
1 

 

PENGEMBANGAN KULTUR BERKARAKTER DI UNY 

Oleh:  

Dr. Marzuki, M.Ag.  

(Kepala PPKPK-LPPMP-UNY) 

 

A. Pengembangn Kultur Universitas 

Kata kultur terambil dari kata berbahasa Inggris, culture, yang berarti 

kesopanan, kebudayaan, atau pemeliharaan (Echols dan Shadily, 1995: 159). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kultur juga diartikan sama, yakni 

kebudayaan, pemeliharaan, atau pembudidayaan (Tim Penyusun Kamus, 2001: 

611). Kata kultur sekarang mulai banyak dipakai untuk menyebut budaya atau 

kebiasaan yang terjadi, sehingga dikenal istilah kultur sekolah, kultur kampus, 

kultur universitas, kultur kantor, kultur masyarakat, dan lain sebagainya. 

Untuk lebih memahami makna kultur dan sekaligus pembentukan kultur, 

perlu dijelaskan satu makna tentang kultur sekolah atau kultur universitas. Kultur 

sekolah/universitas adalah tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah/universitas. Tradisi itu mewarnai 

kualitas kehidupan sebuah sekolah/kampus. Oleh karena itu, nilai-nilai yang 

ditunjukkan dari yang paling sederhana, misalnya cara mengatur parkir kendaraan 

guru/dosen, peserta didik, dan tamu, memasang hiasan di dinding-dinding 

ruangan, slogan-slogan di sekitar sekolah/kampus, sampai persoalan-persoalan 

menentukan seperti kebersihan kamar kecil, cara guru/dosen dalam pembelajaran 

di ruang-ruang kelas, cara kepala sekolah/pimpinan universitas memimpin 

pertemuan bersama staf, merupakan bagian integral dari sebuah kultur sekolah 

(Depdiknas RI, 2004: 11).  

Untuk memahami bagaimana kultur itu bisa dibentuk, bisa dikaji berbagai 

teori, salah satunya adalah teori motivasi. Terkait dengan hal ini, Mc Gregor 

(Sarbiran, 2008) mengemukakan, adalah teori X dan Y yang menyatakan bahwa 

pada diri manusia ada motivasi (teori X) untuk berbuat kebaikan-kebaikan 

(berakhlak mulia), akan tetapi teori motivasi ini juga menyatakan bahwa manusia 

pada dasarnya memiliki motivasi (teori Y), yaitu berkeinginan sebaliknya yaitu 

berbuat kejelekan-kejelekan. Menurut al-Quran, manusia diciptakan sebagai 
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makhluk paling sempurna oleh Tuhan YME. dibandingkan dengan makhluk 

lainnya (QS. al-Tin (95): 4), akan tetapi dapat menjadi makhluk yang paling jelek, 

disebabkan tidak mau menerima keberadaan dan kekuasaan Tuhan YME. 

terhadap kehidupannya di muka bumi ini  (QS. al-Tin (95): 5 dan QS. al-A’raf (7): 

179). Hal ini menunjukkan bahwa manusia sesungguhnya tidak dapat terlepas dari 

nilai-nilai kemanusiaan (values) itu sendiri, karena merupakan keyakinan atau 

kepercayaan yang berdampak kepada perwujudan perilaku (behaviour), dengan 

budi pekerti atau akhlak. Hal itu akan berdampak kepada manusia yang 

seharusnya mengakui kekuasaan Tuhan YME, tetapi mengingkarinya, sehingga 

terlepas dari karakternya sebagai manusia, sehingga dapat berdampak negatif 

bagi manusia, bertindak kurang toleransi, sombong, tidak jujur, dan perbuatan-

perbuatan lain yang dapat merugikan tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi 

merugikan orang lain, lingkungan, bahkan merugikan bangsa, negara, dan tanah 

air.  

