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Kata Pengantar 

 
Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. 
Keanekaragaman sumberdaya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis 
yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai 
sektor kehidupan yang pada  saatnya dapat menciptakan daya  saing yang unggul di dunia 
internasional.  Dalam  berbagai  hal,  kemampuan  bersaing  tersebut  tidak  hanya 
membutuhkan  keunggulan  dalam  hal  mutu  akan  tetapi  juga  memerlukan  upaya‐upaya 
pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan sektor‐sektor yang relevan baik secara bilateral, 
regional maupun internasional. 
 
Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  adalah  salah  satu  rujukan  nasional  untuk 
meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumberdaya manusia melalui 
pencapaian  kualifikasi  sumberdaya  manusia  Indonesia  yang  dihasilkan  oleh  sistem 
pendidikan dan sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian 
pembelajaran. Peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri 
bangsa Indonesia.  
 
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Direktorat  Jenderal Manajemen  Pendidikan  Dasar 
dan  Menengah,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Nonformal  dan  Informal  ‐  Kementerian 
Pendidikan  Nasional,  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Pelatihan  dan  Produktivitas  ‐ 
Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  telah  bekerja  sama  secara  intensif  dalam 
merumuskan KKNI tersebut. Keberhasilan mengembangkan KKNI merupakan salah satu hasil 
signifikan  dari  program  “Penyelarasan  Pendidikan  dengan  Dunia  Kerja”  sebagai  kegiatan 
lintas  Kementerian  antara  Kementerian  Pendidikan  Nasional  serta  Kementerian  Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. 
 
Buku  pedoman  ini  menjelaskan  konsep  pengembangan,  substansi,  dan  strategi 
implementasi KKNI  sebagai  tahap awal pemanfaatan KKNI. Sebagai  sebuah  rujukan, maka 
substansi KKNI akan  terus dikembangkan  selaras dengan perkembangan mutu pendidikan 
dan ketenagakerjaan nasional maupun  internasional. Para pembaca serta pihak‐pihak yang 
berkepentingan diharapkan dapat memahami dasar pemikiran yang tercakup didalam KKNI 
dan mengimplementasikannya dalam lingkungan masing‐masing. 
 
Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan  terima  kasih dan penghargaan  setinggi‐
tingginya kepada tim penyusun KKNI atas upaya yang telah dilakukan sampai terwujudnya 
KKNI beserta buku pedoman edisi pertama ini. 
 
 
Jakarta 15 Oktober 2010 
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
M. Nuh 
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I. Pendahuluan 
 

1.1    LATAR BELAKANG  
 

Kerangka  Kualifikasi Nasional  Indonesia  (KKNI) merupakan  perwujudan mutu  dan  jati  diri 
Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional 
serta  sistem  penilaian  kesetaraan  capaian  pembelajaran  nasional,  yang  dimiliki  Indonesia 
untuk menghasilkan sumberdaya manusia nasional yang bermutu dan produktif.   
 
Kebutuhan  Indonesia  untuk  segera  memiliki  KKNI  sudah  sangat  mendesak  mengingat 
tantangan  dan  persaingan  global  pasar  tenaga  kerja  nasional maupun  internasional  yang 
semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung 
dengan  peraturan  atau  regulasi  yang  bersifat  protektif.  Ratifikasi  yang  telah  dilakukan 
Indonesia  untuk  berbagai  konvensi  regional  maupun  internasional,  secara  nyata 
menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi 
oleh banyak sektor termasuk sektor tenaga kerja atau sumberdaya manusia pada umumnya. 
Oleh karena  itu, agar dalam  jangka pendek dan  jangka panjang bangsa  Indonesia mampu 
bertahan tetapi tetap bergerak maju di arena ekonomi global, maka pengakuan timbal balik 
dan setara antara kualifikasi dan capaian pembelajaran yang dimiliki tenaga kerja Indonesia 
dengan negara asing menjadi butir‐butir yang kritis dalam pengembangan suatu kerangka 
kualifikasi  tenaga kerja nasional. Berkaitan dengan hal  tersebut maka peran yang proaktif 
antara penghasil  tenaga kerja  (Kementerian Pendidikan Nasional/ KEMDIKNAS), pengguna 
tenaga kerja (asosiasi industri) serta pengelola tenaga kerja (Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi/KEMNAKERTRANS),  asosiasi  profesi,  lembaga  pelatihan  dan  pendidikan 
berkelanjutan) di tingkat nasional sangat diperlukan untuk secara terpadu mengembangkan 
kerangka kualifikasi tersebut. 
 
