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ABSTRACT 

It is constitutionally said that in the Indonesia’s long term the national development 
(2005-2025) it should be managed to achieve the ultimate goal:, the strong national 
characters, national competivenes, highly valued behavior, and morality in 
accordance with the values inherently contained within Pancasila. It has mentioned 
that among the values inlude: believing  in the Almighty One God, acting in highly 
valued behaviors, being tolerant, applying cooperativeness, being patriotic, being 
dynamic, and having scienctific and technological awareness. 
  
Within those contexts it is argued that the Indonesian and character building must 
have broad areas of targets as well as multidimensional orientations. It is also 
strongly believed that such development will finally touch the whole aspects national 
awareness. It was basically argued that : (1) characters are strongly needed for 
upholding the nation Indonesia;l (2) characters are believed to be the ultimate 
destiny as well spirit of the future generation; and (3) characters  need to be 
developed intentionally in order that the Indonesian nation should become the strong 
united nation with civilised Indonesian community. 
 
It was for those considerations that character education need to be strengthened, 
developed, and implemented within the whole system of national education. 
Accordingly the community of scholars and educators of all subjects and areas of 
learning should take professional responsibilities for sustainable development of 
characters. 

 

 

A. Mengapa perlu Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 

 Haruslah diyakini bahwa tidak perlu ada keraguan dari seluruh komponen bangsa 

tentang perlunya pembangunan bangsa dan karakter yang oleh Ir Soekarno, Presiden RI 

Pertama ditemakan dengan nation and character building karena secara konstitusional 

komitmen berbangsa dan bernegara Indonesia telah dengan tegas dinyatakan dalam keempat 
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alinea Pembukaan UUD 1945. Komitmen tersebut merupakan kristalisasi dari semangat 

kebangsaan yang secara historis mengkristal dalam wujud gerakan Kebangkitan Nasional 

1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang berpuncak dengan Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia 17 Agustus 1945. Karena itu kegalauan seluruh komponen bangsa tentang kondisi 

bangsa yang dirasakan menghawatirkan saat ini, dan prospek bangsa dan negara Indonesia di 

masa depan, sangatlah beralasan. Berbagai diskusi, seminar, sarasehan, simposium dan 

sejenisnya yang saat ini marak di seluruh wilayah Indonesia, merupakan indikator yang kuat 

bahwa seluruh komponen bangsa memiliki komitmen kebangsaan yang sangat kuat. Namun 

demikian diperlukan adanya kebijakan nasional yang komprehensif, koheren, dan 

berkelanjutan. 

 Seperti dinyatakan dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 

(Republik Indonesia,2010:1), situasi dan kondisi kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan 

tersebut, mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif untuk memprioritaskan 

pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa dijadikan arus utama 

pembangunan nasional. Hal itu mengandung arti bahwa setiap upaya pembangunan harus 

selalu diarahkan untuk memberi dampak positif terhadap pengembangan karaker. Mengenai 

hal tersebut secara konstitusional sesungguhn ya sudah tecermin dari misi pembangunan 

nasional yang memosisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi guna 

mewujudkan visi pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), yaitu “...terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak 

dan prilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, 

berkembang dinamis, dan berorientasi ipteks.” 

 Oleh karena itu pembangunan karakter bangsa memiliki cakupan dan tingkat urgensi 

yang sangat luas dan bersifat multidimensional. Ditegaskan dalam Kebijakan tersebut sangat  

luas karena memang secara substantif dan operasional terkait dengan “...pengembangan 

seluruh aspek  potensi-potensi keunggulan bangsa dan bersifat multidimensional karena 

mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses “menjadi”.  

Dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa (1) karakter merupakan hal sangat esensial dalam 

berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus 

bangsa; (2) karakter berperan sebagai “kemudi” dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak 
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terombang-ambing; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan 

dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, ditegaskan bahwa 

pembangunan karakter bangsa harus difokuskan pada “...tiga tataran besar, yaitu (1) untuk 

menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI), dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang 

berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat.” 

 Di dalam Kebijakan Nasional tersebut (2010;4) pembangunan karakter bangsa secara 

fungsional memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut. 

a. Fungsi Pembentukan dan Pengembangan Potensi 

Pembangunan karakter bangsa berfungsi membentuk dan mengembangkan 

potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, 

dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. 

b. Fungsi Perbaikan dan Penguatan  

Pembangunan karakter bangsa berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran 

keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi 

dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan 

pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. 

c. Fungsi Penyaring 

Pembangunan karakter bangsa berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan 

menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa yang bermartabat. 

