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Abstract 

 

So far, Regional Center (RC) Surabaya has not had a basic character-based 

guide yet that can be used by employees, and tutors, to implement their 

duties and functions, so that emerge the problems which were related to 

rule, norm, and ethic. This research was aimed at developing the Unit’s 

Culture Guide through Research and Development. Results of the 

development consisted of two Unit Culture Guides for employees, and 

tutors. According to experts and users validator the Guide was 

“compatible” for RC-Surabaya. Overall, they also assessed that content, 

language, and structure of the Guide is “good” (79,17%), and “very good” 
(18,75%). The core values which were considered as a priority for 

employees were: responsibility, intelligence, honesty, cooperativeness, 
taft, care, clean, and healthy; for tutors were: honesty, responsibility, 

intelligence, care, taft, cooperativeness, clean, and healthy 
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Pendahuluan 

Selama ini, UPBJJ-UT Surabaya belum memiliki panduan bermuatan nilai-nilai 

karakter utama yang dapat digunakan oleh pegawai, dan tutor, dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya, sehingga kerap muncul permasalahan faktual yang 

bersinggungan dengan aturan, norma, dan etika. Sekalipun berbagai aturan telah ada 
namun tampaknya masih belum menukik pada pengembangan nilai-nilai utama 

sehingga berbagai masalah masih sering terdengar, misalnya tentang pegawai yang 
kurang disiplin, tutor yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, permasalahan-

permasalahan faktual yang terjadi tersebut diduga bersumber pada akar penyebab 
belum adanya panduan yang berfokus pada nilai-nilai utama sebagai dasar 

pengembang aturan/panduan tersebut. Berdasarkan hal inilah keberadaan buku 

panduan untuk pegawai, dan tutor di UPBJJ, khususnya di UPBJJ-UT Surabaya 

sangat mendesak untuk diwujudkan. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan buku panduan kultur unit untuk 

pegawai, dan tutor, di lingkungan UBJJ-UT Surabaya, yang dikembangkan atas dasar 

nilai-nilai utama/dasar yang dipilih dan dikembangkan, serta dipandang melandasi 

kehidupan kultural pegawai/tutor UPBJJ-UT Surabaya, sekaligus menjadi nilai-nilai 

                                                
*)
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dasar bagi pengembangan Kultur Unit untuk pegawai UPBJJ-UT Surabaya adalah: 

jujur (honesty), tanggung jawab (responsibility), cerdas (intelligent), bersih dan sehat 

(clean and healthy), peduli (care), kerja sama (cooperation), dan tangguh 

(taft/strong). Melalui pengembangan buku panduan kultur unit ini, pegawai dapat 

memiliki panduan operasional pengelolaan kantor yang mencerminkan nilai-nilai 

utama yang akan dikembangkan; tutor dapat memiliki panduan operasional dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 
Pengembangan kultur berbasis nilai esensial budi pekerti mulai dilakukan oleh 

Dikdasmen pada tahun  1989 s.d. 2007 yang dirinci menjadi 85 butir. Pada tahun 1991 
s.d. 2007 Dikdasmen juga mengembangkan  nilai dan ethos demokratis dalam konteks 

pengembangan budaya sekolah yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, 
pada tahun 2001—2005 Dikdasmen menjadikan pengembaangan nilai dan karakter 

bangsa sebagai program nasional. Bahkan tahun 2008—2009 Dikdasmen bekerja 
sama dengan KPK mengembangkan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, adil, berani, 

tanggung jawab, mandiri, kerja keras, peduli, sederhana, dan disiplin. Selain nilai dan 

prilaku keimanan dan ketaqwaan dalam konteks tauhidiyah dan religiositas-sosial; 

serta nilai-nilai dalam Pancasila yang sudah disosialisaskan sekitar empat dasawarsa 

silam. 

Selain itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 3 juga secara eksplisit mengembangkan nilai-nilai keimanan, 

ketakwaan, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan 

tanggung jawab, dalam konteks: (1) fungsi pendidikan nasional sebagai pengembang 

kemampuan, pembentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dan 

pencerdasan kehidupan bangsa; dan (2) tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkarakter. 