Oleh karena  itu,  tidak dapat dipungkiri bahwa keselarasan mutu dan penjenjangan antara 
produk  lulusan  perguruan  tinggi  dengan  kriteria  tenaga  kerja  yang  diharapkan  oleh 
masyarakat  pengguna  lulusan  perlu  diwujudkan  dengan  segera.  Keluhan  terhadap 
kesenjangan antara  jumlah, mutu, kemampuan  lulusan  terhadap kriteria yang dibutuhkan 
oleh  dunia  kerja  sering  mengemuka.  Perdebatan  apakah  gelar/ijasah  atau  sertifikat 
kompetensi yang lebih bermakna untuk mencerminkan kualifikasi pencari kerja sering tidak 
menemui titik temu yang saling menguntungkan. Permasalahan relevansi pendidikan tinggi 
seringkali menjadi permasalahan yang  mengakar pada dua hal, yaitu: (i) tidak memadainya 
asupan  informasi balik dari pengguna  lulusan terkait dengan kebutuhan jumlah, mutu, dan 
kemampuan  lulusan  kepada  pengelola  pendidikan  tinggi  dan  (ii)  tidak  adanya  peta 
perencanaan modal sumberdaya insani (human capital planning) yang komprehensif secara 
nasional. Telaah  lebih  lanjut menunjukkan bahwa selain dua akar masalah tersebut, upaya 
pemanfaatan  dan  pengembangan  yang  efektif  sumberdaya manusia  Indonesia  dihambat 
pula oleh lemahnya sosialisasi tentang proyeksi perkembangan industri, teknologi, dan riset 
di Indonesia untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.  
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Terkait dengan upaya untuk mengatasi hambatan  tersebut maka pemerintah membentuk 
Komite  Ekonomi  Nasional  (KEN)  melalui  Perpres  Nomor  31  Tahun  2010  diantaranya 
bertugas  untuk  menganalisis  kebijakan  dan  strategi  pengurangan  pengangguran  di 
Indonesia.  Badan  ini  diharapkan  memberikan  hasil  analisisnya  untuk  meningkatkan 
efektivitas  koordinasi,  sosialisasi  dan  perencanaan  terpadu  lintas  kementerian  terkait 
dengan  kondisi  ketenagakerjaan  di  Indonesia. Meningkatnya  arus  informasi  global  yang 
dihasilkan oleh perkembangan  ICT, dimana akses  informasi dan rekruitmen tenaga kerja di 
Indonesia akan semakin mudah dilakukan melalui fasilitas on‐line, membutuhkan koordinasi 
lintas  institusi  yang  lebih  erat  lagi.  Tanpa  kerja  sama  lintas  kementerian maka  penetrasi 
tenaga kerja asing ke Indonesia akan lebih sulit dikontrol.  
 
Beragamnya  peraturan  kualifikasi  ketenagakerjaan  yang  ada  di  Indonesia  dapat  pula 
menjadi  hambatan  bagi  para  pekerja  untuk  berpindah  bidang  pekerjaan  atau  berpindah 
kerja ke negara  lain. Oleh karena  itu kebutuhan untuk membuat standar nasional  tentang 
jenjang kualifikasi dalam bentuk KKNI merupakan hal yang sangat penting, baik bagi pencari 
kerja yang baru maupun pekerja lama.  
 
Besarnya jumlah pengangguran merupakan alasan yang sangat tepat bagi pemerintah untuk 
segera melakukan  penyelarasan  luaran  pendidikan  dengan  dunia  kerja.  Kebutuhan  untuk 
melakukan  sinkronisasi  luaran  proses  pendidikan  formal,  nonformal,  informal  tersebut 
dengan  kriteria  dan  kebutuhan  dunia  kerja  akan mencakup  aspek‐aspek  yang  cukup  luas 
sehingga diperlukan adanya program‐program lintas kementerian dalam ranah pemerintah, 
kerjasama  antara pemerintah dengan  industri,  asosiasi profesi dan  kelompok masyarakat 
pengguna  luaran  pendidikan.  Pada  saat  ini  proses  penyelarasan  awal  yang  telah  dicapai 
melalui  berbagai  kesepakatan  antara  KEMDIKNAS  dengan  KEMNAKERTRANS masih  terus 
berlanjut untuk mendukung proses pengembangan KKNI.  
 