Pada sisi lain, Posner menyatakan: a value is a belief, a mission, or a 

philosophy that is meaningful. Values can range from the commonplace, such as 

the belief in hard work and puctuality, to the more psychological, such as self 

reliance, concern for others, and harmony of purpose. Hal itu menunjukkan bahwa 

nilai-nilai memiliki ruang lingkup dari yang sangat umum, seperti keyakinan kerja 

keras dan lebih dari itu sifat-sifat kejiwaan seperti percaya diri, kepedulian 

terhadap yang lain, dan dengan maksud dan tujuan yang seimbang. Ini berarti 

values mengadung muatan misi, ada sesuatu yang harus dilakukan, karena 

merupakan kebenaran (philosophy) yang penuh dengan makna, arti, dan manfaat, 

yang kalau kemudian “dimiliki” dan menjadi budaya manusia itu akan bermanfaat 

tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi lingkungan, masyarakatnya, dan 

sebagainya. Sebaliknya manusia yang terlepas dari values akan berakibat rugi 

bagi manusia itu sendiri dan dapat berdampak luas, yaitu merugikan manusia lain, 

lingkungan, dan masyarakat luas lainnya, yang seharusnya dihindari (Sarbiran, 

2008). 

Guna menciptakan kultur yang bermoral (berkarakter) perlu diciptakan 

lingkungan sosial  yang dapat mendorong subjek didik memiliki moralitas yang 

baik/karakter yang terpuji. Sebagai contoh, apabila suatu perguruan tinggi memiliki 
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iklim demokratis, para mahasiswa terdorong untuk bertindak demokratis. 

Sebaliknya apabila suatu perguruan tinggi terbiasa memraktikkan tindakan-

tindakan otoriter, sulit bagi mahasiswa untuk dididik menjadi pribadi-pribadi yang 

demokratis. Demikian juga apabila perguruan tinggi dapat menciptakan 

lingkungan sosial yang menjunjung tinggi kejujuran dan rasa tanggung jawab 

maka lebih mudah bagi para mahasiswa untuk berkembang menjadi pribadi-

pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Namun, masyarakat secara umum juga 

perlu memiliki kultur yang senada dengan yang dikembangkan di lembaga 

pendidikan.  

Ada enam elemen kultur lembaga pendidikan yang baik dan bisa 

dikembangkan dalam rangka mendukung terwujudnya insan berkarakter yang 

diadaptasi dari pendapat Thomas Lickona (1991: 325):  

1. Pimpinan lembaga pendidikan memiliki kepemimpinan moral dan akademik; 

2. Disiplin ditegakkan di lembaga pendidikan secara menyeluruh; 

3. Masyarakat kampus memiliki rasa persaudaraan; 

4. Organisasi mahasiswa menerapkan kepemimpinan demokratis dan 

menumbuhkan rasa bertanggung jawab bagi para mahasiswa untuk 

menjadikan perguruan tinggi mereka menjadi perguruan tinggi yang terbaik; 

5. Hubungan semua warga kampus bersifat saling menghargai, adil, dan 

bergotong royong; dan 

6. Perguruan tinggi meningkatkan perhatian terhadap moralitas  dengan 

menggunakan waktu tertentu untuk mengatasi masalah-masalah moral. 

 

Kepemimpinan lembaga pendidikan merupakan salah satu elemen yang 

menentukan terciptanya kultur lembaga pendidikan yang berkarakter. Dari hasil 

penelitian Darmiyati Zuchdi dkk. (2006) terungkap bahwa dari sepuluh kepala 

sekolah yang menjadi responden penelitian, baru satu yang memiliki 

kepemimpinan yang ideal. Dari penelitian selanjutnya (2010) ditemukan bahwa 

dari enam kepala sekolah yang menjadi partisipan penelitian tindakan, yang dua 

orang resisten untuk berubah dalam hal tindakan demokratis. Namun, aktualisasi 

nilai-nilai yang lain, yaitu keteladanan, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, 

kekeluargaan, dan ketaatan beribadah mengalami peningkatan. Oleh karena itu, 
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dalam pengangkatan pimpinan lembaga pendidikan, kualitas moral (karakter) 

harus dijadikan  pertimbangan utama. 

Elemen yang kedua untuk membangun kultur yang positif adalah disiplin. 