 

Demikian ditegaskan bahwa “...ketiga fungsi tersebut dilakukan melalui (1) Pengukuhan 

Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, (2) Pengukuhan nilai dan norma konstitusional 

UUD 45, (3) Penguatan komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

(4) Penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, serta (5) 

Penguatan keunggulan dan daya saing bangsa untuk keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam konteks global.” 

Sedangkan yang menjadi tujuan (Kebijakan Nasional,2010:5) dari pembangunan karakter 

bangsa adaalah “...untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga 

mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang 

adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia.” Untuk itu maka Pembangunan Karakter Bangsa disikapi dan diperlakukan 

sebagai suatu gerakan nasional yang harus menjadi komitmen seluruh komponen bangsa 

dengan tema “...membangun generasi Indonesia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli.” 
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Melihat sifat komprehensif dan kompleksitas dari pembangunan karakter bangsa 

tersebut, telah ditetapkan yang menjadi lingkup sasaran pembangunan karakter bangsa 

mencakup ranah sebagai berikut. (Kebijakan Nasional,2010:5-6) 

1. Lingkup Keluarga yang “...merupakan wahana pembelajaran dan pembiasaan 

karakter yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain dalam keluarga 

terhadap anak sebagai anggota keluarga sehingga diharapkan dapat terwujud keluarga 

berkarakter mulia yang tecermin dalam perilaku keseharian.”  

2. Lingkup Satuan Pendidikan yang “...merupakan wahana pembinaan dan 

pengembangan karakter yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan 

terintegrasi dalam semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan 

pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta (d) 

pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. 

Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia 

dini sampai pendidikan tinggi.” 

3. Lingkup Pemerintahan yang “...merupakan wahana pembangunan karakter bangsa 

melalui keteladanan penyelenggara negara, elite pemerintah, dan  elite politik. Unsur 

pemerintahan merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembentukan 

karakter bangsa karena aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan 

merupakan pengambil dan pelaksana kebijakan yang ikut menentukan berhasilnya 

pembangunan karakter pada tataran informal, formal, dan nonformal.” Pemerintahlah 

yang mengeluarkan berbagai kebijakan dalam  

4. Lingkup Masyarakat Sipil yang “...merupakan wahana pembinaan dan 

pengembangan karakter melalui keteladanan tokoh dan pemimpin masyarakat serta 

berbagai kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial 

kemasyarakatan sehingga nilai-nilai karakter dapat diinternalisasi menjadi perilaku dan 

budaya dalam kehidupan sehari-hari”.  

5. Lingkup Masyarakat Politik yang “...merupakan wahana yang melibatkan warga 

negara dalam penyaluran aspirasi dalam politik. Masyarakat politik merupakan suara 

representatif dari segenap elite politik dan simpatisannya. Masyarakat politik memiliki 

nilai strategis dalam pembangunan karakter bangsa karena semua partai politik 

memiliki dasar yang mengarah pada terwujudnya upaya demokratisasi yang 

bermartabat.” 

6. Lingkup Dunia Usaha dan Industri yang “...merupakan wahana interaksi para pelaku 

sektor riil yang menopang bidang perekonomian nasional. Kemandirian perekonomian 

nasional sangat bergantung pada kekuatan karakter para pelaku usaha dan industri 

yang di antaranya dicerminkan oleh menguatnya daya saing, meningkatnya lapangan 

kerja, dan kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri.” 

7. Lingkup Media Massa yang “...merupakan sebuah fungsi dan sistem yang memberi 

pengaruh sangat signifikan terhadap publik, khususnya terkait dengan pembentukan 

nilai-nilai kehidupan, sikap, perilaku, dan kepribadian atau jati diri bangsa. Media 
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massa, baik elektronik maupun cetak memiliki fungsi edukatif atau pun nonedukatif 

bergantung dari muatan pesan informasi yang disampaikannya.” 

 

  Di dalam Kebijakan Nasional (2010:7) tersebut karakter diartikan sebagai “...  nilai-nilai 

yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan 

berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam 

perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta 

olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas 

seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan 

ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan”. Sedangkan karakter bangsa adalah  

kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, 

pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku  berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah 

hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa 

Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang 

tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku  berbangsa dan bernegara 

Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan 

prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI. Atas dasar kedua konsep itu 

maka”   

Berdasarkan kedua konsep tersebut  Pembangunan Karakter Bangsa dimaknai sebagai 

“... upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang sesuai dengan dasar  dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta 

potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban 

untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, 

bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasila 

dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Untuk mengejawantahkan 

gagasan dan komitmen pembangunan karakter bangsa tersebut ditetapkan sejumlah strategi 

dasar yang mencakup “...proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, 

pembudayaan, dan kerja sama  seluruh komponen bangsa dan negara”. 

