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KATA PENGANTAR 

 
Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan Karakter tahun 2020-2024 
disusun mengacu kepada (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 
2005-2025, 
(c) Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah tahun 2020, (d) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor 11 tahun 2019 tentang Pemutakhiran 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, (e) Renstra Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, dan (f) Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024. 

 
Renstra ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun: (1) Rencana 
Kerja Tahunan (RKT); (2) Program dan kegiatan Pusat Penguatan Karakter 
secara terstruktur dan terarah; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian 
pembangunan Pusat Penguatan Karakter; (4) Laporan Tahunan; dan (5) 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

 
Selain itu, Renstra ini menyajikan sasaran dan target serta strategi 
pencapaiannya yang dilakukan melalui peningkatan mutu dan akses layanan 
penguatan karakter yang didukung dengan kerangka implementasi dan 
perkiraan kebutuhan biaya penyelenggaraan penguatan karakter dalam 
kurun waktu 2020-2024, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta 
pengendalian program untuk penjaminan mutu dan memastikan bahwa 
penyelenggaraan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan 
mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. 

 
Jakarta, April 2020 
Kepala Pusat Penguatan Karakter 
 

 
 
 

Ir. Hendarman, Ph.D. 
NIP.196106301986031002
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

“… memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial …” 

(Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) 
 

Pembukaan UUD 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan 
untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, 
damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 tahun 
kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan 
oleh Pembukaan UUD 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi 
Indonesia 2045. Visi ini terdiri dari empat pilar pembangunan berfondasikan 
Pancasila, yaitu: 

● pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
● perkembangan ekonomi berkelanjutan, 
● pemerataan pembangunan, dan 
● ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. 

 
Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek 

dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita 
kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing 
dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. 

 
Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah 

mengimplementasikan Nawa Cita dalam berbagai program kerja prioritas 
Kementerian, seperti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

 
Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Rencana strategis (Renstra) 

Kemendikbud periode 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar 
sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan 
memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa 
maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri 
Bangsa. 

 
Bab I Renstra ini terstruktur sebagai berikut: 
A. Kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2014-

2019; 
B. Permasalahan yang masih dihadapi; dan 
C. Tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra 2020-2024. 
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A. KONDISI UMUM PENDIDIKAN KARAKTER 
Dalam periode 2014-2019, Kemendikbud telah meningkatkan upaya 

untuk memperkuat karakter melalui berbagai program, diantaranya: 
 

1. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 
Pada hakikatnya pendidikan karakter bertujuan menanamkan 

nilai-nilai dan mengembangkan  sikap  dan  perilaku  yang  baik untuk 
membentuk karakter peserta didik di sekolah yang dalam 
pelaksanaannya melibatkan seluruh warga sekolah dengan dukungan 
keluarga dan masyarakat. 

Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep tripusat pendidikan, 
yang menegaskan bahwa keluarga, sekolah dan masyarakat 
merupakan satu kesatuan sinergis yang bertanggung jawab bukan 
saja hasil belajar peserta didik tetapi juga proses pendidikan itu 
sendiri. Kerjasama dalam bingkai kemitraan antara satuan 
pendidikan, keluarga dan masyarakat akan mampu membentuk 
ekosistem pendidikan yang dapat mendorong tumbuh kembang anak 
dengan optimal. 

Neolaka (2017) menyatakan bentuk dan isi serta cara-cara 
pendidikan dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan 
berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap anak. 
Pendidikan yang diterima anak dalam keluarga tentu akan digunakan 
oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. 

Peningkatan kapasitas dan kolaborasi positif antara keluarga, 
satuan pendidikan dan masyarakat sebagai sebuah ekosistem dalam 
penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menciptakan 
lingkungan yang kondusif dalam rangka penumbuhan karakter 
peserta didik. 

PPK bertujuan untuk membangun dan membekali peserta didik 
sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila 
dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika 
perubahan di masa depan. PPK dilaksanakan melalui pendekatan guru 
dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, 
kokurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan. 
Selain itu PPK dilaksanakan melalui pendekatan budaya. Secara 
akumulatif, siswa peserta PPK telah mencapai 130.218 siswa sampai 
akhir tahun 2019, yaitu naik hampir tiga kali lipat dari 43.254 siswa di 
akhir tahun 2017. Beragam program seperti Kawah Kepemimpinan 
Pelajar (KKP), Pramuka, Seniman Masuk Sekolah, Kemah Budaya 
Nasional hingga pemutaran film berkarakter nasional dilaksanakan 
untuk mendorong penguatan pendidikan karakter. 

Sejumlah 218.989 satuan Pendidikan telah tersosialisasi PPK 
pasca terbitnya Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang PPK, melalui 
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kegiatan sosialisasi, Surat Edaran, Permendikbud dan metode 
pengimbas. Pertumbuhan implementasi PPK dilakukan dalam  bentuk 
pelatihan, bimbingan teknis, workshop,  TOT,  lokakarya, rakor, 
semiloka, sarasehan, Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD), 
pengimbasan, konsultasi, pendampingan, dan lain-lain di  34  Provinsi 
dan terbitnya Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang 
Penumbuhan Budi Pekerti. Dengan peraturan tersebut diharapkan 
setiap satuan pendidikan punya pola pembiasaan sikap positif kepada 
siswa. Dengan pembiasaan diharapkan akan menumbuhkembangkan 
nilai moral dan spiritual, nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan, 
mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru 
dan orang tua, mengembangkan interaksi positif antar peserta didik, 
merawat diri dan lingkungan, mengembangkan potensi diri peserta 
didik secara utuh. 

Selain itu, untuk memperkuat program karakter, telah 
dilaksanakan berbagai aktivitas kajian dan pelatihan serta kampanye 
publikasi dengan melibatkan berbagai pihak. Aktivitas-aktivitas 
tersebut telah menghasilkan berbagai produk, antara lain: 

a. Kajian dan penyusunan naskah akademik PPK, antara lain: 
1) Penyusunan peta jalan implementasi PPK 
2) Konsep dan pedoman PPK 
3) Modul pelatihan bagi guru, pengawas, kepala sekolah, 

komite sekolah 
4) Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Calon Fasilitator 
5) Kajian dan penyusunan modul pelatihan Kurikulum 2013 

terintegrasi PPK 
6) Kajian dan penyusunan buku panduan dan modul-modul 

pelatihan pada Sekolah Luar Biasa 
7) Kajian dan penyusunan panduan PPK Kontekstual (daerah 3T) 
8) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang PPK di 

Satuan Pendidikan Formal 
9) Optimalisasi platform cerdasberkarater.kemdikbud.go.id 
10) Sinkronisasi Indikator Karakter Siswa pada Aplikasi 

Penjaminan Mutu Pendidikan 
11) Terbit 3 buku Penguatan Pendidikan Karakter berbasis 

Sejarah 
12) Terbit 4 buku Panduan Praktis Penguatan Pendidikan 

Karakter 

13) Terbit Buku Panduan Penguatan Pendidikan Karakter 
Kontekstual untuk Daerah 3T. 

14) Kajian PPK Kontekstual: narkoba, radikalisme, bela 
negara, kekerasan. 
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15) Kajian Perubahan Perilaku Siswa berdasarkan intervensi PPK 
16) Kajian modul pendampingan PPK terintegrasi dengan 

program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). 
17) Kajian Pengembangan Grand Design Penguatan 

Pendidikan Karakter dalam intrakurikuler, kokurikuler, 
ekstrakurikuler. 