Penegakan disiplin dapat dimulai denga melibatkan para mahasiswa dalam 

membuat peraturan perguruan tinggi. Kalau perlu mereka diminta 

menandatangani kesediaan untuk melaksanakan peraturan tersebut dan 

kesediaan menanggung konsekuensi jika melanggarnya. Dengan demikian 

mereka dilatih untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang mereka 

lakukan. Selanjutnya peraturan yang telah disetujui bersama perlu dilaksanakan 

secara konsekuen dan adil, berlaku bagi semua warga kampus, baik mahasiswa, 

dosen, pimpinan perguruan tinggi, maupun pegawai administrasi.  

Rasa persaudaraan yang tinggi dapat mencegah terjadinya tindakan-

tindakan yang tidak baik. Hal ini dapat dipahami karena adanya rasa 

persaudaraan membuat seseorang merasa tidak tega berlaku kasar bahkan 

menyakiti orang lain. Oleh karena itu, rasa persaudaraan perlu dibangun secara 

terus-menerus lewat program perguruan tinggi, misalnya spanduk selamat datang 

bagi mahasiswa baru, kunjungan kepada yang sedang mengalami musibah, 

pemberian ucapan/surat terima kasih kepada mahasiswa yang telah memberikan 

pertolongan   kepada temannya, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat 

membangun dan memelihara persaudaraan. 

Strategi lain untuk mengembangkan karakter lewat kultur perguruan tinggi 

ialah dengan melibatkan para mahasiswa dalam membangun kehidupan 

kampus. Misalnya, membangun kehidupan yang demokratis, yang menghargai 

pluralistik, dan yang mematuhi peraturan (pelibatan murid dalam pembuatan 

peraturan, evaluasi peraturan, penegakan peraturan, dan penggantian peraturan). 

Sikap dan perilaku saling menghargai di antara warga sekolah/kampus 

(respect for other) menjadi sangat penting dalam membangun kultur lembaga 

(sekolah/universitas) yang berkarakter. Dengan sikap ini akan terjadi 

kebersamaan dan semua program yang dicanangkan dapat dikerjakan bersama-

sama dan tentu akan menghasilkan keputusan atau hasil yang bisa diterima 

secara adil. 
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Elemen yang keenam untuk membangun kultur yang positif ialah penyediaan 

waktu untuk memerhatikan masalah-masalah moral. Suasana moral yang baik 

perlu dibangun di perguruan tinggi, meskipun dalam hal yang kecil, misalnya 

kehilangan barang yang kurang berharga bagi pemiliknya, tetap perlu perhatian 

khusus. Misalnya, suatu perguruan tinggi  menyediakan ”tempat melaporkan 

barang hilang dan mengembalikan barang temuan” yang dipantau dengan tertib. 

Jangan sampai perhatian  terhadap pencapaian tujuan akademik menyebabkan 

pengabaian terhadap perkembangan moral, sosial,  dan religiusitas  anak-anak. 

Semua perkembangan tersebut penting sehingga perlu diperhatikan secara 

seimbang. 

 

B. Pola Pengembangan Kultur Universitas 

Pengembangan kultur universitas dalam rangka pembinaan karakter di UNY 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengembangan Kultur UNY 
 
Gambar di atas memberikan gambaran mengenai proses yang bisa 

ditempuh untuk membangun kultur universitas dalam rangka pembinaan karakter 

di UNY. Dari gambar di atas jelaslah bahwa pembentukan karakter melalui 

pengembangan kultur ditempuh melalui tiga tahap, yakni pembuatan design dan 
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langkah-langkah pengembangan kultur di UNY, implementasi pengembangan 

kultur di setiap unit di UNY, dan evaluasi program pengembangan kultur di UNY 

serta rencana tindak lanjut di tahap berikutnya. 

 

B. Grand Design Pendidikan Karakter di UNY 

Dalam konteks pendidikan karakter, Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah 

satu perguruan tinggi yang peduli dengan karakter, telah menyusun grand design 

pendidikan karakter yang komprehensif dan sistemik seperti terlihat pada gambar 

1.1. di bawah ini. 