Secara sistemik, Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter bangsa tersebut 

ditampilkan dalam gambar sebagai berikut. 
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Sumber: Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 
               Republik Indonesia (2010) 
 
 
 
B. Apa dan Bagaimana Pendidikan Karakter 

Secara imperatif pendidikan karakter bukanlah hal baru dalam sistem pendidikan 

nasional kita karena tujuan pendidikan nasional dalam semua undang-undang yang pernah 

berlaku (UU 4/1950; 12/1954; 2/89 dengan rumusannya yang berbeda secara substantif 

memuat penddikan karakter. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional komitmen tetang pendidikan karakter tertuang dalam Pasal 3 yang 

menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” Jika dicermati semua elemen dari tujuan tersebut terkait erat dengan 

karakter. 

Secara historis filosofis “Bapak” Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, menyatakan 

bahwa “…pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti 
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(kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh 

dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak 

kita.(Kemdiknas,2010:1) Rumusan tentang landasan, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional 

tersebut sangat jelas menyiratkan bahwa melalui pendidikan hendak diwujudkan peserta didik 

yang secara utuh memiliki berbagai kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, emosional, sosial, 

intelektual maupun kecerdasan kinestetika. Pendidikan nasional mempunyai misi mulia 

(mission sacre) terhadap individu peserta didik. 

Sebagai suatu konsep akademis,  character atau kita terjemahkan karakter memiliki 

makna substantif dan proses psikologis yang sangat mendasar. Lickona (1992:50) merujuk 

pada konsep good character yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai “...the life of right 

conduct—right conduct in relation to other persons and in relation to oneself”. Dengan kata lain 

karakter dapat kita maknai sebagai kehidupan berprilaku baik/penuh kebajikan, yakni 

berprilaku baik terhadap pihak lain (Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dan alam semesta) 

dan terhadap diri sendiri. Dalam dunia modern ini, dikatakan Lickona (1991) lebih lanjut,  

bahwa kita cenderung melupakan the virtuous life atau kehidupan yang penuh kebajikan, 

termasuk di dalamnya self-oriented virtuous atau kebajikan terhadap diri sendiri, seperti self 

control and moderation atau pengendalian diri dan kesabaran; dan other-oriented virtuous atau 

kebajikan terhadap orang lain, seperti generousity and compassion atau kesediaan berbagi dan 

merasakan keb aikan.   

Secara substantif character terdiri atas 3 (tiga) operatives values, values in action, atau 

tiga unjuk prilaku yang satu sama lain saling berkaitan, yakni  moral knowing, moral feeling, and 

moral behavior. Ditegaskan lebih lanjut (Lickona,1991:51) bahwa karakter yang baik atau good 

charakter terdiri atas proses psikologis knowing the good, desiring the good, and doing the 

good—habit of the mind, habit of the heart, and habit of action. Ketiga substansi dan proses 

psikologis tersebut bermuara pada kehidupan moral dan kematangan moral individu. Dengan 

kata lain, karakter kita maknai sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti tahu 

kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berprilaku baik, yang secara koheren memancar 

sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, oleh raga, dan olah rasa dan karsa. 

Pendidikan karakter atau character education digunakan sebagai umbrella term 

(www.big.com/character education, diunduh 2/9/2010) untuk mendeskripsikan “...the teaching 

of children in a manner thet will help them develop variously as moral, civic, good, mannered, 
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behaved, non bullying, healthy, critical, successful, traditional, compliant and/or socially-

acceptable beings. ” Dalam konteks itu di berbagai sumber kepustakaan dikenal beberapa 

nomenklatur/jargon pendidikan seperti social and emotional learning, moral reasoning/cognitive 

development, life skills education, health education, violent prevention, critical thinking, ethical 

reasoning, and conflict resolution and mediation. Dengan kata lain pendidikan karakter dapat 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan 

keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. (Elkind dan Sweet, dalam goodcharacter.com, 

unduh 2/9/2010).  

