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A. Rasional 

Amanah yang tertuang dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikutnya ditegaskan bahwa 

pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta 

didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  

mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta 

bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut 

menyiratkan bahwa melalui pendidikan hendak diwujudkan 

kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual maupun 

kecerdasarn kinestetika. Pendidikan nasional mempunyai tujuan 

mulia terhadap individu peserta didik, yakni membangun pribadi 

yang memiliki ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan 

teknis, mengembangkan kepribadian yang kokoh dan membentuk 

karakter yang kuat.  

Terbentuknya karakter yang kuat dan kokoh diyakini merupakan hal 

penting dan mutlak dimiliki peserta didik untuk menghadapi 

tantangan hidup di masa mendatang. Pendidikan karakter yang 

diperoleh sejak pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi 

dapat mendorong mereka menjadi anak-anak bangsa yang memiliki 

kepribadian unggul seperti diharapkan dalam tujuan pendidikan 

nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjadikan 

pendidikan lebih mempunyai makna bagi individu yang tidak 

sekedar memberi pengetahuan pada tataran kognitif tetapi juga 

aspek afektif dan perilaku.  
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Belakangan ini muncul berbagai fenomena  di masyarakat yang 

mengindikasikan adanya konflik di berbagai kalangan dalam 

berbagai aspek kehidupan sehingga memberi kesan bangsa 

Indonesia sedang mengalami krisis etika dan identitas diri. 

Pendidikan karakter diharapkan menjadi alternatif solusi bagi 

perbaikan perilaku dan moral.  

Untuk mendukung upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

dan menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya 

tersebut sekaligus dapat menjawab berbagai pertanyaan berkaitan 

dengan pendidikan karakter, maka perlu dilakukan berbagai 

program terobosan secara terus menerus untuk mensosialisasikan 

pendidikan karakter sehingga ada kesamaan langkah strategis 

dalam implementasinya. 

Berdasar pengalaman, pendidikan karakter di beberapa perguruan 

tinggi selama ini telah berjalan namun belum terprogram secara 

sistemik, sehingga tidak memiliki efek yang signifikan secara 

nasional. Namun demikian pengalaman tersebut perlu 

didokumentasikan dan disebarluaskan agar dapat menginspirasi 

perguruan tinggi lain. Untuk itu perlu disusun buku pengalaman baik 

(best practices) yang telah dilaksanakan oleh berbagai perguruan 

tinggi. 

Penyusunan buku model pendidikan karakter di perguruan tinggi ini 

diharapkan dapat menjawab  pertanyaan yang berkaitan dengan: 1) 

Apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan pendidikan karakter yang 

sudah dilakukan oleh perguruan tiggi?  2) Perangkat  apa yang 

diperlukan untuk implementasi pendidikan karakter di perguruan 

tinggi? 3) Bagaimana model pelaksanaannya dalam konteks 

pembelajaran di perguruan tinggi?, dan 4) Bagaimana model 
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pendidikan karakter yang efektif dan sesuai di perguruan tinggi 

terutama berkaitan dengan budaya anti menyontek dan plagiat. 

Pemberian hibah penyusunan buku model pendidikan karakter di 

perguruan tinggi merupakan upaya memberikan apreasiasi dan 

memotivasi perguruan tinggi untuk terus mengembangkan berbagai 

model pendidikan karakter di lembaga masing-masing. Pemberian 

hibah ini  diharapkan menghasilkan buku model   pendidikan 

karakter di perguruan tinggi berkaitan dengan pengalaman terbaik 

yang pernah di lakukan maupun pengembangan konsep 

implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi khususnya 

budaya anti menyontek dan anti plagiat.   

 

B. Tujuan 

Penyusunan buku model praktik terbaik (best practices) pendidikan 

karakter di perguruan tinggi ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mengindentifikasi berbagai perguruan tinggi yang telah 

menerapkan pendidikan karakter. 

2. Menghimpun berbagai pengalaman inspiratif dari berbagai 

perguruan tinggi yang telah melaksanakan pendidikan karakter. 