Secara umum, UT juga telah memiliki simintas yang secara nasional berlaku 

untuk semua unit program belajar jarak jauh (UPBJJ), termasuk di UPBJJ-UT 
Surabaya. Sebagai ujung tombak UT di daerah, UPBJJ-UT Surabaya  juga telah 

berupaya menerapkan  simintas sesuai prosedur. Akan tetapi, masih ada yang terasa 
kurang dari simintas dan penilaian kinerja. Memang beberapa  nilai  tampak telah 

terintegrasi secara mantap, antara lain nilai tanggung jawab, disiplin. Akan tetapi, 
nilai lainnya masih tampak belum mengemuka. Nilai kejujuran, keteladanan, 

keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, 
rasa kebangsaan,  dan seterusnya,  merupakan nilai-nilai yang seharusnya juga 

dikembangkan dan tertampakkan dalam simintas dan penilaian kinerja. 

Oleh sebab itu, diperlukan adanya kultur unit yaitu kualitas internal, latar, 

lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim yang dapat dirasakan dan dipahami dengan 

merasakan atau mengamati manifestasi dari nilai-nilai itu yang berwujud aturan dan 

prosedur yang mengatur setiap anggota unit dalam bekerja, berhubungan secara 

formal atau informal dengan orang lain, ketaatasasan pada prosedur, dan kebiasaan 

kerja. Kultur unit yang baik atau kondusif, yaitu kualitas internal, latar, lingkungan, 

suasana, rasa, sifat, dan iklim unit yang memungkinkan tumbuh kembangnya perilaku 

para pemangku kepentingan unit (pegawai, tutor, dan pengurus pokjar) yang 

diinginkan. Bila pegawai dan tutor  diharapkan bersifat jujur, maka kultur unit yang 

kondusif adalah  keseluruhan latar fisik, lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim 

unit yang secara produktif mampu memberikan pengalaman baik bagi tumbuh 

kembangnya kejujuran itu. (Depdiknas, 2002). Kultur unit tersebut bersumber dari 
semangat dan nilai-nilai kualitas kehidupan yang dianut, misalnya: nilai tanggung 

jawab, semangat, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, nilai sosial, menghargai orang 
lain, persatuan, kesatuan, dll. (Depdiknas, 2002).  
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Nilai-nilai tersebut terhubung dan tersambung dengan pembangunan karakter 

yang diyakini dan dipercaya akan membuat pelakunya berjiwa kuat bahkan setelah dia 

meninggal dunia (cf. Jung, 1997); mampu menghasilkan visi yang jauh ke depan dan 

jernih (Soedarsono, 2009). Oleh sebab itu, pendidikan karakter dipandang sangat 

esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dimensinya yang begitu 

luas (Muhaimin, 2010; cf. ALPTKI, 2009); bahkan menyentuh kehidupan kita sebagai 

manusia yang berperikemanusiaan (Na-Ayudha, 2008; Agustian, 2009). 
Sebuah nilai tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada dalam spektrum atau 

kelompok nilai-nilai, karenanya secara psikologis dan sosiokultural suatu nilai harus 
koheren dengan nilai lain dalam kelompoknya untuk membentuk karakter dan 

kecakapan hidup yang utuh. Oleh sebab itu, secara psikologis karakter dikelompokkan  
ke dalam empat kelompok, yakni olah hati; olah pikir; olahraga; olah rasa dan karsa. 