Sebagai perbandingan, kebutuhan akan pendidikan karakter ternyata juga dirasakan di 

USA pada saat memasuki abad ke-21 dan merasakan terjadinya krisis nilai/moral yang 

mencemaskan, karena beberapa alasan mendasar sebagai berikut (Lickona, 1991: 20--21). 

a. There is a clear and urgent need. 

b. Transmitting values is and always has been the work of civilisation. 

c. The school’s role as moral educator becomes more vital at a time when millions of 
children get little moral teaching from their parents and when value-centered influence 
such as church or temple are also absent from their lives. 

d. thereis a common ethical ground even in our values-conflicted society. 

e. Democracies have a special need for moral education. 

f. There is no such thing as value-free education. 

g. Moral questions are among the great question facing both the individuals and human 
race. 

h. There is a broad-based, growing support for values education in the schools 

 

Dari sitasi tersebut dapat dimengerti bahwa pendidikan nilai/moral/karakter  memang 

sangat diperlukan atas dasar argumen: adanya kebutuhan nyata dan mendesak; proses 

tranmisi nilai sebagai proses peradaban; peranan satuan pendidikan sebagai pendidik moral 

yang vital pada saat melemahnya pendidikan nilai dalam masyarakat; tetap adanya kode etik 

dalam masyarakat yang sarat konflik nilai; kebutuhan demokrasi akan pendidikan moral; 

kenyataan yang sesungguhnya bahwa tidak ada pendidikan yang bebas nilai; persoalan moral 

sebagai salah satu persoalan dalam kehidupan, dan adanya landasan yang  kuat  dan 

dukungan luas terhadap pendidikan moral di satuan pendidikan. 
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Secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu 

merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan 

psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan 

masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas 

proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokan dalam: Olah Hati (Spiritual 

and emotional development) , Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan 

Kinestetik  (Physical and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and 

Creativity development) yang secara diagramatik dapat digambarkan dalam diagram Venn 

dengan empat lingkaran sebagai berikut. (Kemdiknas,2010:10) 

 
 
 
 
 

 
 

Sumber: Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2010) 
 

Urgensi dari pengejawantahan komitmen nasional pendidikan karakter, secara kolektif 

telah dinyatakan pada Sarasehan Nasional Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa  sebagai 

Kesepakatan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, yang  

dibacakan pada akhir khir Sarasehan Tanggal 14 Januari 2010, sebagai berikut. 

a. “Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yg tak 

terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh. 
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b. Pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara 

komprehensif sbg proses pembudayaan.  Oleh karena itu, pendidikan dan 

kebudayaan secara kelembagaan perlu diwadahi secara utuh. 

c. Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah, masyarakat, sekolah dan orangtua. Oleh karena itu 

pelaksanaan budaya dan karakter bangsa harus melibatkan keempat unsur 

tersebut. 

d. Dalam upaya merevitalisasi pendidikan dan budya karakter bangsa diperlukan 

gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam 

pelaksanaan di lapangan.”  

 
 

Oleh karena itu Kementrian Pendidikan Nasional menyusun Disain Induk Pendidikan 

Karakter, yang merupakan kerangka paradigmatik implementasi pembangunan karakter 

bangsa melalui system pendidikan. Secara keseluruhan pendidikan karakter dalam Disain 

Induk Pendidikan Karakter tersebut adalah sebagai berikut. (Kemdiknas,2010:11-12) 

a. Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap, yakni 
perencanaan,  pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Pada tahap perencanaan 
dikembangkan perangkat karakter yang digali, dikristalisasikan, dan dirumuskan 
dengan menggunakan berbagai sumber, antara lain pertimbangan: (1) filosofis - 
Agama, Pancasila, UUD 1945, dan UU N0.20 Tahun 2003 beserta ketentuan 
perundang-undangan turunannya; (2) pertimbangan teoretis - teori tentang otak (brain 
theories), psikologis (cognitive development theories, learning  theories, theories of 
personality) pendidikan (theories of instruction, educational management, curriculum 
theories), nilai dan moral (axiology, moral development theories), dan sosial-kultural 
(school culture, civic culture);  dan (3) pertimbangan empiris berupa pengalaman dan 
praktek terbaik (best practices) dari antara lain tokoh-tokoh, satuan pendidikan 
unggulan, pesanren, kelompok kultural dll. 

b. Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar (learning experiences) 
dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri 
individu peserta didik. Proses ini dilaksanakan melalui proses pembudayaan dan 
pemberdayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan 
pendidikan nasional. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni dalam 
satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dalam masing-masing pilar pendidikan 
akan ada dua jenis pengalaman belajar (learning experiences) yang dibangun melalui 
dua pendekatan yakni intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan 
suasana interaksi belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai 
tujuan pembentulkan karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur 
(structured learning experiences). Agar proses pembelajaran tersebut berhasilguna 
peran guru sebagai sosok anutan (role model) sangat penting dan menentukan. 
Sementara itu dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi (persistent-life 
situation), dan penguatan (reinforcement) yang memungkinkan peserta didik pada 
satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya  membiasakan diri 
berprilaku sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan 
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dipersonalisai dari dan melalui proses intervensi. Proses pembudayaan dan 
pemberdayaan yang mencakup pemberian contoh, pembelajaran, pembiasaan, dan 
penguatan harus dikembangkan secara  sistemik,  holistik, dan dinamis. 

c. Dalam konteks makro kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pelaksanaan 
pendidikan karakter merupakan komitmen seluruh sektor kehidupan, bukan hanya 
sektor pendidikan nasional. Keterlibatan aktif dari sektor-sektor pemerintahan lainnya, 
khususnya sektor  keagamaan, kesejahteraan, pemerintahan, komunikasi dan 
informasi, kesehatan, hukum dan hak azasi manusia, serta pemuda dan olah raga. 

d. Pada tahap evaluasi hasil, dilakukan asesmen program untuk perbaikan berkelanjutan 
yang sengaja dirancang dan dilaksanakan untuk menditeksi aktualisasi karakter dalam 
diri peserta didik sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan 
karakter itu berhasil dengan baik. 

 
 

Secara diagramatik, Pendidikan Karakter pada tataran makro tersebut digambarkan 

sebagai berikut. 

 

Disain Induk Pendidikan Karakter (Kemdiknas,2010:11) 

 

 
 
Sumber: Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2010) 
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Pada tataran mikro, pendidikan karakter ditata sebagai berikut (Kemdiknas, 2010:13-14) 

a. Secara mikro pengembangan nilai/karakter dapat dibagi dalam empat pilar, yakni 

kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan 

pendidikan (school culture); kegiatan ko-kurikuler  dan/atau ekstra kurikuler, serta 

kegiatan keseharian di rumah, dan dalam masyarakat. 

b. Dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas pengembangan nilai/karakter 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata 

pelajaran (embeded approach). Khusus, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Kewarganegaraan,  karena memang misinya adalah mengembangkan 

nilai dan sikap maka pengembangan nilai/karakter harus menjadi fokus utama yang 

dapat menggunakan berbagai strategi/metode pendidikan nilai (value/character 

education). Untuk kedua mata pelajaran tersebut nilai/karakter dikembangkan 

sebagai dampak pembelajaran (instructional effects) dan juga dampak pengiring 

(nurturant effects). Sementara itu untuk mata pelajaran lainnya, yang secara formal 

memiliki misi utama selain pengembangan nilai/karakter, wajib dikembangkan 

kegiatan yang memiliki dampak pengiring (nurturant effects) berkembangnya 

nilai/karakter dalam diri peserta didik.  

c.   Dalam lingkungan satuan pendidikan dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosial-

kultural satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga 

satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian di satuan 

pendidikan yang mencerminkan perwujudan nilai/karakter. 

d.   Dalam kegiatan ko-kurikuler, yakni kegiatan belajar di luar kelas yan g terkait 

langsung pada suatu materi dari suatu mata pelajaran, atau kegiatan ekstra 

kurikuler, yakni kegiatan satuan pendidikan yang bersifat umum dan tidak terkait 

langsung pada suatu mata pelajaran, seperti kegiatan Dokter Kecil, Palang Merah 

Remaja, Pecinta Alam dll,  perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan 

(reinforcement) dalam rangka pengembangan nilai/karakter. 

e.   Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi proses penguatan 

dari orang tua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap prilaku berkarakter mulia 

yang dikembangkan di satuan pendidikan menjadi kegiatan keseharian di rumah dan 

di lingkungan masyarakat masing-masing.  

Secara diagramatik, Pendidikan Karakter pada tataran mikro tersebut digambarkan 

sebagai berikut. 
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Sumber: Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2010) 

 
 
C. Pendidikan Karakter Bangsa dalam konteks Satuan Pendidikan Tinggi 
 

Didalam PP 17 tahun 2010, Pasal 84 ayat (2) a.dinyatakan bahwa pendidikan tinggi 

antara lain bertujuan “…menghasilkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; shat, berilmu, dan cakap; 

kritis,kreatif,inovatif, namdiri,percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta toleran, peka sosial dan 

lingkungan, demokratis dan bertanggung jawab.” Dengan demikian perguruan tinggi sebagai 

satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sepenuhnya terikat dan harus merujuk pada 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang secara substantif mengandung visi dan missi 

pendidikan karakter. Oleh karena itu secara imperatif perguruan tinggi merupakan salah satu 

situs pendidikan karakter yang mengejawantahkan pembangunan karakter bangsa. 