18) Pedoman Aktualisasi Nilai dan Moral Pancasila di Sekolah 
19) Penyusunan Pedoman Bela Negara bekerjasama dengan 

Wantannas 
20) Kajian Radikalisme di Lingkungan Pendidikan 
21) Penyusunan Buku Best Practices Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) 
b. Berbagai pelatihan dilaksanakan guna meningkatkan 

kompetensi pelaku pendidikan, yaitu: 
1) Penyusunan pedoman Pelatihan Calon Fasilitator (Kepsek, 

Guru, Komite Sekolah, Pengawas) 
2) Pelatihan dan sosialisasi PPK pada sekolah piloting (4 

target grup) yaitu kepala sekolah, guru, komite sekolah, 
pengawas sekolah. 

3) Pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan pengimbasan 
implementasi PPK di 34 Provinsi seluruh satuan pendidikan 
formal (SD, SMP, SMA, SMK, SLB) 

4) Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013 
5) Rakor PPK di LPMP 34 Provinsi 
6) Pelatihan PPK untuk 900 Personel TNI AD 
7) Pendampingan Personel TNI AD pada satuan pendidikan 

di daerah 3T 
8) Pengimbasan PPK melalui pemberdayaan KKG/MGMP dan 

MKKS pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 
9) Pelatihan Fasilitator Daerah (Fasda) untuk pendampingan 

PPK terintegrasi SPAB bagi Kepala Sekolah dan Pengawas 
Sekolah di 140 Kabupaten/kota. 

10) Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 
c. Kampanye publikasi dilaksanakan dengan menggunakan 

berbagai kanal media, diantaranya: 

1) Pembuatan Laman Cerdas Berkarakter 
(cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id) 

2) Sosialisasi PPK pada media cetak dan elektronik. 
3) Menyebarluaskan konten dan informasi PPK secara strategis 

kepada masyarakat: infografis PPK, artikel, majalah Jendela, 
video praktik-praktik baik, testimoni kepala sekolah, guru, 
orang tua, tokoh masyarakat. 
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4) Sosialisasi dan diskusi publik kepada seluruh ekosistem 
pendidikan termasuk para Kepala Dinas Pendidikan di seluruh 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota 

5) Menyelenggarakan kompetisi video pendek PPK (Cerdas 
Berkarakter): Diikuti oleh 342 peserta. 

6) Memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk 
memberikan dukungan, kerja sama dan pengayaan program 
PPK: Kemdagri, Kemenag, Kemenkes, Kemenkopolhukkam, 
Kemenhan, TNI/Polri, KPK, BNN, Perguruan Tinggi, Lembaga 
Pendidikan, Pegiat Pendidikan, dsb. 

 
2. Dukungan Program Penguatan Karakter Lainnya (Keluarga 

dan Masyarakat) 
Permendikbud nomor 30 Tahun 2017 mengenai Pelibatan 

Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan mengamanatkan 
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga untuk menjabarkan 
keterlibatan komponen Tri Sentra Pendidikan (Keluarga, Masyarakat 
dan Satuan Pendidikan) dalam bidang Pendidikan. 

 
Gambar I-1 Tri Sentra Pendidikan 
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Program utama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga 
adalah (1) Peningkatan pemahaman orang tua (keluarga) terhadap 
peran dan fungsinya dalam mendidik anak, (2) Peningkatan 
pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan anak untuk 
mendukung penguatan karakter dan budaya prestasi anak. 

Sinergitas Tri Sentra Pendidikan pada program Pendidikan 
keluarga selama periode 2015-2019 yang telah menyasar 34 
provinsi dan 380 kabupaten/kota. Kegiatan yang mendukung 
penguatan karakter anak adalah dengan mengajak orang tua siswa 
terlibat aktif di satuan pendidikan melalui kegiatan: (1) Pertemuan 
Orang tua dengan Wali Kelas, (2) Kelas Orang tua, (3) Kelas 
Inspirasi, dan (4) Gelar Karya Akhir Tahun. Untuk mendukung 
peningkatan kapasitas orang tua dan kreatifitas serta penguatan 
karakter pada siswa, telah dilaksanakan beragam kegiatan yang 
langsung menyasar pada orang tua dan siswa, antara lain: 

 
a. Pengembangan Kapasitas Orang tua dengan menjaring calon 

pegiat pendidikan keluarga di tingkat Kab/Kota yang memiliki 
anak usia PAUD, SD dan SMP. Sampai  dengan  tahun  2019  
telah terjaring 4.300 orang pegiat Pendidikan Keluarga di 27 
Kabupaten/Kota. 

b. Mendorong minat baca anak melalui Gerakan Nasional Orang  
tua Membacakan Buku. Gernas Baku (Gerakan Nasional Orang 
tua Membacakan Buku) merupakan gerakan untuk mendukung 
inisiatif dan peran keluarga dalam meningkatkan minat baca 
anak melalui pembiasaan di rumah, di Satuan PAUD, dan di 
masyarakat. Sasaran Gernas Baku adalah orang tua, warga 
sekolah dan masyarakat. Dalam kurun waktu 5 tahun telah 
terjaring sebanyak 78.812 satuan PAUD menyelenggarakan 
Gerakan Nasional Orang tua Membacakan Buku. 

c. Dukungan Psikologi Awal di Satuan Pendidikan, yaitu 
serangkaian keterampilan sederhana yang dilakukan secara 
sistematis untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif 
dari suatu masalah sekaligus menunjang proses pemulihan 
psikologis. Sebanyak 1.620 anak telah mengikuti kegiatan DPA. 

d. Pendampingan bagi anak yang memiliki perilaku beresiko seperti 
kekerasan, pornografi, HIV/AIDS, dan narkoba. Sebanyak 1.500 
orang memperoleh pendampingan di 20 Satuan Pendidikan. 

e. From Zero to Hero, Pengembangan kapasitas diri Anak dan 
Remaja dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan. 
Kegiatan utama pada program ini adalah bootcamp selama 5 hari 
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dengan peserta yang sebelumnya sudah diidentifikasi sebagai 
pelaku kekerasan. Kegiatan ini telah menyasar 60 Remaja Geng 
Motor di Bandung, 60 Remaja Klitih di Yogyakarta, 60 Remaja 
Begal di Makasar. 

f. Aktualisasi Minat dan Bakat yaitu Memberikan ruang untuk 
berekspresi sesuai dengan minat dan bakat anak dan remaja 
melalui musik, mencipta lagu, mendongeng dll. Kegiatan ini telah 
diikuti sebanyak 2.500 anak dari berbagai satuan Pendidikan. 

g. Festival Anak dan Remaja yaitu kegiatan festival berbentuk gelar 
karya seni dari satuan pendidikan, lembaga, organisasi 
masyarakat. Festival ini diselenggarakan di panggung dinamis dan 
statis yang diisi diisi oleh peserta didik dari satuan pendidikan, 
organisasi atau komunitas remaja lainnya (PIK-R, GENRE, FORUM 
ANAK, KOMUNITAS LITERASI, DLL). Panggung dinamis dapat 
menampilkan misal drama, puisi, musik, operet, dan sebagainya, 
sedangkan untuk panggung statis dapat menampilkan karya 
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), publikasi dan 
kampanye hal positif. 

h. Menjadi orang tua di era digital melalui platform laman dan 
medsos sahabat keluarga. laman dan medsos sebagai pusat 
informasi bagi orang tua untuk mengumpulkan praktik baik 
pendidikan keluarga dan menyebarkannya ke orang tua lainnya 
sehingga menjadi fasilitas belajar bersama bagi orang tua demi 
menyiapkan orang tua sebagai pendidik utama. Selama kurun 
waktu lima tahun telah menjaring 2.520.003 pengunjung, 2.400 
anggota forum yang mengakses melalui desktop dan telepon 
selular. 