Diperlukan  mekanisme  penyetaraan  antara  mutu  lulusan  yang  dihasilkan  program 
pendidikan  dengan  kualifikasi  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan.  Untuk  menangani 
permasalahan pengangguran yang disebabkan oleh tidak terakuinya kompetensi seseorang 
maka  mekanisme  pengakuan  hasil  pembelajaran  lampau  (Recognition  of  Prior 
Learning/RPL)  maupun  pengakuan  kemampuan  saat  ini  (Recognition  of  Current 
Competency)  sangat  dibutuhkan.  KKNI  dapat  melandasi  strategi  penyetaraan  kualifikasi 
seseorang yang diperoleh dari dunia pendidikan  formal, nonformal,  informal, bahkan dari 
pengalaman  bekerja.  Hal  ini  sejalan  dengan  upaya  implementasi  Pasal  4  ayat  (2)  UU 
Sisdiknas  tentang  Pendidikan  dengan  Sistem  Terbuka:  pendidikan  yang   diselenggarakan 
dengan  fleksibilitas  pilihan  dan  waktu  penyelesaian  program  lintas  satuan  dan  jalur 
pendidikan (multi entry‐multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau 
mengambil  program‐program  pendidikan  pada  jenis  dan  jalur  pendidikan  yang  berbeda 
secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.  
 
Di  bidang  pendidikan  formal, mobilitas  dan  pengakuan  kualifikasi  para  pemegang  ijasah 
yang akan bekerja maupun melanjutkan pendidikan di  luar negeri, pertukaran para pakar 
dan mahasiswa  lintas negara yang semakin meningkat kuantitasnya  juga melatarbelakangi 
kebutuhan akan KKNI. 
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Di  dalam  sistem  pendidikan  formal  Indonesia,  keberagaman  corak  dan mutu mewarnai 
penyelenggaraan pendidikan  tinggi oleh 3016 perguruan  tinggi di  seluruh nusantara  (data 
tahun 2010). Keberagaman corak sistem pendidikan tinggi yang diakibatkan oleh akumulasi 
keilmuan  para  staf  dosen  yang  mengambil  S3  di  berbagai  negara  dapat  menjadi  aset 
sekaligus masalah  apabila masing‐masing  pengembang  program  berorientasi  pada  sistem 
dimana  mereka  menimba  ilmu.  Di  samping  keberagaman  corak,  pendidikan  tinggi  di 
Indonesia mengenal  pula  beragam  jenis  pendidikan  (akademik,  profesi,  dan  vokasi),  jalur 
pendidikan  (formal, nonformal,  informal,nonformal),  jenjang pendidikan  (diploma, sarjana, 
pasca  sarjana)  yang  outcomes‐nya  satu  sama  lain  membutuhkan  sistem  antar  muka 
(interface) mutu dan kualifikasi lulusannya yang dapat dijembatani oleh KKNI.  
 
KKNI juga sangat penting untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan nasional sebagaimana 
tertulis dalam UU SISDIKNAS Pasal 12 ayat  (1) huruf e dan huruf  f, di mana setiap peserta 
didik pada setiap satuan pendidikan berhak  (e) untuk pindah ke program pendidikan pada 
jalur dan  satuan pendidikan  lain yang  setara;   dan  (f) menyelesaikan program pendidikan 
sesuai  dengan  kecepatan  belajar masing‐masing  dan  tidak menyimpang  dari  ketentuan  
batas waktu yang ditetapkan. 
 
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam menetapkan standar pendidikan nasional, 
pelaksanaan  penjaminan mutu  internal  oleh  institusi  penyelenggara  pendidikan, maupun 
penjaminan  mutu  eksternal  yang  saat  ini  dilakukan  oleh  BAN  masih  berorientasi  pada 
standar  dan  penjaminan  mutu  input  dan  proses.  Di  masa  depan,  standar  nasional 
pendidikan maupun penjaminan mutu seharusnya  lebih diorientasikan kepada penjaminan 
mutu outcomes dari proses pendidikan. Dengan demikian,  kebutuhan akan KKNI  semakin 
nyata.  
 