Pengembangan nilai/karakter di perguruan tinggi juga mencakup pilar Tridharma Perguruan 

Tinggi, yakni pendidikan yang mencakup kegiatan pembelajaran secara kurikuler, ko-kurikuler  

dan ekstra kurikuler; penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);  serta pengembangan 

budaya satuan pendidikan tinggi (university culture) yang tercermin dalam kegiatan keseharian 

dalam berbagai bentuk prilaku  keseharian di kelas, laboratorium, lapangan olah raga, studio, 

situs virtual, dan dalam masyarakat kampus atau kantor, dan lingkungan kampus/kantor. 
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Dalam kegiatan pendidikan di kelas (riil dan atau virtual) pengembangan 

nilai/karakter dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan terintegrasi dalam semua mata 

kuliah (embeded approach). Khusus, untuk matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan 

Kewarganegaraan,  Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, sesuai dengan misi kurikukulernya 

mengembangkan nilai dan sikap maka pengembangan nilai/karakter harus menjadi fokus 

utama yang dapat menggunakan berbagai strategi/metode pendidikan nilai (value/character 

education). Untuk semua matakuliah tersebut nilai/karakter harus dikembangkan sebagai 

dampak pembelajaran (instructional effects) dan juga dampak pengiring (nurturant effects). 

Sementara itu untuk matakuliah lainnya, yang secara formal memiliki misi akademik utama 

selain pengembangan nilai/karakter, wajib dikembangkan berbagai kegiatan yang diyakini 

memiliki dampak pengiring (nurturant effects) bagi berkembangnya nilai/karakter dalam diri 

peserta didik.  

Dalam lingkungan satuan pendidikan tinggi, suasana kehidupan kampus (riil untuk 

PT tatap muka dan/atau virtual/sistemik untuk PTJJ) seyogyanya dikondisikan agar 

lingkungan fisik dan alam, akademik, sosial-kultural, dan/atau lingkungan komunikasi elektronik 

pada satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama dengan sivitas akademika 

dan tenaga kependidikannya  terbiasa membangun kegiatan keseharian di satuan 

pendidikannya yang memang mencerminkan perwujudan nilai/karakter. Dalam kegiatan ko-

kurikuler, yakni kegiatan belajar di luar kelas atau diluar website yang terkait langsung pada 

suatu materi dari suatu mata pelajaran seperti di studio, laboratorium dan sejenisnya, atau 

kegiatan ekstra kurikuler, yakni kegiatan satuan pendidikan yang bersifat umum dan tidak 

terkait langsung pada suatu mata pelajaran, seperti kegiatan pengembangan bakat minat dan 

inovatif-kreatif, dll,  perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan (reinforcement) 

yang diyakini mampu menguatkan pengembangan nilai/karakter secara kontekstual, misalnya 

gerakan Go Green, Kampus Ilmiah dan Religius, Kampus Unggul Mutu dan Berakhlaq Mulia, 

dan sejenisnya. 

Di lingkungan keluarga masing-masing, termasuk keluarga besar Asrama, dan di 

masyarakat serta lingkungan virtual seperti facebook, blog, twitter harus selalu 

diupayakan agar terjadi proses penguatan dari pendidik dan pimpinan perguruan tinggi, serta 

tokoh-tokoh masyarakat terhadap prilaku berkarakter mulia yang dikembangkan di lingkungan 

kampus/kantor menjadi kegiatan keseharian di rumah dan di lingkungan masyarakat masing-

masing. Dalam bidang penelitian, perguruan tinggi dapat mengembangkan pusat kajian,  

kegiatan penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah , pelatihan, dan sejenisnya 
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dalam upaya pendidikan  karakter yang hasilnya dapat disumbangkan untuk meningkatkan 

kualitas dan dampak pendidikan karakter dalam konteks pembangunan karakter bangsa. 

 

 

Pondok Cabe, 7 Juli 2010 
Penulis, 
Prof Dr. H. Udin S.Winataputra, M.A. 
Guru Besar FKIP dan  Direktur PPs Universitas Terbuka 
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