperti diskusi, seminar, penelitian, 

pembuatan karya ilmiah, debat, mimbar bebas, dan berbagai kegiatan kompetisi. 

Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pengajaran 

dikampus sengan lebih menekankan pada diskusi, seminar, penelitian, pembuatan 

karya ilmiah, debat, mimbar bebas, dan berbagai kegiatan kompetisi (71,43%) dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, etika, estetika, prinsip kebenaran dan kejujuran 

ilmiah, sehingga tidak terjadi illegal teaching; plagiat intelektual (28,57%). Jadi, hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk menghadapi tantangan kurangnya 

sistempengajaran seperti diskusi, seminar, penelitian dan lain sebagainya, para dosen 

FEB UKSW mengambil langkah penyelesaian dengan dalam sistem pengajaran lebih 

menekankan pada diskusi, seminar, penelitian, pembuatan karya ilmiah, debat, 

mimbar bebas, dan berbagai kegiatan kompetisi serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

ilmiah, etika, estetika, prinsip kebenaran dan kejujuran ilmiah. 

Adanya masalah perubahan sumber daya manusia hasil didikan perguruan 

tinggi yang semata-mata tidak hanya berdasarkan pada persyaratan penguasaan ilmu 

dan ketrampilan, tetapi juga pada persyaratan sikap dan semangat belajar, pengenalan 
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bidang lapangan pekerjaan. Untuk mengatasi hal itu dosen FEB berpendapat dengan 

menjaga keberlangsungan kegiatan kampus selama proses budaya kerja dosen 

dilakukan terutama dalam memenuhi ekspektasi stakeholder terhadap lulusan dan 

layanan perguruan tinggi (28,57 %) dan mengembangkan dan menerapkan iptek yang 

bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa dan seluruh umat manusia (14,29%). Untuk 

mengatasi permasalahan budaya akademik tersebut, dosen FEB UKSW mengambil 

langkah dengan menciptakan lulusan yang baik sehingga dapat bersaing di dunia 

kerja serta mengembangkan dan menerapkan iptek yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan bangsa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Budaya akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UKSW meliputi: 1) 

pendahuluan dan fungsi budaya akademik yang mencakup Poses Belajar 

Mengajar (PBM) yang dilakukan dikelas selama satu semester dan bimbingan 

tugas akhir. 2) Penelitian dan publikasi yang diwajibkan dalam satu tahun 

minimal satu penelitian, penelitian ini bisa dilakukan dosen secara individu, 

dosen dengan dosen maupun dosen dengan mahasiswa. 3) pengabdian 

masyarakat di FEB yaitu sebagai implementasi dan desiminasi kepada 

masyarakat dari berbegai temuan hasil penelitian/kajian yang dilakukan oleh 

perguruan tinggi. 

2. Pembentukan budaya akademik terjadi karena 1) pembentukan budaya 

akademik FEB UKSW berawal dari adanya panutan pimpinan awal. 2) Budaya 

akademik FEB terbentuk karena adanya proses diskusi atau rapat fakultas. 3) 

Pembentukan lain karena adanya tridharma dan 4) adanya koordinasi antara 

pimpinan, dosen dan mahasiswa 

3. Hambatan yang dihadapi FEB UKSW dalam hal publikasi terutama dalam hal 

adanya persaingan tenaga kerja yang menglobal serta kurangnya interaksi 
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harmonis antara dosen-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, dan dosen-dosen 

yang berlandaskan nilai-nilai akademis. Sementara itu hambatan publikasi dan 

penelitian kurangnya diajarkan sistem pengejaran seperti diskusi, seminar, 

penelitian, pembuatan karya ilmiah, debat, mimbar bebas, dan berbagai 

kegiatan kompetisi. Hambatan budaya akademik dalam hal PKM karena adanya 

perubahan sumber daya manusia hasil didikan Perguruan Tinggi yang semata-

mata tidak hanya berdasarkan pada persyaratan penguasaan ilmu dan 

ketrampilan, tetapi juga pada persyaratan sikap dan semangat belajar, 

pengenalan bidang lapangan pekerjaan. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran-saran yang penulis berikan kepada 

institusi pendidikan dan dosen ialah: 

1) Dalam hal publikasi dan penelitian diharapkan bagi FEB untuk lebih mencari 

permasalahan kenapa dosen dalam melakukan penelitian dan publikasi sedikit 

yang terlibat. Selain itu untuk meningkatkan Tridarma, antara dosen dengan 

dosen, dosen dengan mahasiswa lebih aktif dan bekerja sama dam melakukan 

penelitian dan publikasi 

2) Dalam pengabdian masyarakat, sebaiknya fakultas mencarikan tempat atau 

lokasi untuk pengabdian masyarakat, sehingga dosen tidak kesulitan untuk 

mencari pengabdian masyarakat. 

 

Penelitian yang Akan Datang dan Kelemahan Penelitian 

 Dalam penelitian ini masih ada kelemahan atau keterbatasan yaitu jumlah 

narasumber belum mencakup keseluruhan dosen dari masing-masing progdi di FEB 

baik progdi akuntansi, manajemen maupun studi pembangunan, selain itu dalam 

penelitian ini tidak menggunakan uji validitas data dan hanya mengandalkan dari 

hasil wawancara dan kuesioner secara terbuka yang di isi oleh dosen. 
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 Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan untuk meneliti budaya 

akademik secara menyeluruh fakultas di Universitas Kristen Satya Wacana. Selain itu 

untuk penelitian yang akan datang agar diteliti suasana akademika yang mendukung 

budaya akademik pada aras fakultas maupun aras universitas 
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