Masing-masing dari empat kelompok karakter tersebut bersumber pada nilai-nilai 
tertentu. Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan, dan 

bersumber pada nilai-nilai seperti: beriman dan bertaqwa, berbudi luhur, berjiwa 

patriotik, taat aturan, tertib, teladan, empati, jujur, bertanggung  jawab, berani 

mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, amanah, dan berkeadilan. Olah 

pikir berkenaan dengan proses mencari dan menggunakan pengetahuan dan 

pengertian melalui proses mental kritis, kreatif, dan inovatif, dan bersumber pada 

nilai-nilai seperti: cerdas, kritis, kreatif, inovatif, rasa ingin tahu, produktif, 

berorientasi IPTEKS, dan reflektif. Olahraga berkenaan dengan proses persepsi, 

kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas, dan 

bersumber pada nilai-nilai seperti: bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya 

tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Olah rasa 

dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tecermin dalam 

kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan, dan bersumber pada nilai-nilai seperti: 

kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, 
toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan 

umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, 
dinamis, kerja keras, dan beretos kerja (cf. Tim Pendidikan Karakter, 2010). Keempat 

kelompok karakter tersebut diturunkan dari empat karakteristik manusia, yakni 
believer, thinker, doer, dan networker, dan membentuk karakter individu, masyarakat, 

dan masyarakat, dan akhirnya membentuk karakter bangsa (Dikti, 2010). 
 

Buku panduan kultur unit untuk pegawai dan tutor ini dikembangkan melalui 

penelitian pengembangan (cf. Borg & Gall, 1983; Dick & Carey, 1996; Kempp, 

1977), yang diadaptasi dari Four-D Model.  
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Gambar 1: Tahapan penelitian pengembangan Buku Panduan Kultur Unit 

 

Dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap ke-3, belum sampai pada uji coba 

empiris dan  tidak sampai pada tahap penyebaran; yaitu: (1) define, yaitu melakukan 

studi pendahuluan (need analysis) terhadap nilai-nilai yang dibutuhkan 

pegawai/tutor/pengurus kelompok belajar, yang diidentifikasi dari nilai-nilai karakter 

umum, dan nilai-nilai yang terdapat di dalam peraturan UT, dan selanjutnya dilakukan 

pendefinisian kultur unit. (2) design, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang ada 
sehingga ditemukan tujuh nilai utama; menyusun instrumen sesuai dengan tujuh nilai 

yang telah ditetapkan; menyusun sistematika panduan; (3) develop, mencakup: 
pengembangan produk awal (draf 1); uji ahli (expert judgement) terhadap draf 1 buku 

panduan oleh validator ahli kependidikan dan praktisi pembelajaran jarak jauh dari 
UPBJJ-UT Surabaya; dan revisi 1 (draf 2) uji coba awal, untuk mendapatkan 

penilaian, masukan, atau saran dari pengguna panduan—pegawai, dan tutor; dan 
revisi 2 (draf 3) yang merupakan produk akhir dari penelitian ini (cf. Tim PTK dan 

PPKP, 2007).  

Subjek penelitian terdiri dari 52 orang pegawai dan 100 orang tutor di 

lingkungan UPBJJ-UT Surabaya. Data penelitian ini meliputi: 1) proses 

pengembangan buku panduan, yang diperoleh dari hasil kuesioner dari para subjek 

berkenaan dengan hasil identifikasi nilai-nilai yang telah terisi, modifikasi peraturan-

peraturan sebelumnya, serta penyesuaian dengan nilai-nilai utama. 2) isi panduan 

yang diperoleh dari hasil validasi—masukan, penilaian, dan saran—dari para ahli dan 

subjek penelitian berkenaan dengan isi, bahasa, dan sistematika (termasuk 

perwajahan) draft panduan. Data selanjutnya dianalisis menggunakan teknik pemetaan 

kerangka buku panduan dan teknik analisis deskriptif dari hasil penilaian validator 

terhadap draf  I, dan dari pendapat pengguna—pegawai, tutor, pengurus pokjar—atas 

draf II hasil revisi/pengembangan berdasarkan penilaian dan masukan validator 

terhadap draf  I. Kelayakan didasarkan pada masukan validator dan pengguna 
terhadap kriteria yang dikembangkan.  
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Hasil Penelitian 
A. Panduan Kultur Unit Untuk Pegawai 

Berdasarkan hasil distribusi angket Panduan Kultur Unit untuk Pegawai UPBJJ-
UT, seluruh (100%) pegawai setuju jika UPBJJ-UT Surabaya menjadikan nilai-nilai 

karakter sebagai landasan dasar dalam kepegawaian. Berdasarkan urutan prioritas 
pilihan pegawai, nilai-nilai karakter utama yang dipandang penting untuk 

dikembangkan adalah: 1. Jujur (81,25%); 2. Tanggung Jawab (87,5%); 3. Peduli 

(46,15%); 4. Kerja Sama (33,33%); 5. Bersih dan Sehat (27,78%); 6. Tangguh (25%); 

dan 7. Cerdas (20%).  