Dalam pergaulan dunia  internasional,  Indonesia  telah meratifikasi berbagai konvensi yang 
dianggap  perlu  untuk  menumbuhkan  pengakuan  kesetaraan  antar  bangsa  di  berbagai 
sektor,  seperti  perdagangan,  ekonomi,  lingkungan  dan  pendidikan.  Beberapa  konvensi 
internasional  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia,  seperti GATS  (General Agreement  on 
Trade  in Services – 5 April 1994), WTO (World Trade Organization – 1 Januari 1995), AFTA 
(Asean Free Trade Area  ‐   1992  ), Regional Convention,  serta  the Recognition of Studies, 
Diplomas and Degrees In Higher Education  in Asia and the Pacific (16 Desember 1983 yang 
kemudian  diperbaharui  tanggal  30  Januari  2008) mempunyai  cakupan  yang  jelas  tentang 
perlunya  kesepemahaman  internasional  tentang  sektor  ketenagakerjaan  yang  terkait 
langsung  dengan  sektor  ekonomi  dan  perdagangan  serta  pendidikan  sebagai  sektor 
penghasil  tenaga  kerja  yang  bermutu  internasional.  Atas  dasar  prinsip  kesetaraan mutu 
serta  kesepahaman  tentang  kualifikasi  untuk  berbagai  jenis  bidang  pekerjaaan  maka 
pengembangan  KKNI menjadi  suatu  kebutuhan  yang  tidak  dapat  dihindarkan  dan  sangat 
mendesak untuk segera diwujudkan. Dorongan sekaligus dukungan kepada Indonesia untuk 
segera mengembangkan  KKNI  tersebut  juga  datang  dari  berbagai  negara.  Dalam  hal  ini 
dengan  adanya  KKNI maka  negara‐negara  lain  dapat menggunakannya  sebagai  panduan 
untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi  tenaga kerja 
baik yang akan belajar atau bekerja di indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima 
pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia.  
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Inisitatif  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  TInggi,  melalui  kegiatan  yang  dikembangkan 
didalam lingkungan Direktorat Akademik, dianggap sangat tepat dan gayut dengan gagasan 
dari  Direktorat  Bina  Instruktur  dan  Tenaga  Kepelatihan  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan 
Transmigrasi.  Inisiatif  tersebut  menghasilkan  suatu  kerangka  kualifikasi  yang  bersifat 
komprehensif karena dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni  sebagai aspek‐aspek  yang  tidak  terpisahkan dari pengembangan pendidikan  tinggi di 
Indonesia. KKNI yang komprehensif  tersebut dapat diwujudkan   dengan mengikutsertakan 
semua jenis institusi pendidikan tinggi, asosiasi profesi yang mempunyai hubungan langsung 
dengan pendidikan tinggi, dan badan‐badan lain yang erat terkait dengan sistem pendidikan 
maupun ketenagakerjaan di Indonesia. 
 

1.2     LANDASAN HUKUM 
 

Penyusunan KKNI mempunyai  landasan  legal yang tercakup didalam Peraturan Pemerintah 
Nomor  31  Tahun    2006  tentang  Sistem  Pelatihan  Kerja  Nasional,  Peraturan  Pemerintah 
Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi,  dan  Undang‐Undang 
Nomor 30  tentang Ketenagakerjaan. Disamping  itu KKNI  ini  juga disusun untuk memenuhi 
amanat Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 
ayat  (2) yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan  sebagai  satu kesatuan yang 
sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 
 
KKNI  juga disusun sebagai respons dari ratifikasi yang dilakukan  Indonesia pada tanggal 16 
Desember  1983  dan  diperbaharui  tanggal  30  Januari  2008  terhadap  konvensi  UNESCO 
tentang pengakuan pendidikan diploma dan pedidikan tinggi (the  International Convention 
on  the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees  in Higher Education  in Asia and  the 
Pasific).  Konvensi  tersebut  telah  disahkan  dengan  Peraturan  Presiden    nomor  103  tahun 
2007 (16 November 2007). 
 
Beberapa  landasan  hukum  lainnya  yang dapat dijadikan  rujukan  dalam penyusunan  KKNI 
antara lain: Undang‐Undang Nomor 18 Tahun 1999, pasal 33 ayat 2, tentang Jasa Konstruksi 
yang memberikan kewenangan kepada “masyarakat jasa konstruksi” untuk berperan dalam 
menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang  jasa  konstruksi;  Undang‐Undang 
Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris; Undang‐Undang Nomor  36  Tahun  2009 
tentang Kesehatan yang mengatur tentang kategori, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan; 
dan  Undang‐Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  yang  mengatur 
tentang  kualifikasi  dan  kompetensi  dosen  dan  guru.  Disamping  itu  masih  terdapat 
peraturan‐peraturan yang terkait dengan aspek‐aspek mutu dan kualifikasi ketenagakerjaan 
yang  diterbitkan  oleh  kementerian  atau  lembaga‐lembaga  pemerintah  lainnya,  termasuk 
perusahan‐perusahaan  swasta  dan  BUMN.  Sebagian  besar  peraturan‐peraturan  tersebut 
diberlakukan  secara  terbatas  dilingkungan  lembaga  pemerintah,  BUMN  atau  perusahan 
swasta masing‐masing dan mengatur aspek‐aspek yang menyangkut  jenjang kualifikasi dan 
kemampuan yang dibutuhkan tenaga kerja, serta  jenjang karir yang dikaitkan dengan hasil 
pembelajaran atau pelatihan kerja baik yang dilakukan dalam lingkungan sendiri maupun di 
lembaga‐lembaga pelatihan yang sesuai.  
 