 

Gambar 2. Grand Design Pendidikan Karakter UNY 
Sumber: Darmiyati Zuchdi dkk. (2009: 102). 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa grand design pendidikan 

karakter di Universitas Negeri Yogyakarta memiliki sifat komprehensif, sistemik, 

dan perlu didukung oleh kultur yang positif serta fasilitas yang memadai. Sifat 

komprehensif selain dari metode dan strategi yang digunakan dalam pendidikan 

karakter, juga dari segi aktor (semua komponen yang berperan dalam proses 

pendidikan karakter), yakni pimpinan lembaga, pendidik, subjek didik, dan tenaga 

administrasi, termasuk pustakawan. Pengertian pendidik tidak hanya terbatas 

pada yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan karakter secara 

langsung lewat beberapa mata kuliah, seperti Pendidikan Agama, Pendidikan 
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Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga pendidik setiap mata 

kuliah lain, yang secara tidak langsung melaksanakan pendidikan karakter dengan 

mengintegrasikannya pada pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan kepada 

subjek didik. Pendidikan karakter baik secara langsung lewat berbagai mata kuliah 

tertentu maupun yang secara tidak langsung dengan diintegrasikan pada semua 

mata kuliah dan kehidupan kampus secara keseluruhan meliputi pengembangan 

pikiran, perasaan, dan perilaku berlandaskan nilai-nilai religius dan nilai-nilai 

kemanusiaan.  

Strategi komprehensif merupakan jabaran dari metode komprehensif. 

Metode ini merupakan sintesis dari dua metode yang bersifat tradisional, yaitu 

inkulkasi (kebalikan dari indoktrinasi) dan pemberian teladan, dan dua metode 

kontemporer, yaitu fasilitasi nilai dan pengembangan keterampilan (soft skills) 

seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi dengan jelas, dan berbagai 

keterampilan sosial (Darmiyati Zuchdi dkk., 2009: 102).  

Sifat sistemik tampak dari hubungan yang kait-mengait antara unsur 

pimpinan, pendidik, subjek didik, dan tenaga administrasi sebagai komponen 

internal dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan karakter. Di 

samping itu, secara ideal program tersebut seharusnya juga memeroleh dukungan 

dan kontribusi dari komponen eksternal, yaitu keluarga dan masyarakat. Dalam 

konteks pendidikan tinggi, sifat sistemik juga terwujud dalam bangunan 

keterkaitan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Penelitian dalam bidang pendidikan karakter memiliki cakupan yang luas terkait 

dengan input, berbagai komponen proses, dan output serta outcome, bahkan 

yang terkait dengan kultur lembaga pendidikan, kultur keluarga, dan kultur 

keluarga. Selaras dengan program Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat (DPPM) dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada 

masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat dengan muatan utama 

pendidikan karakter seharusnya didasarkan pada hasil penelitian. Wilayah 

pengabdian meliputi lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal 

(Darmiyati Zuchdi dkk., 2009: 103).  

Di samping itu, peranan kultur sangat menentukan kualitas proses dan hasil 

pendidikan karakter. Oleh karena itu, diperlukan kultur lembaga yang positif, 
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dalam arti kultur lembaga pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai yang dipilih 

sebagai nilai-nilai target. Demikian juga halnya dengan kultur keluarga dan kultur 

masyarakat. Kultur positif ini bagaikan ladang yang subur untuk penyemaian dan 

tumbuh kembang benih-benih moralitas pembangun karakter terpuji (akhlak 

mulia/budi pekerti luhur).  

Pendidikan karakter, pada sisi yang lain, juga membutuhkan fasilitas sarana 

dan prasarana yang memadai. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan 

hendaknya memenuhi kriteria: aman, nyaman, dan manusiawi, di samping kriteria 

kuantitas dan kualitas secara fungsional. Fasilitas tersebut antara lain meliputi 

berbagai gedung sesuai dengan fungsi masing-masing, peralatan dengan 

berbagai ragam fungsi, halaman kampus, sarana olah raga dan rekreasi, sarana 

komunikasi, dan sarana transportasi, termasuk kondisi jalan-jalan di dalam dan 

sekitar kampus. Perlindungan warga kampus dari berbagai jenis polusi juga 

sangat diperlukan bagi terselenggaranya pendidikan karakter yang memang 

merupakan wahana pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. 