 
Selain itu, seluruh unit utama di Kemdikbud telah memberikan 

berbagai dukungan program dalam rangka penguatan karakter pada 
ekosistem Pendidikan, antara lain program Gerakan Seniman Masuk 
Sekolah, Belajar Bersama Maestro, Internalisasi Nilai Tradisi melalui 
Permainan Tradisional dan Cerita Rakyat, Pekan Budaya Indonesia, 
Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia SLB, Festival dan 
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Kawah Kepemimpinan Pelajar 
(KKP), Lomba Kompetensi Siswa, Lokakarya Pengembangan Perfilman, 
Pesta Pendidikan dan Kebudayaan, Festival dan Kreativitas Anak Usia 
Dini, Peringatan Hari Aksara Internasional, Festival Bahasa Ibu, 
Bincang-bincang Kebangsaan: Merawat Kebinekaan melalui Bahasa 
dan Sastra, Peringatan Hari Buku Nasional, Kajian Radikalisme di 
Lingkungan Pendidikan, Lokakarya Peningkatan Literasi di Daerah 3T, 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terintegrasi Penguatan 
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Pendidikan Karakter, dan Apresiasi Guru dan Tenaga kependidikan 
(GTK) Berprestasi. 
Pelaksanaan kebijakan program penguatan karakter ini dinilai positif 

oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan tingginya nilai survei kepuasan 
pelanggan yang dilakukan oleh beberapa pihak, diantaranya: 
a. Survei Litbang Kompas tahun 2017 di 14 kota besar di Indonesia: 

Sebanyak 84,90% masyarakat yakin bahwa Penguatan Pendidikan 
Karakter  dapat  meningkatkan  kompetensi  peserta  didik.  Survei  
di 14 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, 
Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, 
Samarinda, Manado, Makassar, Ambon, dan Denpasar. (sumber 
Litbang Kompas 2017) 

b. Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Kebijakan PPK 
Survei Kepuasan Pelanggan Stakeholder Satisfaction Survey (SSS) 
Tahun 2018 oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) 
Kemdikbud. Sebanyak 85,34% berbagai pemangku kepentingan 
pendidikan puas dengan adanya kebijakan PPK khususnya terhadap 
pembiasaan 5 nilai utama PPK yaitu religiositas, nasionalisme, 
kemandirian, gotong royong, dan integritas. (sumber BKLM 
Kemdikbud 2018). 

c. Survey yang dilakukan oleh Puspendik Kemendikbud terhadap 
peserta didik (sumber LAKIP Kemdikbud 2017) diperoleh data: 
1) “Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD” dimana, perilaku positif 

siswa dilihat dari penanaman perilaku budi pekerti yang sangat 
mudah dilakukan pada usia dini. Survey dilakukan dengan 
menggunakan instrumen Standar Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Anak (STPPA) dan sistem yang dapat 
memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan anak 
di Indonesia secara utuh. 

2) “Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK” 
diukur dengan tingkat kejujuran pelaksanaan ujian nasional. 
untuk tahun 2017 indeks integritas siswa mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk tingkat SMP/SMPLB 
dari yang ditargetkan sebesar 72% berhasil terealisasi sebesar 
79,69%. 

3) Sedangkan jenjang SMA/SMALB/SMK dari target yang 
ditetapkan sebesar 74% baru berhasil terealisasi sebesar 
73,12% (SMA) dan 67,73% (SMK). 

4) “Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM” realisasi capaiannya 
telah mencapai target. Keberhasilan  pencapaian  tersebut,  
tidak terlepas dari program/kegiatan yang dijalankan oleh 
Kemendikbud. Salah satu program yang dijalankan 
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Kemendikbud untuk memperbaiki sikap siswa SD/SMP/SM 
adalah program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

Dalam implementasinya, Kemendikbud juga bekerja sama dengan 
kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara 
aktif melaksanakan PPK dan budaya anti korupsi. Dengan terlibatnya 
banyak pihak dalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi fondasi 
dan roh utama pendidikan dan kebudayaan. 

 
B. Permasalahan Karakter 

1. Perluasan akses layanan 
Berdasarkan pada kondisi umum di atas, capaian pelaksanaan 

penguatan karakter belum mencakup ke seluruh komponen ekosistem 
pendidikan. Permasalahan perluasan akses antara lain, (a) wilayah 
geografi Indonesia yang luas, (b) demografi dan sosial budaya yang 
beragam, dan 
(c) jumlah penduduk yang besar dengan ragam usia dan karakter. 

 
2. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti di Sekolah 

Pendidikan merupakan pilar kebangsaan yang memiliki peran 
penting dalam menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan 
bela negara, membangun karakter dan meneguhkan jati diri bangsa, 
serta memperkuat identitas nasional. Pendidikan karakter dan budi 
pekerti sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian 
anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, 
memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan 
menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip 
moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat. 

Namun, pendidikan karakter dan budi pekerti belum sepenuhnya 
dapat terwujud dalam lingkungan sekolah dan budaya belajar yang 
mampu tumbuh sebagai kebiasaan yang baik. Hal ini tercermin dari 
rendahnya indeks integritas sekolah dalam mengikuti Ujian Nasional 
(UN), yakni masih 30 persen daerah yang memiliki indeks integritas UN 
rendah (Kemdikbud, 2017). Pelajar pengguna Narkoba juga masih 
tinggi, dari 3,3 juta pengguna. 

Narkoba, sebanyak 24 persen atau 810.267 orang pengguna adalah 
pelajar (BNN, 2017). Selain itu kekerasan fisik di kalangan pelajar juga 
masih marak terjadi sekitar 32,7 persen pelajar pernah setidaknya satu 
kali diserang secara fisik (Survei Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah – 
SNKBS, 2015). Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan juga mengalami penurunan dari 82,0 (Susenas MSBP, 
2015) menjadi 81,4 (Susenas MSBP, 2018). 
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3. Belum Optimalnya Peran Keluarga dan Masyarakat 
Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan 

kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter 
anak dilakukan melalui internalisasi nilai dalam proses pengasuhan, baik  
di dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun masyarakat. Keluarga 
merupakan pengasuh utama dan pertama bagi anak sehingga keluarga 
berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian, 
terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan 
mencegah perilaku berisiko. Sebagai orang tua, laki-laki dan perempuan 
memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mendidik dan 
mengasuh anak di dalam keluarga. 

 
C. Tantangan 

Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang mencerminkan nilai, 
sikap mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila menjadi 
benteng pertahanan budaya bangsa yang dapat menjadi penyaring nilai-
nilai budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa 
Indonesia. Berbagai upaya pembinaan dan aktualisasi Pancasila yang 
dilaksanakan perlu ditingkatkan untuk merespons arus globalisasi yang 
membawa dampak sangat luas, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun 
politik. Globalisasi membuat pergaulan antarnegara semakin intensif, 
mobilitas manusia kian mudah dan cepat, serta pertukaran budaya 
antarbangsa kian longgar. Bila tidak diantisipasi dengan baik, pertukaran 
budaya melalui globalisasi tentu dapat mempengaruhi budaya dan 
karakter bangsa Indonesia. 

 
Selain itu, berkenaan dengan hasil non-akademik, seperti 

pendidikan sikap dan perilaku, data yang dimiliki Kemendikbud juga 
menunjukkan perlunya perbaikan. Dalam hal perundungan (bullying) 
dan kerangka  pikir kemajuan (growth mindset), Gambar I-3 
menunjukkan hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan 
dengan rata-rata peserta didik negara-negara OECD 
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Gambar I-2 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik 
 

Perundungan dan Growth Mindset dalam Survei Well-being Siswa PISA 2018 
 

Persentase siswa yang
melaporkan telah 

mengalami perundungan 
beberapa kali dalam 

sebulan 
 

Persentase siswa yang 
tidak menyetujui 

pernyataan bahwa 
“kepandaian tidak dapat 
diubah terlalu banyak” 

(Growth Mindset) 

   

 

    Rata-rata             OECD  
(Sumber: OECD, 2019)

 
 

Seperti terlihat pada Gambar I-3, 41% peserta didik Indonesia 
melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. 
Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara  
OECD sebesar 23%. Peserta didik yang sering mengalami perundungan 
mencapai nilai membaca 21 poin lebih rendah. Mereka juga merasa 
sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik 
seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah. 

Berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbud 
mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan 
berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan 
kurikulum/program. 

 
Tabel di bawah menunjukkan kesembilan tantangan tersebut. 

 
Tabel I-1 Tantangan Pemajuan Pendidikan 

No. Tantangan 

 
1. Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran 

sebagai pengalaman menyenangkan 

 
2. 

Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepercayaan 
bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka 
(pemangku kepercayaan bekerja sama) 

23% 

41% 

29% 

63% 
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No. Tantangan 

 
3. Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai 

fasilitator pembelajaran 

 
4. Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh 

konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai 

 
5. Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (one size fits 

all) menjadi berpusat pada pelajar dan personalisasi 

 
6. Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran 

yang difasilitasi oleh teknologi 

 
7. Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh 

pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri 

 
8. Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh peraturan dan perangkat 

administrasi menjadi bebas untuk berinovasi 

 
9. 

Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi 
ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (agency) semua 
pemangku kepentingan 

 

Tabel I-2 Tantangan Pemajuan Kebudayaan 

No. Tantangan 

1. Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat 
dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik 

2. Optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian 
budaya dan pendidikan karakter 

3. Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai 
dengan potensi ekonominya 

4. Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan 
Sastra Daerah/Indonesia 

 
5. 

Pengawasan dan pembinaan pemangku kepentingan perbukuan, serta 
pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan 
demi terwujudnya sistem perbukuan nasional yang sehat 

6. Diplomasi kebudayaan yang lebih holistik di luar negeri 

7. Kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan 
lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis kebudayaan 
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Pada periode 2015-2019, Kemdikbud telah mengembangkan 
berbagai program penguatan karakter yang menyebar di berbagai unit 
utama secara berkelanjutan dan inovatif. Pada periode 2020-2024, 
kementerian pendidikan dan kebudayaan membentuk unit khusus yang 
melaksanakan penguatan karakter, yaitu Pusat Penguatan Karakter. 

Pusat Penguatan Karakter mengemban tugas untuk melakukan 
pengkajian, pengembangan dan penyebaran konten serta monev konten 
penguatan karakter pada Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat 
khususnya pada konsep kebijakan Merdeka Belajar dan Nilai-nilai 
Pancasila. Untuk itu, Pusat Penguatan Karakter akan mendukung untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan pada bidang 
pendidikan dan kebudayaan strategi yang sesuai dengan tugas dan 
fungsi yang telah ditetapkan.
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 
 

A. Visi Pusat Penguatan Karakter 
Sebagai unit kerja yang mendukung peningkatan sumber daya manusia 

melalui penguatan karakter, visi Pusat Penguatan Karakter seiring dengan 
Visi Kemdikbud yang mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, 
yaitu: 

 
 
 
 
 
 
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung 
Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju 
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui 
terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, 
mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan 
berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan 
global 

 
 
 

Penempatan pembangunan rakyat Indonesia dalam Visi Pendidikan dan 
Kebudayaan menggaris bawahi pentingnya seluruh rakyat Indonesia sebagai 
aktor pembangunan bangsa. Mereka adalah sumber daya yang paling utama 
bagi sebuah negara. Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah 
globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas 
rakyatnya. Derasnya inovasi teknologi menuntut segenap rakyat Indonesia 
menjadi pembelajar sepanjang hayat agar mampu menguasai perubahan 
teknologi tersebut termasuk ilmu pengetahuan sehingga dapat bersaing di 
tengah-tengah masyarakat global. 

Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan 
bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna 
mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sejalan dengan perwujudan 
visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan 
kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. 
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Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter 
bangsa. Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi 
panduan Kemendikbud dalam menjalankan program PPK di lingkungan 
sekolah dan keluarga/masyarakat. 

Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang 
ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai 
utama (religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan 
kemandirian) yang menjadi fokus dalam pembentukan karakter seperti 
terlukis dalam Gambar II-1. 

 
Gambar II-1 Skema Penguatan Pendidikan Karakter 

PENUMBUHAN NILAI-NILAI UTAMA KARAKTER 
 

Religius 
Jujur 

Toleransi 
Disiplin 

Kerja keras 
Kreatif 
Mandiri 

Demokratis 
Rasa Ingin Tahu 

Semangat Kebangsaan 
Cinta Tanah Air 

Menghargai Prestasi 
Bersahabat/Komunikasi 

Cinta Damai 
Gemar Membaca 

Peduli Lingkungan 
Peduli Sosial 

Tanggung Jawab 
(dan lain-lain) 

 
Pasal 3 Perpres No. 

87/2017 Tentang PPKJ) 

Sumber: https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=13 

 
 

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru 
dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan 
ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu PPK dilaksanakan 
melalui pendekatan budaya. Secara akumulatif, siswa peserta PPK telah 
mencapai 

130.218 (seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas) siswa sampai 
akhir tahun 2019, yaitu naik hampir tiga kali lipat dari 43.254 (empat puluh 
tiga ribu dua ratus lima puluh empat) siswa di akhir tahun 2017. Beragam 
program seperti Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP), Pramuka, Seniman 
Masuk Sekolah, Kemah Budaya Nasional hingga pemutaran film berkarakter 
nasional dilaksanakan untuk mendorong penguatan pendidikan karakter 

Dalam implementasinya, Kemendikbud juga bekerja sama dengan 

Olah Hati 

Olah 
Raga 

Olah 
Karsa 

Olah Hati 

Integritas Nasionalisme 

Gotong 
Royong Kemandirian 

Religiositas 

Nilai Utama 
(Core Velues) 

5 Nilai Utama merupakan Aktualisasi dari Pancasila, 3 Pilar Gerakan Nasional 
Revolusi Mental, Nilai-nilai Kearifan Lokal, Tantangan Masa Depan 
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kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara aktif 
melaksanakan PPK dan budaya anti korupsi. Dengan terlibatnya banyak pihak 
dalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi fondasi dan roh utama 
pendidikan dan kebudayaan. 

 
Gambar II-2 Profil Pelajar Pancasila 

Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar 

sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa 
kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong 
royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 
di atas. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut: 
1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia 

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan 
berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya 
dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan 
kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam 
kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa 
kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) 
akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan 
(e) akhlak bernegara. 

2) Berkebinekaan global 
Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan 
identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan 
budaya lain, sehingga menumbuhkan rasasaling menghargai dan 
kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak 
bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari 
berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, 
kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan 
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sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman 
kebinekaan. 
 

3) Bergotong royong 
Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu 
kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama 
dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan 
lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong 
adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. 

4) Mandiri 
Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang 
bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci 
dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi 
serta regulasi diri. 

5) Bernalar kritis 
Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses 
informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan 
antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan 
menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah 
memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis 
dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses 
berpikir, dan mengambil keputusan. 

6) Kreatif 
Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu 
yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci 
dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta 
menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. 
 

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuh kembangan nilai-
nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala 
arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan 
nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan 
akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global dapat 
menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-
nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak 
kehilangan ciri dan identitas khasnya. 

