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ABSTRAK 
Corporate culture is not only a written policy, operational basics, or systematic job which becomes the corporate holly 
bible. It is more that, corporate culture is the spirit soul d’corps corporate which integrates the daily and the whole 
activities of a corporation. To be able to grow and be competitive in the long run, it is necessary to make the corporate 
culture as the foundation of performance. Corporate Culture is usually started from the acts and the values of the leader 
which is also the owner and the founder of the related corporate. Along with the progress, the related leader 
unintentionally absorbed his values and his acts into the company (i.e. becomes the values and the attitude of the 
employees). If we notice the prominent big companies which continually makes achievement for decades, i.e. Coca Cola, 
Toyota; they have strong corporate culture. The strength of corporate culture is believed to be the one of important 
points that leads their sustainable achievement. Based on growing companies and in view that universities have the same 
characteristics with growing companies; i.e. organization structures, spirit to grow and same tightly competitive 
capacity,  it is suggested that universities start their vision, mission and goals towards corporate climate. The method 
used on this matter is explorative approach to each unit combined with library literature, interviews, reviewing 
literature, and socializing with employees. The result of this study are as followed: written policies and management 
towards corporate culture. Hopefully, when corporate culture management is applied in the university, its existence will 
have very high competitive capacity. 
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1.  Latar Belakang 
Corporate Culture (CC) saat ini menjadi salah satu topik yang hangat untuk di perbincangkan atau didiskusikan. Namun 
demikian seperti apa bentuk dari CC itu sendiri masih menjadi bahan yang hangat pula untuk didiskusikan. Mengapa 
suatu organisasi perlu CC? Apakah CC itu barang baru? Atau sumber daya manusia yang terlambat untuk menyadarinya? 
Peranan CC yang semakin terasa menjadi alasan mengapa CC perlu diterapkan di Perguruan Tinggi? Kemapanan 
ekonomi dari suatu Perguruan Tinggi juga semakin mempengaruhi laju operasional dalam melaksanakan program-
program yang dibuat baik itu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Semua program yang telah tersaji pada 
dasarnya memerlukan strategi dalam penerapan dan semua ini akhirnya berpulang pada partisipasi aktif Perguruan Tinggi 
dalam hal ini civitas akademika dalam upaya nyata yang langsung berinteraksi antar entitas yang terdapat di dalam atau 
di luar sistem tersebut berupa upaya menyadari dengan masalah masyarakat yang terjadi saat ini, karena permasalahan 
yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi keberadaan atau kesinambungan suatu Perguruan Tinggi. Dalam paparan 
ini akan disampaikan apa itu Corporate Culture? Apa sebenarnya keuntungan yang dapat dirasakan oleh suatu Perguruan 
Tinggi jika menerapkannya? Sejauh mana corporate culture diperlukan dalam menjalankan atau mengoperasikan fungsi-
fungsi yang terdapat pada Perguruan Tinggi? 
 
2.  Pengenalan Coporate Culture  
Istilah Corporate Culture pertama di populerkan oleh seorang antropolog bernama Edward B Taylor pada tahun 1871 
yang menyatakan Corporate Culture merupakan sekumpulan pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat, 
kapabilitas dan kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah perkumpulan atau komunitas 
tertentu. Pengertian terjadi dalam sosiologi yang terdefinisi sebagai sekumpulan simbol, mitos dan ritual yang penting dalam 
memahami realitas sosial Culture Organization (budaya organisasi) yang secara umum dapat dipandang sebagai nilai-
nilai atau cara bertindak yang dipahami organisasi (beserta anggotanya) dalam hubungannya dengan pihak luar. 
Corporate Culture mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan 
organisasi itu dari oragnisasi yang lainnya. 
 
