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BUPATI KONAWT SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAIY BUPATI KONAWE SEI"ATAN
NOMOR : W TATIUN2O18

TENTANG

PELIIKSANAAN PEIYGUATAIY PENDIDII(AIT I(ARAKTER
DI KABT'PATEIT KONAtrTT SEI"ATAN

DENGAN RAIIMAT TUTIAN YAITG MAIIA ESA

BUPATI KONAWT SELATAN,
a. bahwa untuk menjalankan amanat Nawacita Presiden

Republik Indonesia mengenai revolusi karakter bangsa,
perlu dilaksanakan penguatan pendidikan karakter
sebagaimana ditegaskan dalam Perahrran Presiden
Republik Indonesia Nomor 87 Tatrun 2Ol7 tentang
Penguatan Pendidikan Karalrter;

b. bahwa implementasi penguatan pendidikan karakter di
Kabupaten Konawe Selatan harus sejalan dengan Sistem
Pendidikan Nasional dan menjadi bagian dari Program
Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe
Selatan;

c. batrwa penguatan pendidikan karalrter sebagaimana
di'naksud dalam huruf b, merupakan tanggung jawab
bersama keluarga, satuan pend.id"ikan, masyarakat, dan
pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bupati Konawe Selatan
tentang Pelaksnaan Penguatan Pendidikan Karalrter
Kabupaten Konawe Selatan
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3

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2671;
Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2971;
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OIl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor
82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republikn Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9al;

4.



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahw 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5567) sglegaima:ra
telah diubah beberapa kali, teraktrir dengan peraturan
Pemerintatr Penggati Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2OLS tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OlO tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5f 57);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2OL3 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2OO5
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 541O);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2AL7 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 195);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036l-;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
2O Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 953)

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
22 Ta};nrln 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia nomor
ess)

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
24 Tahun 2OL6 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi
Dasar pada Kurikulum 2AL3 Pendidikan Dasar dan
Menengatr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201'6
nomor 971)

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan
Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A1'8 Nomor 782lr:'

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan {Lembarart
daerah Kabupaten Konawe Selatan Tatrun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahuo 2018 tentang
Perrbahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembenttrkan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tatrun
2018 Nomor 1)



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI KONAWE SEI,ATAN TENTANG
PELAKSANAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI
KABUPATEN KONAWE SEI.ATAN.

BAB I
KTTENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Penguatan Pendidikan Karalder yang selanjutnya disingkat PPK

adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan

pendidikan untuk memperkrat karalrter peserta didik melalui

harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga,

dan masyarakat.

5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan

menengah

6. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan

Forrnal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan

berjenjang.

7. Pendidikan lnformal adaiah jalur pendidikan keluarga dan

lingkungan.

8. Satuan Pendidikan atau sekolah adalah bentuk kelompok layanan

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-

Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah

Ibtidaiyah (MD, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah

Tsanawiyah (MTs).

9. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan

beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

10. Kokurikuler adalah jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk

penguatan, pendalarrlan, dan/atau pengayaan kegiatan

Intrakurikuler.

11. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam

rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan,

kepribadian, kerja sarna, dan kemandirian peserta didik secara

optimal.



12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

13. Guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas

utama mendidik, mengqiar, membimbing, mengaratrkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak

usia dini dan pendidikan dasar.

14. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri mitra sekolah

yang beranggotakan orang tua /wali Peserta Didik, komunitas

sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
TIAKSIUD DAN TUJUAIT

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman

untuk melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di

Satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten

Konawe Selatan.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk
mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa yang meliputi:

a. mengembangkan platform pendidikan di Kabupaten Konawe

Selatan yang meletakkan malora dan nilai karakter sebagai jiwa

atau pendorong utama penyelenggaraan pendidikan, dengan

memperhatikan kondisi keberagaman Satuan Pendidikan;

b. mengembalikan PPK sebagai jiwa dan pondasi pendidikan melalui

harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olatr pikir

(literasi), dan olah raga (kinestetik);