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Pusat Penguatan Karakter akan 
memberikan dukungan melalui pengkajian, penyusunan dan 
penyebarluasan konten-konten pengamalan nilai Pancasila bagi ekosistem 
Pendidikan. 
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B. Misi Pusat Penguatan Karakter 

Pusat Penguatan Karakter mendukung Misi Presiden (Nawacita kedua) 
melalui Misi Kemdikbud sesuai tugas dan kewenangannya, yaitu 
menjabarkan misi nomor 
(1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya 
yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan 
pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi 
Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai 
berikut: 

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan 
berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 

2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta 
pengembangan bahasa dan sastra. 

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk 
mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan 
kebudayaan. 

 
C. Tata Nilai Pusat Penguatan Karakter 

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai 
yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi 
sikap dan perilaku seluruh pegawai Pusat Penguatan Karakter dalam 
menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang 
diutamakan pada Renstra Pusat Penguatan Karakter 2020-2024 ini searah 
dengan Tata Nilai Kemendikbud sebagai berikut: 

1. Integritas 
Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, 

perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai 
Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan 
kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun 
indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah: 

a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai 
kebenaran dalam tindakan 

b. Jujur dalam segala tindakan 
c. Menghindari benturan kepentingan 
d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi 
e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 
f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme 
g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan 
h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi 
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i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun 
di luar ketentuan 

2. Kreatif dan Inovatif 
Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan 

untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau 
yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa 
gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif 
adalah: 

a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang 
variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu 
menghasilkan karya baru 

b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan 
berkelanjutan 

c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang 
konstruktif 

d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan 
masalah 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
bekerja secara efektif dan efisien 

f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai 
g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan 
h. Tidak monoton 

3. Inisiatif 
Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau 

yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan 
sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk 
memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang 
baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif 
adalah: 

a. Responsif melayani kebutuhan stakeholder 
b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi 
c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang 

dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan 
masalah 

d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan 
e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari 

kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan 
telah disetujui oleh semua anggota tim 

4. Pembelajar 
Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha 

mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai 
Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah 
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dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta 
mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator 
yang menunjukkan nilai pembelajar adalah: 

a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan 
memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman 

b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya 
pelajaran 

c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja 
d. Memanfaatkan waktu dengan baik 
e. Suka mempelajari hal yang baru 
f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi 

5. Menjunjung Meritokrasi 
Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan 

dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai 
Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada 
orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator 
yang mencerminkan nilai ini adalah: 

a. Berkompetisi secara profesional 
b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan 

kompetensi pegawai 

c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional 
sesuai kinerja 

d. Tidak sewenang-wenang 
e. Tidak mementingkan diri sendiri 
f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya 
g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme 

6. Terlibat Aktif 
Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap 

kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai 
tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak 
untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari 
indikator: 

a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung 
visi dan misi Kementerian 

b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja 
c. Peduli dengan aktifitas lingkungan sekitar (tidak apatis) 
d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah 

7. Tanpa Pamrih 
Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan 

penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa 
pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi  
keinginan  dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai 
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Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak 
lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan 
tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah: 

a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan 
b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya 
c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun) 
d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa 
e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja 
Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai 

Kemendikbud semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan 
pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi 
Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja 
Kemendikbud yang prima. 

 
D. Tujuan Pusat Penguatan Karakter 

Perumusan tujuan Pusat Penguatan Karakter ditujukan untuk 
menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. 
Tujuan besar Pusat Penguatan Karakter pada tahun 2020-2024 adalah untuk 
memberikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Merdeka 
Belajar pada ekosistem pendidikan melalui pengkajian, pengembangan dan 
penyebarluasan serta monitoring dan evaluasi konten karakter pada satuan 
pendidikan, keluarga dan masyarakat. 

Tujuan besar ini untuk mendukung satu dari lima tujuan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pengembangan Potensi Peserta Didik yang 
Berkarakter. 

 
E. Sasaran Strategis Penguatan Karakter 

Agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi 
Kemendikbud salah satunya adalah Revolusi Mental dan Pembangunan 
Kebudayaan yang dilaksanakan sesuai arah kebijakan dan strategi sebagai 
berikut: 
a. Arah Kebijakan: Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila 

untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk 
mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. 
Strategi: Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat 
nilai integritas, etos kerja, gotong-royong, dan budi pekerti. 

b. Arah Kebijakan: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan 
untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah 
perkembangan peradaban dunia. 
Strategi: (1) Revitalisasi dan aktualisasi budaya dan kearifan lokal untuk 
menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, 
dan kerjasama antar warga; (2) Pengembangan dan pemanfaatan 
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kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan 
rakyat. 

 
Fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan 

pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada 
kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan 
kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan 
penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif. 

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-
nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya 
pendidikan karakter. 
1. Membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai 

bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut: 
a) memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang 

positif; 
b) menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang 

majemuk serta multi budaya; 
c) mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling 

membantu; 

d) menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai 
warga, dan menghormati penegakan hukum; 

e) menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh 
budaya luar; dan 

f) menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa 
Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan 
pendidikan maupun di luar satuan pendidikan. 

2. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter. Kondisi yang ingin 
dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan 
pendidikan karakter adalah: 
a) nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi 

aspek-aspek utama pendidikan karakter; 
b) peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat; 
c) cagar budaya terkelola dengan baik; 
d) kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih 

efektif dan terlaksana dengan baik; dan 
e) sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal. 

 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud Tahun 2020-

2024, ditetapkan 4 (empat) proses utama kementerian, yaitu (1) pemerataan 
akses pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; (3) 
pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra; dan (4) 
pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti yang tergambar pada Gambar 
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3.2. Di dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter 
bagi peserta didik. 

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan 
penguatan karakter, diperlukan sasaran strategis (SS) yang akan  dicapai  
pada tahun 2024. Sasaran Pusat Penguatan Karakter mengacu pada Sasaran 
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan, 
yaitu Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga yaitu 
Menguatnya karakter peserta didik. Penguatan karakter peserta didik 
diimplementasikan melalui kampanye publik konten karakter bagi keluarga, 
masyarakat dan satuan pendidikan.
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA 
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 
A. Arah Kebijakan dan Strategi 

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah: 
 
 

“Terwujudnya Indonesia maju yang 
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, 
berlandaskan gotong-royong” 

 
Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai 

Nawa Cita Kedua. Nawa Cita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai 
berikut: 
(1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 
(2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 
(3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 
(4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 
(5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 
(6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 
(7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga; 
(8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; 
(9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

 
RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama 

Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawa Cita, termasuk di 
antaranya arahan tentang pembangunan SDM: 

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan 
 

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama 

industri dan talenta global.” 
 

pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) 
meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi 
mental dan pembangunan kebudayaan. 
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Agenda pembangunan penguatan karakter akan mendukung seluruh 
agenda pembangunan Kemdikbud khususnya pada nomor (2) yaitu Revolusi 
Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan arah kebijakan Revolusi mental 
dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya 
bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan 
berkarakter melalui strategi (a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk 
memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; dan 
(b) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan 
kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan 
patriotisme. 

 
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Penguatan Karakter 

Arah kebijakan dan strategi Pusat Penguatan Karakter pada kurun waktu 
2020-2024 adalah dalam rangka mendukung agenda tujuan Kemendikbud 
melalui Kebijakan Merdeka Belajar dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila yang 
bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat 
Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang 
pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang 
merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. 

Kebijakan Pusat Penguatan Karakter mengacu pada Permendikbud No. 
45 tahun 2019 dan No. 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas dan fungsi 
melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter serta urusan 
ketatausahaan pusat. 

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penguatan Karakter 
menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan kebijakan teknis di bidang 
penguatan karakter; (b) pelaksanaan penguatan karakter; (c) koordinasi dan 
fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter; (d) pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang penguatan karakter; dan (e) pelaksanaan urusan 
ketatausahaan Pusat. 