 

C. Best Practice Pendidikan Karakter di UNY 

Pendidikan karakter di UNY sudah berjalan sejak dicanangkannya visi UNY 

seperti tersebut di atas, yakni menghasilkan insan cendekia, mandiri, dan 

bernurani. Berbagai aktivitas sudah dilaksanakan dalam mendukung 

terealisasinya pendidikan karakter di UNY yang meliputi berbagai program, 

terutama terkait dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

pada masyarakat (tridharma perguruan tinggi). Dharma pertama, pendidikan dan 

pengajaran, dilaksanakan melalui pelatihan dan pendidikan. Pelatihan 

dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan kreativitas oleh WSPK, kerja sama UNY 

dengan ITB, Kedubes Swedia, Kedubes Denmark, mulai tahun 1995 (s.d. 2010 

telah dilaksanakan 74 pelatihan untuk pimpinan, dosen, mahasiswa, guru, dan 

lain-lain), (2) Pelatihan ESQ bagi pimpinan dan dosen UNY mulai tahun 2007, (3) 

Pelatihan ESQ bagi pegawai/karyawan mulai tahun 2008, (4) Pelatihan ESQ  bagi 

mahasiswa baru mulai tahun 2008, dan (5) Pelatihan Soft Skills bagi mahasiswa 

dalam kurun waktu empat tahun. Adapun pendidikan dilaksanakan melalui: (1) 

Pembukaan Konsentrasi Pendidikan Karakter (dulu  Pendikan Nilai) pada Program 
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Studi PIPS Program Pascasarjana (S2), mulai tahun 2000; (2) Pendidikan karakter 

melalui mata kuliah khusus: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan 

Kewarganegaraan, dan Pendidikan Karakter (khusus di semua prodi di FISE mulai 

tahun 2010); dan (3) Pendidikan karakter terintegrasi dalam semua mata kuliah di 

semua prodi. Pengintegrasian dalam pendidikan ini, adalah: (a) Pengintegrasian 

nilai-nilai religius dan kebangsaan dalam perkuliahan di UNY (program 

pengintegrasian nilai-nilai karakter oleh Unit MKU UNY, 2008), (b) Implementasi 

Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Perkuliahan dan Pengembangan Kultur 

Universitas Tahun I (2010), yaitu Pengintegrasian Pendidikan Karakter ke dalam 

10 mata kuliah yang tersebar di seluruh fakultas dan program pascasarjana di 

lingukungan UNY dan pengembangan kultur universitas di 3 unit kerja di UNY.  

Dharma kedua, penelitian, dilaksanakan melalui penelitian baik di SD, SMP, 

SMA, maupun PT. Di antara penelitian dimaksud misalnya: (1) Pendidikan 

Karakter melalui Life Skills Development dalam Kurikulum Persekolahan 

(Penelitian Hibah Pasca 2005-2006 oleh Darmiyati Zuchdi, dkk.); (2) Membangun 

Kultur Universitas Negeri Yogyakarta yang Cendekia, Mandiri, dan Bernurani 

(Penelitian Institusional 2008 oleh  Sarbiran dkk.); (3) Berbagai penelitian yang 

ditawarkan Lembaga Penelitian UNY dengan sceme khusus tentang Pendidikan 

Karakter di Universitas Negeri Yogyakarta (2009); (4) Membangun Kultur Akhlak 

Mulia di Kalangan Siswa Tingkat Dasar dan Menengah di Indonesia (Penelitian 

Hibah Kompetitif Nasional 2009 oleh Ajat Sudrajat dkk.); (5) Pengembangan 

Model Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Komprehensif Terintegrasi dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS di Sekolah Dasar (Penelitian Hibah 

Pasca 2009-2011 oleh  Darmiyati Zuchdi,  dkk.); (6) Penelitian Tahun I Kerja sama  

UNY dengan SESPIM POLRI Lembang bertema: Strategi Membangun Komitmen 

Guna Mewujudkan Polri yang Bermoral dalam Rangka Meningkatkan Citra Polri 

(Suyata dkk, 2009); (7) Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama di 

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Penelitian Kompetitif Nasional 2010 oleh  Marzuki, dkk.); dan masih ada 

beberapa penelitian lain bertema pendidikan karakter. Sampai dengan Tahun 

2010 ini sudah tercatat lebih 20 judul penelitian berbasis karakter yang 

dilaksanakan oleh dosen UNY. Di samping itu cukup banyak penelitian dalam 
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rangka penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang bertujuan menemukan 

pemecahan masalah dalam bidang pendidikan karakter. Di Program Pascasarjana 

UNY, sampai dengan tahun 2010 tercatat lebih dari 10 judul. 