Beberapa konsep yang tidak lepas akan keberadaan dalam peran dan strategi budaya kerja perusahaan adalah sebagai 
berikut: 
a. Konsep hubungan antar manusia, konsep yang didasari atas motivasi dan dinamika kelompok serta mengadopsi 

kerangka acuan yang terfokus pada organisasi. Dalam pelaksanaannya konsep ini dilaksanakan untuk melayani 
kebutuhan manusia yang ada dalam organisasi dan persepsi terhadap culture terbentuk dari kerja keras, aspek 
keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang biasa dilakukan. 

b. Konsep struktur modern, menempatkan organisasi pada posisi rasional, berorientasi hasil, mekanistik dan 
diwujudkan dalam bagan organisasi. Konsep ini kurang menekankan pada pengaruh, terbentuknya persepsi tentang 
culture  yang terdapat pada suatu individu.  
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c. Konsep sistem, dalam konsep ini, organisasi merupakan sebuah sistem lingkar (loop) yang terdiri input, proses dan output. 
d. Konsep kekuatan dan politik, pandangan ini berpendapat bahwa organisasi kadang-kadang bertindak tidak rasional, 

sasaran dan tujuan organisasi berkembang melalui proses negoisasi dan saling mempengaruhi. Dalam konsep ini, 
organisasilah yang membentuk kelompok-kelompok, baik koalisi maupun subkulturnya. 

 
3. Corporate Culture di Perguruan Tinggi 
Tipologi  Culture atau Culture Organization secara umum terbagi 2 kelompok besar: 
1. Entrepreneur Culture   

Setiap aktifitasnya selalu fokus pada peluang-peluang baru. Perusahaan - perusahaan akan survive dan terdorong 
untuk senantiasa mencapai sasaran yang berbeda-beda dari satu periode ke periode berikutnya. Karenanya 
perusahaan menjadi dinamis dan membutuhkan SDM yang antisipatif terhadap perubahan internal dan eksternal. 
Dibutuhkan kompabilitas antara struktur dan budaya organisasi untuk memperoleh peluang baru dan 
mempertahankan peluang yang sudah ada.  

2. Administrative Culture  
Bertolak belakang dengan entrepreneur culture, aktivitasnya lebih fokus pada peluang-peluang yang telah ada dan tidak 
dinamis. Culture ini memandang bahwa peluang yang ada harus terus dipertahankan, karena investasi yang telah ditanamkan 
cukup besar. Konsekuensinya: dibutuhkan prosedur pengendalian yang ketat struktur organisasi disesuaikan dengan 
aktifitas organisasi. 

 
Bagaimana dengan budaya perguruan tinggi? Sudahkah memiliki budaya khusus? Barangkali sudah ada benih-benih 
untuk tumbuhnya sebuah budaya perguruan tinggi yang kuat. Misalnya adanya seorang pemimpin yang kuat dan 
dihormati dan juga dicintai. Dia menerapkan nilai-nilai dalam setiap perilakunya yang sangat mempengaruhi semua 
karyawan, seperti ”selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer (mahasiswa, dosen, orang tua)”, ”bekerja 
dengan penuh gairah”, ”menghargai gagasan setiap orang dalam tim” dan sebagainya.  

 
Dengan berlalunya waktu dan terbukti bahwa kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai dari sang pemimpin ini sukses, maka 
cara-cara itu yang akan menjadi budaya yang diteruskan secara turun-temurun dan akan mengakar menjadi semakin kuat. 
Salah satu bagian dari tugas ke-HR-an adalah mendefinisikan nilai-nilai dan tindakan-tindakan itu dan menurunkannya 
hingga menjadi budaya yang dianut oleh karyawan di perguruan tinggi yang bekerja dalam setiap level, misalnya:  
- birokratis, inisiatif menurun dan rendah, menghadapi jam kerja yang panjang dan membosankan.  
- bekerja sesuai dengan perintah dan sistem  
- sangat berhati-hati dan melindungi diri sendiri, bekerja dengan tertib dan tepat waktu, pengamat yang baik, sampai pada 

hal-hal yang kecil (detail) 
- selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.  
- dapat menghasilkan penemuan dan terobosan ilmu yang bermutu tinggi   
- sebagai super sales people, selalu ramah, dan menggunakan team dalam pendekatan pemecahan masalah. 
 