 
Gambar III-1 Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter 
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Pusat Penguatan Karakter berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai 
pancasila guna membangun ekosistem pendidikan yang berkarakter. Model 
jalinan kemitraan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat sebagai 
trisentra pendidikan, dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam 
menumbuh kembangkan karakter. 

Program Pusat Penguatan Karakter berperan dalam memberdayakan 
keluarga, satuan Pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 
agar peduli dan terlibat dalam memajukan pendidikan khususnya pada 
konsep kebijakan Merdeka Belajar. Program Pusat Penguatan Karakter juga 
diarahkan pada penguatan karakter anak melalui pembiasaan sikap dan 
perilaku positif dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 

Untuk menjabarkan secara praktis, strategi yang dilakukan oleh Pusat 
Penguatan Karakter adalah sebagai berikut: 
1) Melakukan kajian mengenai pengamalan nilai-nilai pancasila dan 

kebijakan Merdeka Belajar 
2) Mengembangkan konten kampanye nilai-nilai Pancasila dan Merdeka 

Belajar 
3) Menyebarluaskan konten kampanye nilai-nilai Pancasila dan Merdeka 

Belajar melalui media terbuka dan tertutup 
4) Melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dan kebijakan Merdeka Belajar 
5) Memperkuat jejaring mitra dengan pelaku pendidikan dan masyarakat 

serta instansi lainnya. 
6) Memperkuat pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan 

setempat dan tahapan tumbuh kembang peserta didik. 
 

C. Kerangka Regulasi 
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Pusat Penguatan 

Karakter, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang 
tugas Pusat Penguatan Karakter pada periode waktu tahun 2020-2024, 
adalah sebagai berikut: 

 
Tabel III-1 Arah dan Kebutuhan Regulasi Pusat Penguatan Karakter 

 
No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau 

Kebutuhan Regulasi 

Urgensi Pembentukan berdasarkan 
Evaluasi Regulasi yang Berlaku, 

Kajian, dan Penellitian 

1. Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Menyesuaikan substansi pengaturan dengan 
perkembangan pendidikan serta sinkronisasi 
dengan peraturan perundang-undangan lain. 

2 Revisi PP dan Permendikbud turunan 
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional 

Dengan adanya penyesuaian pada UU No. 20 
Tahun 2003 maka peraturan pelaksanaan dari UU 
akan ikut menyesuaikan. 

3 … … 
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D. Kerangka Kelembagaan 
Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Pusat Penguatan Karakter 

sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, harus didukung oleh 
kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, 
ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan 
efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan 
kepada PPK secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar 
penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, 
serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur 
organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan 
duplikasi tugas dan fungsi organisasi. 

 
 

Gambar III-2 Proses Bisnis Utama Pusat Penguatan Karakter 
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Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Pusat Penguatan Karakter 
Tahun 2020-2024, ditetapkan lima proses utama, yaitu (1) kajian konten 
nilai-nilai pancasila; (2) pengembangan dan penyebaran konten melalui 
media; (3) monitoring dan evaluasi; (4) layanan manajemen; dan (5) 
Penguatan jejaring kemitraan baik di tingkat pusat (K/L), daerah (Provinsi, 
Kab/Kota), Ormas  dan institusi lainnya) pusat penguatan karakter seperti 
yang tergambar pada Gambar III-1. Di dalam setiap proses utama tersebut 
mengandung penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan. 

Proses bisnis ini akan menjadi pijakan dalam menjalan tugas dan fungsi 
pusat penguatan karakter untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan karakter. 

 
1. Struktur Organisasi 

Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Pusat 
Penguatan Karakter adalah seperti yang tergambar pada Gambar III-3 
berikut ini: 

 
Gambar III-3 Struktur Organisasi Pusat Penguatan Karakter

 
 
 

Seperti yang terlihat pada Gambar di atas, dalam rangka 
mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penguatan Karakter, 
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didukung oleh dua pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu, serta 
jabatan fungsional umum dengan rincian sebagai berikut: 
1) Kepala Pusat Penguatan Karakter; 
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
3) Jabatan Fungsional Widyaprada Madya; 
4) Jabatan Fungsional Analisi Kebijakan Madya; 
5) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Madya; 
6) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda; 
7) Jabatan Fungsional Widyaprada Muda; 
8) Jabatan Fungsional Perencana Muda; 
9) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Muda; 
10) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda; 
11) Jabatan Fungsional Arsiparis Muda; 
12) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pertama; 
13) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Pertama; serta 
14) Jabatan Fungsional Umum. 
15)  

Setiap pejabat fungsional di atas memiliki tugas dan fungsi yang 
berbeda-beda dan spesifik. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengoordinasikan 
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif 
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Pusat Penguatan Karakter. 
Sementara itu, masing-masing jabatan fungsional melaksanakan tugas dan 
fungsi teknis sesuai bidangnya masing-masing. 

 
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara dilakukan secara 
menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit 
sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
a. Kondisi ASN Pusat Penguatan Karakter 

Pusat Penguatan Karakter saat ini memiliki jumlah ASN sebanyak 84 orang. 
 

Tabel III-2 Jumlah ASN PPK Tahun 2020 
 
 

No Unit Kerja Jumlah 

1 Kepala Pusat 1 

2 Kasubbag Tata Usaha 1 

3 Jabatan Fungsional Widyaprada Madya 4 

4 Jabatan Fungsional Analisi Kebijakan Madya 3 

5 Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Madya 3 

6 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda 1 
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No Unit Kerja Jumlah 

7 Jabatan Fungsional Widyaprada Muda 5 

8 Jabatan Fungsional Perencana Muda 2 

9 Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 1 

10 Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda 1 

11 Jabatan Fungsional Arsiparis Muda 1 

12 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pertama 8 

13 Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Pertama 3 

14 Jabatan Fungsional Umum 50 

Total 84 



 

 

3
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BAB IV TARGET 
KINERJA DAN TARGET 

PENDANAAN 
 

A. Target Kinerja 
Dalam rangka mewujudkan kinerja Pusat Penguatan Karakter serta 

mendukung tercapainya visi, misi dan kebijakan Kemendikbud, Pusat 
Penguatan Karakter menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 5 (lima) 
indikator kinerja kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara 
nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu sasaran 
program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud 
setiap sasaran program dan kegiatan diukur dengan menggunakan 
komponen kegiatan. 

 
Tabel IV-1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja 

Pusat Penguatan Karakter Tahun 2020-2024 
Program/ 
Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan 
(Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK) 

Target 

Satuan Baseline 2020 2021 2022 2023 2024 

 
SS 3 

 
Menguatnya karakter peserta didik 

 
IKSS 3.1 

Persentase satuan pendidikan yang 
memiliki lingkungan kondusif dalam 
pembangunan karakter 