3. Menyusun pengalaman baik implementasi pendidikan karakter 

yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi dalam bentuk buku 

dan tayangan video sehingga bisa disebarluaskan untuk 

menginspirasi perguruan tinggi lain. 

4. Memotivasi perguruan tinggi lain untuk mengembangkan 

pendidikan karakter di lingkungan perguruan tingginya. 
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5. Mengembangkan model implementasi pendidikan karakter di 

perguruan tinggi khususnya budaya anti menyontek dan anti 

plagiat.   

 

C. Tahapan Kegiatan 

Penyusunan buku model praktik terbaik (best practices) pendidikan 

karakter di perguruan tinggi ini dilaksanakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Pengembangan panduan hibah penyusunan buku model praktik 

terbaik (best practices) pendidikan karakter di perguruan tinggi 

tahun 2011. 

2. Penyusunan rambu-rambu seleksi perguruan tinggi calon 

penyusun buku model praktik terbaik (best practices) pendidikan 

karakter di perguruan tinggi tahun 2011. 

3. Sosialisasi hibah penyusunan buku model praktik terbaik (best 

practices) pendidikan karakter di perguruan tinggi tahun 2011. 

4. Pengajuan proposal hibah penyusunan buku model praktik 

terbaik (best practices) pendidikan karakter oleh perguruan 

tinggi tahun 2011. 

5. Seleksi dan pengumuman perguruan tinggi terpilih. 

6. Penyusunan buku model praktik terbaik (best practices) 

pendidikan karakter di perguruan tinggi (review I dan II, 

Finalisasi). 

7. Penyerahan buku model praktik terbaik (best practices) 

pendidikan karakter di perguruan tinggi. 
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D. Hasil Yang Akan Dicapai 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan penyusunan buku model 

praktik terbaik (best practices) pendidikan karakter di perguruan 

tinggi ini berupa: 

1. Panduan penyusunan buku model praktik terbaik (best 

practices) pendidikan karakter tematis di perguruan tinggi. 

2. Buku model praktik terbaik (best practices) pendidikan karakter 

tematis dari  perguruan tinggi terpilih. 

 

E. Sasaran dan Biaya Kegiatan 

Sasaran kegiatan penyusunan buku model praktik terbaik (best 

practices) pendidikan karakter di perguruan tinggi terpilih (PTN 

maupun PTS) yang telah menerapkan pendidikan karakter di luar 25 

perguruan tinggi yang telah mendapatkan kesempatan yang sama 

pada tahun 2010, yaitu: 

1. Universitas Negeri Jakarta 

2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

3. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 

4. Universitas Negeri Medan 

5. Institut Seni Indonesia Surakarta 

6. Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta 

7. Universitas Negeri Semarang 

8. Universitas Negeri Malang 
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9. Universitas Udayana 

10. Universitas Negeri Padang 

11. Universitas Pendidikan Indonesia 

12. Universitas Negeri Yogyakarta 

13. Universitas Putra Indonesia Padang 

14. Universitas Negeri Surabaya 

15. Politeknik Negeri Ambon 

16. Universitas Mulawarman 

17. Universitas Negeri Makassar 

18. Universitas Gadjah Mada 

19. Universitas Cenderawasih 

20. Universitas Indonesia 

21. Institut Pertanian Bogor 

22. Institut Teknologi Bandung 

23. Universitas Muslim Indonesia, Makassar 

24. Universitas Terbuka 

25. Universitas Negeri Manado 

 

Biaya kegiatan penyusunan buku model praktik terbaik (best 

practices) pendidikan karakter di perguruan tinggi sebesar Rp. 