Dharma ketiga, pengabdian pada masyarakat, dilaksanakan dalam berbagai 

aktivitas dalam rangka membangun kultur universitas yang ditangani oleh 

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) UNY. Hingga tahun 2010 

terdapat 54 kegiatan yang terkait dengan pendidikan nilai, 5 kegiatan terkait 

dengan life skills, dan 29 kegiatan yang terkait dengan kewirausahaan. 

Program lain yang mendukung pembinaan karakter di UNY dilaksanakan 

melalui publikasi ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikel ilmiah yang 

tersebar melalui jurnal ilmiah maupun seminar. Di antara bentuk publikasi 

tersebut: (1) Buku Pendidikan Karakter: Grand Design dan Nilai-nilai Target 

(Darmiyati Zuchdi dkk., 2009); (2) Buku Humanisasi Pendidikan: Menemukan 

Kembali Pendidikan yang Manusiawi  (Darmiyati Zuchdi, 2008, 2009, dan 2010); 

(3) Buku  Prinsip Dasar Akhlak Mulia: Pengantar Studi Konsep-konsep Dasar 

Etika dalam Islam (Marzuki, 2009); (4) Jurnal Cakrawala Pendidikan Edisi Khusus 

Dies UNY ke-46 2010 bertema Pendidikan Karakter; (5) Berbagai judul makalah 

tentang pendidikan karakter yang disajikan dalam seminar. Di antara seminar 

tentang pendidikan karakter di UNY adalah: (a) Seminar dan Lokakarya Nasional 

Resrukturisasi Pendidikan Karakter (2008, oleh UNY), (b) Seminar Internasional 

Multiculturalism and (Language and Arts) Education: Unity and Harmony in 

Diversity (2009, oleh FBS UNY); (c) Seminar Nasional Membangun Pendidikan 

dalam Perspektif Karakter dan Kebangsaan (2010, oleh FISE UNY); (d) Seminar 

Regional Pendidikan Karakter (2010, oleh Lembaga Penelitian UNY); dan (e) 

Seminar Nasional Peran Media dalam Pembentukan Karakter Bangsa (Tahun 

2010, oleh FISE UNY). 

Program pengembangan kultur juga menjadi bagian penting dalam 

mendukung pembinaan karakter di UNY. Program ini dilaksanakan di antaranya 

melalui: (1) Penerbitan Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta No. 04 Th 2009 

tentang Pengembangan Kultur UNY; (2) Implementasi Pengembangan Kultur UNY 

yang  ditangani oleh fakultas-fakultas di UNY; (3) Implementasi Pengembangan 
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Kultur yang ditangani oleh biro-biro di UNY; dan (4) Implementasi Pengembangan 

Kultur UNY yang ditangani oleh bagian-bagian di UNY.   

Program-program dalam rangka pembinaan karakter di UNY yang 

dikemukakan di atas berjalan dengan sinergis dan bersama-sama seperti terlihat 

dalam gambar di bawah ini. 

PENDIDIKAN:

MK khusus, 
Pengintegrasian ke 

MK, Konsentrasi 

PENGEMBANGAN 

KULTUR:
UNY, Fak., Biro, 

Bagian

PUBLIKASI:

Penerbitan 
buku dan 

jurnal

SEMINAR:

Internas, nasinl,
dan regional

Best Practices 
Pendidikan Karakter 

di UNY

PENGABDIAN 

PADA 
MASYARAKAT

PELATIHAN:

Pimpinan, Dosen,
Pegawai, dan 
Mahasiswa

PENELITIAN:

Berbagai penel dg 
dana langsung dr 

Dikti dan yg 

dikelola UNY 

 

 

Gambar 3. Bagan Pendidikan Karakter di UNY 
Sumber: Hasil analisis penulis 

 

Pengembangan pendidikan karakter di UNY seperti tertera dalam bagan di 

atas,  yang merupakan  produk best practices, dapat digunakan menjadi salah 

satu model pendidikan karakter di perguruan tinggi, yang dapat disebarluaskan di 

perguruan tinggi lain melalui buku ini.   
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