 
% 

  
30 

 
35 

 
40 

 
45 

 
50 

IKSS 3.2 Persentase tingkat 
pengamalan nilai-nilai 
Pancasila 

%  10 15 22,5 31 40 

IKSS 3.3 Persentase tingkat 
pemahaman konsep Merdeka 
Belajar 

%  10 15 22,5 31 40 

 
SP 1.4 

 
Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Pusat Penguatan Karakter 

 
IKP 1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-

nilai Pancasila 

 
% 

 
5 

 
10 

 
15 

 
22,5 

 
31 

 
40 

 
IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep 

Merdeka Belajar 

 
% 

 
5 

 
10 

 
15 

 
22,5 

 
31 

 
40 

 
SK 

 
Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan 

 
IKK Jumlah Konten Penguatan Karakter satuan 

pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan 

 
konten 

 
-- 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
IKK Jumlah Konten Penguatan Karakter keluarga 

yang dihasilkan dan disebarluaskan 

 
konten 

 
-- 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
IKK Jumlah Konten Penguatan Karakter 

masyarakat yang dihasilkan dan 
disebarluaskan 

 
konten 

 
-- 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
SK 

 
Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter 

 
IKK Predikat Sakip Pusat Penguatan Karakter 

minimal BB 

 
predikat 

  
BB 

 
BB 

 
BB 

 
A 

 
A 

 
IKK Nilai Kinerja Anggaran atas PelaksanaanRKA-

K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85 

 
nilai 

  
85 

 
86 

 
87,5 

 
89,5 

 
91 
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Guna mencapai sasaran-sasaran kinerja tersebut, telah ditetapkan 
beberapa output kegiatan penguatan karakter, yaitu: 
1. Sasaran kegiatan: Terlaksananya penguatan karakter bagi 

ekosistem pendidikan dan kebudayaan 
1.1 Indikator kinerja kegiatan (IKK): Jumlah Konten Penguatan 

Karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan. 
Tahapan kegiatan pada IKK ini adalah: 
a. Penyusunan Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan 
b. Penyebarluasan Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan 
c. Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Penyebarluasan Konten 

Penguatan Karakter Satuan Pendidikan 
 

Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan penyusunan 
konten penguatan karakter satuan Pendidikan antara lain: 
1) Analisis dan Pemetaan Konten Penguatan Karakter Satuan 

Pendidikan 
2) Produksi Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan 
3) Finalisasi Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan 
4) Tenaga Ahli Konten Kreatif Penguatan Karakter Satuan Pendidikan 

 
Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan 
penyebarluasan konten penguatan karakter satuan Pendidikan antara 
lain: 
1) Perencanaan dan Produksi Kreatif Media Penguatan Karakter 

Satuan Pendidikan 
2) Kampanye Publik Target Luas (Above The Line) Penguatan 

Karakter Satuan Pendidikan 
3) Kampanye Publik Target Terbatas (Below The Line) 

Penguatan Karakter Satuan Pendidikan 
4) Reviu Tayangan Kampanye Penguatan Karakter

 Satuan Pendidikan 
5) Tenaga Ahli Media Planning Penguatan Karakter Satuan 

Pendidikan 
 

Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan supervisi 
dan evaluasi pelaksanaan konten penguatan karakter satuan 
Pendidikan antara lain: 
1) Penyusunan Instrumen Supervisi dan Evaluasi Penguatan 

Karakter Satuan Pendidikan 
2) Supervisi dan Evaluasi Penguatan Karakter Satuan Pendidikan 
3) Analisis dan Penyusunan Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi 

Penguatan Karakter Satuan Pendidikan 
4) Tenaga Ahli Media Monitoring dan Audit Komunikasi Penguatan 
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Karakter Satuan Pendidikan 
 

1.2 Indikator kinerja kegiatan (IKK): Jumlah Konten 
Penguatan Karakter keluarga yang dihasilkan dan 
disebarluaskan 
Tahapan kegiatan pada IKK ini adalah: 
a. Penyusunan Konten Penguatan Karakter Keluarga 
b. Penyebarluasan Konten Penguatan Karakter Keluarga 
c. Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Penyebarluasan Konten 

Penguatan Karakter Keluarga 
 

Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan 
penyusunan konten penguatan karakter keluarga antara lain: 
1) Analisis dan Pemetaan Konten Penguatan Karakter Keluarga 
2) Produksi Konten Penguatan Karakter Keluarga 
3) Finalisasi Konten Penguatan Karakter Keluarga 
4) Tenaga Ahli Konten Kreatif Penguatan Karakter Keluarga 

 
Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan 
penyebarluasan konten penguatan karakter Keluarga antara lain: 
1) Perencanaan dan Produksi Kreatif Media Penguaatan Karakter 

Keluarga 
2) Kampanye Publik Target Luas (Above The Line) Penguatan 

Karakter Keluarga 
3) Kampanye Publik Target Terbatas (Below The Line) 

Penguatan Karakter Keluarga 
4) Reviu Tayangan Kampanye Penguatan Karakter Keluarga 
5) Tenaga Ahli Media Planning Penguatan Karakter Keluarga 

 
Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan supervisi 
dan evaluasi pelaksanaan konten penguatan karakter keluarga 
antara lain: 
1) Penyusunan Instrumen Supervisi dan Evaluasi Penguatan 

Karakter Keluarga 
2) Supervisi dan Evaluasi Penguatan Karakter Keluarga 
3) Analisis dan Penyusunan Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi 

Penguatan Karakter Keluarga 
4) Tenaga Ahli Media Monitoring dan Audit Komunikasi 

Penguatan Karakter Keluarga. 
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1.3 Indikator kinerja kegiatan (IKK): Jumlah Konten 
Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan 
disebarluaskan. 
Tahapan kegiatan pada IKK ini adalah: 
a. Penyusunan Konten Penguatan Karakter Masyarakat 
b. Penyebarluasan Konten Penguatan Karakter Masyarakat 
c. Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Penyebarluasan Konten 

Penguatan Karakter Masyarakat 
 

Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan penyusunan 
konten penguatan karakter masyarakat antara lain: 
1) Analisis dan Pemetaan Konten Penguatan Karakter Masyarakat 
2) Produksi Konten Penguatan Karakter Masyarakat 
3) Finalisasi Konten Penguatan Karakter Masyarakat 
4) Tenaga Ahli Konten Kreatif Penguatan Karakter Masyarakat 

 
Komponen kegiatan yang menunjang tahapan
 kegiatan penyebarluasan konten penguatan karakter 
masyarakat antara lain: 
1) Perencanaan dan Produksi Kreatif Media Penguaatan Karakter 

Masyarakat 
2) Kampanye Publik Target Luas (Above The Line) Penguatan 

Karakter Masyarakat 
3) Kampanye Publik Target Terbatas (Below The Line) 

Penguatan Karakter Masyarakat 
4) Reviu Tayangan Kampanye Penguatan Karakter Masyarakat 
5) Tenaga Ahli Media Planning Penguatan Karakter Masyarakat 

 
Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan supervise 
dan evaluasi pelaksanaan konten penguatan karakter masyarakat 
antara lain: 
1) Penyusunan Instrumen Supervisi dan Evaluasi Penguatan 

Karakter Masyarakat 
2) Supervisi dan Evaluasi Penguatan Karakter Masyarakat 
3) Analisis dan Penyusunan Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi 

Penguatan Karakter Masyarakat 
4) Tenaga Ahli Media Monitoring dan Audit Komunikasi Penguatan 

Karakter Masyarakat 
Konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter pada ekosistem 

pendidikan dan kebudayaan yang dihasilkan dan disebarluaskan untuk 
membuat orang sadar (aware), paham (understand), bergabung (join) dan 
melakukan (do) perilaku atau tindakan yang mencerminkan nilai-nilai 
Pancasila dan Kebijakan Merdeka Belajar. 
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Mekanisme penghitungan capaian target sasaran adalah dengan 
menyusun instrument untuk menghitung jumlah konten kampanye 
komunikasi publik penguatan karakter ekosistem pendidikan dan kebudayaan 
yang dihasilkan dan disebarluaskan melalui media target audiens luas (above 
the line) maupun media target audiens terbatas (below the line). Instrument 
ini disusun untuk melihat indikator keberhasilan penyebarluasan konten 
dengan tingkatan: membuat orang sadar (aware), paham (understand), 
bergabung (join) dan melakukan (do) perilaku atau tindakan yang 
mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Kebijakan Merdeka Belajar. 