 

Tabel 1 

Urutan Prioritas Nilai-nilai Karakter Utama Pilihan pegawai 

 
 

 

Selain nilai-nilai karakter utama tersebut, pegawai juga mengusulkan nilai-nilai 

karakter lain, yakni: disiplin, mau belajar, visioner, empati, terbuka, saling 
menghormati, imtaq, tepo sliro, taqwa, rendah hati, solider, tenggang rasa, adil, 

terampil, dan ikhlas.  

Terkait dengan pengembangan Panduan Kultur UPBJJ-UT Surabaya, saran dan 

masukan dari pegawai diantaranya: karakter dicantumkan pada tujuan khusus dalam 

modul atau memasukkan materi budi pekerti di dalam setiap modul; panduan juga 

perlu dikembangkan bahan ajar non-cetak (siaran radio, televisi, web suplemen, 

dan/atau video). 

Hasil pemetaan dan pengintegrasian ketujuh nilai karakter pegawai di dalam 

tugas pokok dan fungsi pegawai UPBJJ-UT Surabaya (33 butir tupoksi), diperoleh 

hasil sebagai berikut: 50 (18,7%) butir tupoksi bermuatan karakter jujur; 54 (20,1%) 

butir tupoksi bermuatan karakter tanggung jawab; 51 (19%) butir tupoksi bermuatan 
karakter cerdas; tidak ada (0%) butir tupoksi bermuatan karakter bersih dan sehat; 23 

(8,58%) butir tupoksi bermuatan karakter peduli; 49 (18,37%) butir tupoksi 
bermuatan karakter kerja sama; dan 41 (15,3%) butir tupoksi bermuatan karakter 

tangguh. 
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Tabel 2 

Integrasi Nilai-nilai Karakter Utama 

Di Dalam Tupoksi Pegawai UPBJJ-UT Surabaya 

 
 

Sedangkan Hasil dari penilaian terhadap draft I panduan pegawai, kedua 
validator ahli menyatakan “sesuai” dengan  situasi dan kondisi UPBJJ-UT Surabaya. 

Sedangkan untuk aspek isi, bahasa, dan sistematika (termasuk perwajahan) draft I 

buku panduan pegawai kedua validator menyatakan baik dan sangat baik. Para 

validator menyarankan agar dilakukan perbaikan pada: ejaan/penulisan; kalimat yang 

berulang; menggunakan rujukan tak langsung (parafrase) agar kalimatnya efektif. 

Sementara hasil evaluasi/validasi draft II, 95,65% pegawai menyatakan “sesuai” 

dengan  situasi dan kondisi UPBJJ-UT Surabaya; dan dari aspek isi, bahasa, dan 

sistematika (termasuk perwajahan) draft II buku panduan pegawai, secara keseluruhan 

dinyatakan “baik” (89,86%), dan “sangat baik” (8,7%). Adapun nilai utama yang 

menjadi prioritas bagi pegawai secara berurutan adalah: tanggung jawab, cerdas, jujur, 

kerja sama, tangguh, peduli, dan bersih dan sehat. 