c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi

pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan

lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

BAB III
NILAI.NILAI DAN PRINSIP

PTNGUATAIT PEIVDIDIKAN KARAI(TIR

Pasal 3

(1) Penguatan Pendidikan Karalrter pada Satuan Pendidikan

mengembangkan 2O (dua puluh) nilai-nilai yang bersumber dari

agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional yang

meliputi:

a. religius;

b. jujur;

c. toleransi;



d. disrplin;

e. kerja keras;

f. lrreatif;

g. mandiri;

h. demokratis;

i. rasa ingin tahu;
j. semangat kebangsaan;

k. cinta tanah air;

l. menghargai prestasi;

m. bersahabat/komunikatif;

n. cinta damai;

o. gemar membaca;

p. peduli lingftungan;

q. peduli sosial;

r. tanggungjawab;

s. gotongroyong;

t. hormat; dan

u. berbakti pada orang tua dan guru

(2l.Dari 2O (dua puluh) nilai karakter sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terkristalisasi menjadi 5 (lima) nilai karakter utama, yaitu:

a. relegius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam

menjalankan ajaran agarna yang dipeluknya bersikap,

toleransi, peduli lingkungan, hormat dan berbakti pada orang

tua dan guru;

b. nasionalis. yaitu mengapresiasi, menjaga, mengembangkan

kekayaan budaya bangsa sendiri dan mampu mengapresiasi

kekayaan budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri

bangsa Indonesia. Nilai nasionalisme meliputi demokratis,

semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan cinta damai;

c. mandii, yaitu sikap percaya pada kemampuan, kekuatan,

bakat dalam diri sendiri, dan tidak tergantung pada orang lain.

Nilai mandiri meliputi disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri,

rasa ingin tahu, dan gemar membaca;

d. gotong roAong, yaitu kemampuan bekerja sama untuk

bemsaha memperjuangkan kebaikan bersama. Nilai gotong-

royong meliputi bersahabat/komunikatif, dan peduli sosial;

dan

e. integritas, yaitu menyelaraskan pikiran, perkataan dan

perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral yang

kebenarannya dapat dipertanggungiawabkan secara rasional.

Nilai integritas meliputi jujur, tanggung jawab, dan

mengfrargai prestasi.



Pasal 4

Penguatan Pendidikan Karalrter dilaksanakan dengan

menggunakan prinsip sebagai berikut:

a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik

secara menyeluruh dan terpadu;

b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada

masing-masing lingkungan pendidikan; dan

c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam

kehidupan sehari-hari.

BAB TY

IUPLEUINTASI
PTNGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

PPK diimenplementasikan di satuan pendidikan pada kegiatan:

a. intrakurikuler;

b. kokurikuler; dan

c. ekstrakurikuler.

Pasal 6

Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a merupakan penguatan nilai-ni1ai karakter melalui kegiatan

penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan

muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 7

(U Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan

untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler

sesuai muatan kurikulum.

(2) Kegiatan kokurikrler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kegiatan untuk memperkuat PPK oleh peserta didik

melalui:

a. penugasan terstruktur;

b. penugasan mandiri; dan

c. kegiatan lainnya.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempakan

penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi,

bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sarna, dan

kemandirian Peserta Didik secara optimal.



(2) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat /olah
minat, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan.

(3) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan pesantren kilat,
peringatan hari-hari besar keagamaan, ceramah keagamaan,

katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis AI Quran dan kitab suci

lainnya.

(4) Kegiatan ekstrakurikuler wajib dilaksanakan dan dikembanglan

satuan pendidkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. kegiatan keagamaan untuk menumbuhkan sikap religius.

b. kegiatan pengamalan Pancasila untuk menumbuhkan

semangat kebangsaan.

c. kegiatan pramuka untuk menumbuhkan semangat

kemandirian; dan

d. kegiatan seni budaya untuk pengenalan dan pelestarian

budaya/nilai-nilai keunggulan lokal yang ada di l(abupaten

Konawe Selatan.