100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap proposal yang 

diterima. 
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E. Jadwal Kegiatan 
 

No Langkah Kegiatan  Bulan  

Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop 

1. Pengembangan panduan 
penyusunan buku model praktik 
terbaik (best practices) pendidikan 
karakter di PT tahun 2011 oleh 
Tim Pendikar Dikti 

       

2. Sosialisasi panduan penyusunan 
buku model praktik terbaik (best 
practices) pendidikan karakter di 
PT tahun 2011 

       

3. Pengajuan proposal oleh 
perguruan tinggi pengusul 

       

4. Seleksi proposal penyusunan 
buku model praktik terbaik (best 
practices) pendidikan karakter di 
PT tahun 2011 

       

5. Pengumuman perguruan tinggi 
terpilih 

       

6. Penyusunan buku model praktik 
terbaik (best practices) pendidikan 
karakter di PT (progress I dan II, 
finalisasi) 

       

7. Penyerahan hasil penyusunan 
buku model praktik terbaik (best 
practices) pendidikan karakter di 
PT 

       

8. Pelaporan kegiatan        
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Jadwal pelaksanaan hibah penyusunan buku model praktik terbaik 
(best practices) pendidikan karakter di perguruan tinggi disajikan 
berikut. 
 

 
 

No Kegiatan Tanggal 
1.  Sosialisasi panduan hibah penyusunan buku 

model pendidikan karakter di perguruan tinggi 
15 Juli 2011 

2.  Pengajuan proposal oleh perguruan tinggi 
pengusul 

20 Juli 2011 

3.  Seleksi proposal penyusunan buku model 
pendidikan karakter di perguruan tinggi. 

26 Juli  2011 

4.  Pengumuman dan penetapan perguruan tinggi 
yang ditugaskan menyusun buku model 
pendidikan karakter di perguruan tinggi 

27 Juli 2011 

5.  Tandatangan kontrak 4 Agustus 2011 

6.  Penyusunan buku model praktik terbaik (best 
practices) pendidikan karakter di PT 

5 Agustus-5 
November  2011 

7.  Laporan kemajuan penyusunan buku model 
pendidikan karakter  di perguruan tinggi 

29 Sept-30 Sept  2011 

8.  Penyampaian laporan penyusunan buku model 
pendidikan karakter  di perguruan tinggi 

Pertengahan  
November  2011 

 

 

F. Ketentuan Penulisan Buku 

Penyusunan buku model praktik terbaik (best practices) pendidikan 

karakter di perguruan tinggi dapat menggunakan sistematika 

sebagai berikut. 

1. Sistematika 

a. Latar Belakang 

b. Tujuan 

c. Nilai-nilai Utama yang Dikembangkan 

d. Kerangka Konseptual 
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e. Prosedur/Metode Pelaksanaan 

f. Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

g. Hasil Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

h. Penutup 

i. Daftar Pustaka 

j. Lampiran 

2. Format : Ukuran kertas A5, jenis huruf Arial Narrow 11, spasi 1,15. 

3. Jumlah halaman minimal 100 halaman tidak termasuk lampiran. 

4. Buku diserahkan sebanyak 10 eksemplar + 1 softcopy dalam CD. 

 

G. Ketentuan Penulisan Proposal 

Proposal penyusunan buku model praktik terbaik (best practices) 

pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat menggunakan 

sistematika sebagai berikut. 

a. Latar Belakang 

b. Tujuan 

c. Nilai-nilai Utama yang Dikembangkan 

d. Kerangka Konseptual 

e. Jadwal Kegiatan 

f. Rancangan Biaya (termasuk biaya perjalanan untuk menghadiri 

(1) penjelasan teknis penulisan buku dan penandatanganan 

kontrak, serta (2) presentasi laporan perkembangan penulisan 

buku) 

g. Personalia 

h. Daftar Pustaka 

i. Lampiran : Biodata penulis 
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Setiap perguruan tinggi hanya boleh mengusulkan 1 (satu) proposal 

hibah. Proposal diketik menggunakan format ukuran kertas A4, jenis 

huruf Arial 12, spasi 1,5 .  

Proposal dikirim paling lambat tanggal 25 Juli 2011, ke alamat email 

ke: subdit_karir@dikti.go.id cc. rfurqoniyati@dikti.go.id. Contact 

person: Rini, HP: 08122731249. 

 

j. Penutup 

Pedoman ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan program hibah 

penyusunan buku model praktik terbaik (best practices) pendidikan 

karakter di perguruan tinggi tahun 2011. Kami mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridai 

usaha-usaha kita. 
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