Sejumlah saran atau komentar pegawai terkait dengan draft II Panduan Kultur 
Unit Pegawai UPBJJ-UT Surabaya di antaranya: (1) tupoksi dosen untuk pengajaran 

disampaikan apa adanya, bahwa dosen sudah tidak ada aktivitas mengajar/tutorial, 
evaluasi; (2) dosen lebih dominan sebagai karyawan administrasi daripada tenaga 

akademik; (3) tentang tupoksi dosen terkait dengan Tri Dharma PT bidang pendidikan 
dan pengajaran kenyataan tidak sesuai pelaksanaan di UT, sebaiknya dicantumkan 

dasar pelaksanaannya; dan diberikan penjelasan yang ekuivalen; (4) perlu dilakukan 
penelitian lanjutan terkait dengan penerapan nilai-nilai karakter utama dalam 

keseharian kerja pegawai UPBJJ-UT Surabaya; (5) panduan ini sangat penting bagi 
seluruh pegawai UPBJJ-UT Surabaya. Memberikan pencerahan bagi setiap pegawai 

akan nilai-nilai tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai yang cenderung menurun. 

 

B. Panduan Kultur Unit Untuk Tutor 

Berdasarkan hasil distribusi angket Panduan Kultur Unit untuk 100 orang tutor 
UPBJJ-UT Surabaya, 99% menyatakan setuju jika UPBJJ-UT Surabaya menjadikan 

nilai-nilai karakter, sebagai landasan dasar dalam pengelolaan tutorial. Berdasarkan 
urutan prioritas pilihan tutor UPBJJ-UT Surabaya, nilai-nilai karakter utama yang 

dipandang penting untuk dikembangkan di dalam diri tutor adalah: 1. Jujur (75,86%); 
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2. Tanggung Jawab (60,93%); 3. Cerdas (28,28%); 4. Peduli (37,93%); 5. Kerja Sama 

(25,52%); 6. Bersih dan Sehat (26,9%); dan 7. Tangguh (21,38%). 

 

Tabel 3 

Urutan Prioritas Nilai-nilai Karakter Utama Pilihan Tutor 

 

 

Selain nilai-nilai karakter utama di atas, tutor juga mengusulkan nilai-nilai 

karakter lain, yakni: disiplin, komunikatif, imtaq, berbudaya, sabar, konsisten, 

fleksibel, berorientasi pada pebelajar, sportif, empati, keterpercayaan, amanah, 

transparan, bersahaja, partisipatif, demokratis, keberagaman, berjiwa kompetisi. 

Terkait dengan pengembangan Panduan Kultur UPBJJ-UT Surabaya, saran dan 

masukan dari tutor antara lain: (1) pelaksanaan panduan harus konsisten dan 
komunikatif; (2) perlu sosialisasi tentang makna panduan kultur; (3) pembentukan 

karakter dalam akademik jangan terjebak pada pendogmaan nilai, karena akan 
membahayakan pada pembentukan diri yang kamuflase seperti P4 masa Orba; (4) 

panduan agar tidak terlalu membatasi, tetapi mewadahi tutor untuk berinovasi, 
berkreasi, berbasis budaya bangsa yang berdasar Pancasila, serta mampu mengajak 

civitas unt menjadi manusia Indonesia yang berkepribadian dan berkarakter bangsa 
Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai yang sudah dirumuskan dalam Pancasila; dan 

(5) panduan perlu digandakan untuk semua tutor. 

Hasil pemetaan dan pengintegrasian ketujuh nilai karakter tutor di dalam tugas 

pokok dan fungsi tutor UPBJJ-UT Surabaya (30 butir tupoksi), diperoleh hasil sebagai 

berikut: 26(19,7%) butir tupoksi bermuatan karakter jujur; 25 (18,94%) butir tupoksi 

bermuatan karakter tanggung jawab; 25 (18,94%) butir tupoksi bermuatan karakter 

cerdas; tidak ada 1(0,76%) butir tupoksi bermuatan karakter bersih dan sehat; 

22(16,67%) butir tupoksi bermuatan karakter peduli; 13(9,85%) butir tupoksi 

bermuatan karakter kerja sama; dan 20(15,15%) butir tupoksi bermuatan karakter 

tangguh. 