(5) Alokasi walctu ekstrakurikrler wajib sebagaimana dimaksud pada

ayat (4)yaitu:

a. kegiatan ksagamaan 2 (dua) jam pel{aran setiap minggu;

b. kegiatan pengamalan Pancasila I (satu) jam pel4iaran setiap

minggu;

c. kegiatan pramuka 2 (dua) jam pelajaran setiap minggu; dan

d. kegiatan pengenalan seni dan budaya daerah 1 (satu) jam

pelajaran setiap minggu.

Pasal 9

(1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui kerja sama:

a. antar Satuan Pendidikan Formal;

b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan

Nonforrnal; dan

c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan

dan/atau lembaga lain yang terkait.

(21 l-enbaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga

kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau

organisasi profesi terkait.



(3) kmbaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (21harus mendapat rekomendasi dari Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan, Dinas terkait yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang sosial budaya atau pejabat daerah yang

berwenang

(4) Pelaksanaan kerjasama sekolah dengan satuan pendidikan lain

dan/atau lembaga lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pilihan, ketetapan dan tanggungjawab kepala sekolah.

(5) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu

identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal Kabupaten

Konawe Selatan, satuan pendidikan dapat menetapkan kegiatan

tertentu menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib

yang diikuti oleh setiap peserta didik.

Pasal 1O

(1) Penyelenggara€rn PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan

Formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah

dalam 1 (satu) minggu.

(2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-

sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan

bagr satuan pendidikan di bawah binaannya serta dilaporkan pada

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan bag

satuan pendidikan yang di bawah binaannya.

(3) Dafam hal menetapkan 5 (lima) hari sekolah oleh satuan

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan

Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempertimbangkan:

a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;

b. ketersediaan sarana dan prasarana;

c. kondisi lingkungan sosial dan kearifan lokal; dan

d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar

Komite Sekolah/ Madrasah.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan

Nonformal dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal

berbasis keagamaan dan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya.



(2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan

Nonformal merupakan penguatan nilai- nilai karakter melalui

materi pembelqjaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan

muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan

Informal dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam

pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan

belaj ar secara mandiri.

BAB V
PELAKSAITA DAIV TANGGUITG JAISAB

Pasal 13

(1) Pelaksanaan PPK di Kabupaten Konawe Selatan di bawah

koordinasi Tim Pendampingan Implementasi Penguatan

Pendidikan Karakter Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati

Konawe Selatan.

(2) Dalam pelaksanaan PPK di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan sebagai pembina dan penanggung jawab di

tingkat kabupaten.

BAB VI
PEIYDANAAN

Pasal 14

Pendanaan atas pelaksanaan PPK di Kabuapaten Konawe Selatan

bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. masyarakat; dan/atau

d. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIITAAN, MOIITTORTITG DAN EVALUAST

Pasal 15

(1) Pembinaan pelaksanaan PPK meliputi kegiatan pemberian

bimbingan, konsultasi, sosialisasi dan pelatihan.



(2) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan rencana aksi

serta implementasi PPK di satuan pendidikan.

(3) Pembinaan PPK dilaksanakan di bawah koordinasi Tim

Pendampingan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter

Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati Konawe Selatan.

(a) Pembinaan pelaksanaan PPK pada satuan pendidikan

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK dilaksanakan di
bawah koordinasi Tim Pendampingan Implementasi Penguatan

Pendidikan Karakter Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati

Konawe Selatan.

(2) Monitoring dan evaluasi PPK pada satuan pendidikan

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Monitoring dan evaluasi PPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara terprogram.

Pasal 17

(1) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK sebagaimana

dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara

berkala.

(2) Hasil monitoring dan waluasi menjadi bahan kqiian Tim

Pendampingan Implementasi Penguatan Pendidikan Karalrter

Kabupaten serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk

perbaikan program PPK dan penetapan kebijakan selanjutnya.
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Diundangkan di Andoolo
pada tanggat 7 Agv<Ne2Ol9

BAB 1III
KTTENTUAII PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundzrngan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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