 
2. Sasaran kegiatan: Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter 

2.1 Indikator kinerja kegiatan (IKK): Predikat Sakip Pusat Penguatan 
Karakter minimal BB. 

2.2 Indikator kinerja kegiatan (IKK): Nilai Kinerja Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85. 
Tahapan kegiatan pada IKK ini adalah: 
a. Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan 

Rencana Anggaran 
b. Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 
c. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 
d. Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian 
e. Kegiatan Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan 

Perlengkapan 
 

Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan 
penyusunan rencana program dan anggaran antara lain: 
1) Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 
2) Penyusunan Roadmap (Peta Jalan) tahun 2020-2024 
3) Penyusunan Program Kerja 
4) Penyusunan Revisi RKA-KL dan DIPA 

 
Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan 
pelaksanaan dan pemantauan antara lain: 
1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 
2) Penyusunan Evaluasi Organisasi 
3) Penyusunan Laporan BMN 

 
Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan 
pengelolaan keuangan dan perbendaharaan antara lain: 
1) Reviu Laporan keuangan dan perbendaharaan
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2) Penyusunan laporan keuangan semester dan tahunan 
3) Bimbingan teknis BMN 

 
Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan pengelolaan 
kepegawaian antara lain: 
1) Peningkatan motivasi dan kerjasama SDM 
2) Peningkatan Kompetensi SDM (leadership, personal 

empowerment, problem indentification, Komputer, Bahasa 
Inggris) 

3) Penyusunan dokumen analisis jabatan 
4) Penyusunan beban kerja dan peta jabatan 
5) Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 

 
Komponen kegiatan yang menunjang tahapan kegiatan layanan 
umum, rumah tangga dan perlengkapan antara lain: 
1) Penyusunan POS (Prosedur operasional standar) 
2) Penyusunan Peta Resiko 
3) Rapat dan Koordinasi Internal/Eskternal 

 
B. Kerangka Pendanaan 

Upaya untuk mencapai tujuan Pusat Penguatan Karakter dan sasaran-
sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai 
macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan 
regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan 
dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan 
dan sasaran kegiatan Pusat Penguatan Karakter sampai dengan tahun 2024 
adalah sebagai berikut: 

 
Tabel IV-2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Pusat Penguatan Karakter 

 
Program/ 
Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome)/ 
Sasaran kegiatan 

(Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK) 

Alokasi (Rp Miliar) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
SK 

 
Terlaksananya penguatan karakter 
bagi ekosistem pendidikan dan 
kebudayaan 

 
295,95 

 
454,84 

 
468,49 

 
482,54 

 
497,02 

 
SK 

 
Meningkatnya tata kelola Pusat 

Penguatan Karakter 

 
18,20 

 
18,75 

 
19,31 

 
19,89 

 
20,48 

Jumlah 314,15 473,59 487,80 502,43 517,50 
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BAB V 
PENUTUP 

 
Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan 

Karakter Kemendikbud tahun 2020-2024 ini disusun untuk mendukung 
program Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber 
Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus pemerintah 
pada RPJMN. Renstra menjabarkan kebijakan dan strategi Kinerja Pusat 
Penguatan Karakter guna mencapai rencana sasaran kinerja dan program 
dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemendikbud. Dengan demikian 
Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran 
Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi 
dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pemanfaatan APBN. 

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan 
Karakter ini diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman dan arah 
pembangunan penguatan karakter yang hendak dicapai pada periode 2020-
2024 baik bagi Unit Utama dan Satuan Kerja di Kemendikbud, ataupun 
sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan 
pembangunan di sektor pendidikan. Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional memandatkan Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon 
I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud, dan OPD di 
Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) 
Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan 
lintas sektoral bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Koordinasi 
perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan 
dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan 

(6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 
Selain yang diuraikan di atas, Rancangan Teknokratik Rencana Strategis 

(Renstra) Pusat Penguatan Karakter ini diharapkan bisa dipahami serta 
dimanfaatkan oleh seluruh komponen Ekosistem Pendidikan (Satuan 
Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat), serta khusus para pemangku 
kepentingan. Dengan demikian, pelibatan publik secara lebih aktif dan 
terintegrasi diharapkan mampu memperkuat karakter bangsa melalui 
ekosistem Pendidikan selama lima tahun mendatang. 
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Matrik Target Kinerja Program/Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Renstra Kemendikbud 
2020-2024 

Target kinerja ini, merupakan sebuah upaya inventarisir awal program/kegiatan yang terkait langsung dengan 
penguatan pendidikan karakter. Program/kegiatan penguatan pendidikan karakter itu sesungguhnya tidak 
hanya dilakukan oleh PUSPEKA, akan tetapi juga pada unit-unit kerja lainnya. PUSPEKA sendiri pada dasarnya 
secara pendanaan hanya bertanggungjawab pada terselenggaranya pendidikan karakter bagi ekosistem 
pendidikan dan kebudayaan serta meningkatkan tata kelola PUSPEKA itu sendiri. 

 

 
Kode 

Sasaran Program 
(Outcome)/ Sasaran 
kegiatan (Output)/ 

Indikator 
(IKSS,IKP,IKK) 

 
Satu
an 

 
Baseli
ne 

Targ
et 

 
Unit 
Pelaksana 

202
0 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

SS.3 Menguatnya Karakter Peserta Didik  

IKSS. 
3.1 

Persentase satuan pendidikan 
yang memiliki lingkungan 
kondusif dalam pembangunan 
karakter 

%  30 35 40 45 50  

IKSS. 
3.2 

Persentase tingkat 
pengamalan nilai-nilai 
Pancasila 

%  10 15 22,5 31 40  

IKSS. 
3.3 

Persentase tingkat pemahaman 
konsep Merdeka Belajar 

%  10 15 22,5 31 40  

SP. 1.4 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Pusat Penguatan Karakter Ditjen 
PAUDDikdasme
n 

IKP 
1.4.1 

Persentase tingkat pengamalan nilai-
nilai Pancasila 

% 5 10 15 22,5 31 40  

IKP 
1.4.2 

Persentase tingkat pemahaman 
konsep merdeka belajar 

% 5 10 15 22,5 31 40  
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Kode 

Sasaran Program 
(Outcome)/ Sasaran 
kegiatan (Output)/ 

Indikator (IKSS,IKP,IKK) 

 
Satuan 

 
Baselin
e 

Target  
Unit 
Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 

SK. Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan Puspeka 

IKK Jumlah Konten Penguatan Karakter 
satuan pendidikan yang dihasilkan dan 
disebarluaskan 

Konten - 30 30 30 30 30  

IKK Jumlah Konten Penguatan Karakter 
keluarga yang dihasilkan dan 
disebarluaskan 

Konten - 30 30 30 30 30  

IKK Jumlah Konten Penguatan Karakter 
masyarakat yang dihasilkan dan 
disebarluaskan 

Konten - 30 30 30 30 30  

SP. 3.3 Meningkatnya karakter peserta didik Ditjen 
PAUDDikdasmen 

IKP 3.3.1 Persentase satuan pendidikan yang 
memiliki lingkungan kondusif 
dalam pembangunan karakter 

% - 30 35 40 45 50  

IKP 3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Survey 
Karakter memenuhi tingkat minimum 

% - 57,2 58,2 59,2 60,2 61,2  

SK. Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas Direktorat SD 

IKK Persentase SD yang memiliki lingkungan 
kondusif dalam pembangunan karakter 

% - 30 35 40 45 60  

SK. Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas Direktorat SMP 

IKK Persentase SMA yang memiliki lingkungan 
kondusif dalam pembangunan karakter 

% - 30 35 40 45 60  

SK. Tersedianya layanan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang merata dan 
berkualitas 

Direktorat LK & 
PK 

IKK Persentase SLB yang memiliki lingkungan 
kondusif dalam pembangunan karakter 

% - 30 35 40 45 60  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN 
2 0 2 0 