Sepuluh karakter budaya kerja yang dapat diterapkan di perguruan tinggi adalah: 
1. Inisiatif individual, inisiatif yang dikehendaki adalah derajat tanggung jawab, kebebasan dan independensi dari 

masing-masing anggota organisasi. 
2. Toleransi terhadap tindakan berisiko, seberapa jauh SDM didorong untuk lebih agresif, inovatif, dan mau 

menghadapi resiko dalam pekerjaannya. 
3. Pengarahan, kejelasan organisasi dalam menentukan obyektif dari harapan terhadap SDM terhadap hasil kerjanya. 

Harapan itu dapat dituangkan dalam bentuk kualitas, kuantitas, dan waktu. 
4. Integrasi, bagaimana unit-unit dalam organisasi itu didorong melakukan kegiatan dalam satu koordinasi yang baik. 
5. Dukungan dari manajemen, seberapa jauh para manajer memberikan komunikasi yang jelas, bantuan dan dukungan 

terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. 
6. Pengawasan, meliputi peraturan-peraturan dalam mensupervise yang digunakan untuk melihat secara keseluruhan 

dari perilaku karyawan. 
7. Identitas pemahaman anggota organisasi yang mengidentifikasi dirinya secara keseluruhan dengan organisasinya 

daripada dengan kelompok kerja tertentu atau dengan bidang keahlian professional. 
8. Sistem penghargaan, alokasi reward (kenaikan gaji, promosi yang berdasarkan kriteria hasil kerja karyawan sebagai 

kebalikan dari senioritas, sikap pilih kasih, dan sebagainya). 
9. Toleransi terhadap kelompok, usaha untuk mendorong karyawan untuk kritis terhadap konflik yang terjadi. Dalam 

budaya organisasi yang toleransi konflik tinggi, perdebatan dalam pertemuan adalah suatu yang wajar. 
10. Komunikasi, organisasi terbatas pada hirarki formal setiap organisasi. Misalnya Kabag Infokom memanggil 

bawahannya dengan nama depannya sedangkan Kabag Organisasi memanggil dengan nama Pak. 
 

Budaya perguruan tinggi yang baik menerapkan 10 karakteristik budaya kerja di atas. Karakteristik tersebut dapat 
membantu perguruan tinggi untuk mencapai sukses. Untuk dapat memanfaatkan budaya kerja di perguruan tinggi dengan 
maksimal, maka perguruan tinggi perlu menanamkan nilai-nilai yang sama pada setiap karyawannya. Kebersamaan 
dalam menganut budaya atau nilai-nilai yang sama menciptakan rasa kesatuan dan percaya dari masing-masing 
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karyawan. Bila hal ini telah terjadi, maka akan tercipta lingkungan kerja yang baik dan sehat. Lingkungan seperti ini 
dapat membangun kreativitas dan komitmen yang tinggi dari para karyawan sehingga pada akhirnya mereka mampu 
mengakomodasi perubahan dalam perguruan tinggi ke arah yang positif.  
 
Pengungkapan budaya perguruan tinggi ke dalam sebuah pernyataan dapat dilakukan melalui perumusan pernyataan visi 
dan misi. Hanya dengan kalimat singkat, pernyataan visi dan misi dapat menyiratkan nilai, etika, prinsip, tujuan, dan 
strategi perguruan tinggi. Menuliskan pernyataan visi dan misi perguruan tinggi adalah cara yang paling efektif untuk 
memastikan bahwa semua karyawan dapat memahami budaya perguruan tinggi dan mengimplementasikannya ke dalam 
usaha-usaha pencapaian tujuan perguruan tinggi yang diinginkan. 
 
4. Kesimpulan  
Secara umum dapat disimpulkan culture organization mengacu pada rumusan keyakinan (belief), nilai-nilai (value), dan cara 
belajar dari pengalaman yang dibangun sepanjang sejarah organisasi dan dimanifestasikan dalam tiap pengaturan materi 
dan perilaku tiap anggota organisasi tersebut. Culture Organization juga merupakan suatu nilai yang menjadikan pedoman 
SDM untuk menghadapi permasalahan-permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi, 
sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertindak 
dan berperilaku. Budaya adalah satu set nilai, penuntun, kepercayaan, pengertian, norma, falsafah, etika, dan cara 
berpikir. Budaya yang ada di suatu lingkungan, sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi yang berada di 
dalam lingkungan tersebut.  
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