Sedangkan hasil dari penilaian terhadap draft I panduan tutor, kedua validator 

menyatakan “sesuai” dengan  situasi dan kondisi UPBJJ-UT Surabaya; dan untuk 

aspek isi, bahasa, dan sistematika (termasuk perwajahan) draft I buku panduan tutor 

diperoleh hasil baik dan sangat baik. Para validator menyarankan agar dilakukan 
perbaikan pada: ejaan/penulisan; kalimat yang berulang; menggunakan rujukan tak 

langsung (parafrase) agar kalimatnya efektif. Sementara hasil validasi draft II, dari 16 
validator tutor, seluruhnya (100%) menyatakan “sesuai” dengan  situasi dan kondisi 
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UPBJJ-UT Surabaya. Sedangkan untuk aspek isi, bahasa, dan sistematika (termasuk 

perwajahan) draft II, secara keseluruhan para tutor menyatakan “baik” 60,42%, dan 

“sangat baik” 37,5%.  Adapun nilai utama yang menjadi prioritas pilihan tutor secara 

berurutan adalah: jujur dan tanggung jawab, cerdas, peduli, tangguh, kerja sama, dan 

bersih dan sehat. 

Terhadap draft II panduan, para tutor menyarankan diantaranya: (1) setiap tutor 

diberi Panduan Kultur Unit untuk Tutor, sebagai pedoman dalam memberi tutorial; 
(2) perlunya ditambahkan informasi tentang sanksi/hukuman terhadap setiap 

pelanggaran yang dilakukan tutor.  
 

Simpulan dan Saran 
A. Simpulan 

Berdasarkan pengembangan yang telah dilakukan, masukan dari pengguna dan 

validator diperoleh simpulan bahwa pengembangan panduan  kultur unit di  UPBJJ-

UT Surabaya telah berhasil dilakukan sampai dengan draf III. Secara lebih rinci, hasil 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 1. Panduan kultur unit yang telah dikembangkan, dipandang sesuai oleh 

pegawai (95,65%); dan tutor (100%); sebagai acuan dan/atau pedoman 

tentang norma, standar etika atau kode etik bagi setiap pegawai/tutor untuk 

menciptakan kualitas internal, latar, lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan 

iklim kultural di lingkungan UPBJJ-UT Surabaya. 

2. Panduan untuk pegawai yang telah dikembangkan dipandang baik dan sangat 

baik oleh pegawai (89,86%), tutor (97,92%), untuk: 

a) mengantisipasi perilaku, sikap, dan/atau tindakan pegawai yang dipandang 

“kurang layak, atau kurang baik” dari sisi etika profesi atau akademik, 

sehingga mengurangi kewibawaan dan integritas pegawai UPBJJ sebagai 

tenaga pendukung akademik. 

b) membentuk sosok pegawai UPBJJ-UT Surabaya yang memiliki: (a) 
kepribadian yang kuat, kompak dan bersatu padu, peka, tanggap dan 

memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan 
tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat; (b) 

karakter/watak yang dewasa, mampu memelihara rasa persatuan dan 
kesatuan secara kekeluargaan, sehingga terwujud kerja sama dan semangat 

pengabdian yang tangguh di kalangan pegawai kepada masyarakat serta 
meningkatkan kemampuan, dan keteladanan pegawai; dan (c) etos kerja 

pegawai yang tinggi untuk mewujudkan pegawai yang bermutu tinggi dan 

sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi 

masyarakat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan disarankan: 

1. manajemen UPBJJ-UT Surabaya, dapat mensosialisasikan dan 

mengimplemantasikan Panduan Kultur Unit untuk Pegawai dan Tutor ini 

sebagai acuan tentang norma, standar etika atau kode etik, dalam rangka  

pembentukan karakter  pegawai/tutor/pengurus pokjar di lingkungan UPBJJ-

UT Surabaya. 

2. UT-Pusat, mengimplementasikan Panduan Kultur Unit untuk Pegawai dan 

Tutor ini (dengan berbagai revisi) sebagai tupoksi bagi pegawai/tutor. 
3. Peneliti lain, melakukan penelitian lanjutan untuk lebih memantapkan 

tingkat implementasi butir-butir tupoksi pegawai/tutor sesuai realitas di 
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lapangan, dengan melakukan berbagai uji coba di lapangan dalam skala yang 

lebih luas. 
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