 



8  Buku Acuan KKNi Edisi Pertama  

 

KKNI  memiliki  kedudukan  formal  yuridis  dalam  bentuk  Peraturan  Presiden,  sebagai 
penjabaran dari peraturan‐peraturan yuridis formal yang lebih tinggi. Dalam draft Peraturan 
Presiden  tentang  KKNI,  yang  dimaksud  dengan  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia 
tersebut  adalah  kerangka  penjenjangan  kualifikasi  dan  kompetensi    tenaga  kerja  Indonesia 
yang menyandingkan,  menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor 
pelatihan  dan  pengalaman  kerja  dalam  suatu  skema  pengakuan  kemampuan  kerja  yang 
disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. 
 

1.3  MAKSUD DAN TUJUAN  
 

Sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, 
sistem  pelatihan  kerja  nasional  serta  sistem  pengakuan  kompetensi  nasional,  KKNI 
dimaksudkan sebagai pedoman untuk: 

a. menetapkan  kualifikasi  capaian  pembelajaran  yang  diperoleh  melalui  pendidikan 
formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 

b. menetapkan  skema  pengakuan  kualifikasi  capaian  pembelajaran  yang  diperoleh 
melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 

c. menyetarakan  kualifikasi  antara  capaian  pembelajaran  yang  diperoleh  melalui 
pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;   

d. mengembangkan  metode  dan  sistem  pengakuan  kualifikasi  sumberdaya  manusia 
dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia. 

 
Sebagai  salah  satu  institusi  sumber, maka KEMDIKNAS  selain mempunyai  tanggung  jawab 
dalam  melaksanakan  pengembangan  Ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni,  juga 
mengemban  tugas menghasilkan  sumberdaya manusia  yang  bermutu  bagi  sektor‐sektor 
industri,  dunia  usaha  atau  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  kontribusi  KEMDIKNAS  dalam 
usaha  meningkatkan  daya  saing  bangsa  menjadi  sangat  penting  baik  ditinjau  dari  sisi 
pengembangan  Ilmupengetahuan,  teknologi  dan  seni,  maupun  pengembangan  keahlian 
yang berbasiskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tersebut. Bersama‐sama perguruan 
tinggi di  seluruh  Indonesia yang berjumlah 3.016 dengan 15.364 prodi  (data  tahun 2009), 
KEMDIKNAS  secara  berkelanjutan  harus  dapat  mendorong  peningkatan  kapabilitas  dan 
kapasitas  setiap  perguruan  tinggi  mengembangkan,  mengelola  serta  menyelenggarakan 
kegiatan  akademik  yang  bermutu  tinggi. Walaupun  demikian,  sampai  saat  ini,  disparitas 
mutu  penyelenggaraan  maupun  capaian  pembelajaran  perguruan‐perguruan  tinggi  di 
Indonesia  masih  cukup  besar.  Evaluasi  secara  terukur  terhadap  penyelenggaraan  dan  
pengelolaan  kegiatan  akademik  sampai  saat  ini  dilakukan  secara  internal  oleh  unit‐unit 
sistem penjaminan mutu yang dikembangkan sendiri oleh masing‐masing perguruan tinggi 
serta secara eksternal dilakukan oleh BAN PT melalui skema akreditasi.  

Pengguna lulusan yang terdiri dari perusahan, industri dan berbargai sektor formal maupun 
informal  lainnya  adalah barisan  terdepan  yang  akan berhadapan  secara  langsung dengan 
berbagai  bentuk  tantangan  global  yang  diciptakan  oleh  kemajuan  ilmu  pengetahuan, 
teknologi dan seni di masa‐masa yang akan datang. Oleh karena itu sektor pengguna lulusan 
harus mendapat pasokan yang konsisten dari hasil‐hasil pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni yang bermutu tinggi serta capaian pembelajaran yang optimal dalam diri 
semua lulusan dari institusi‐institusi sumber.  
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Walaupun demikian, sampai saat ini skema interaksi dan koordinasi antara institusi‐institusi 
sumber, pengelola serta pengguna  lulusan perguruan  tinggi di  tingkat nasional maupun di 
tingkat daerah untuk mengukur mutu  lulusan perguruan  tinggi, belum  terbangun dengan 
seutuhnya.  

Ratifikasi  yang  dilakukan  Indonesia  pada  tanggal  16  Desember  1983  dan  diperbaharui 
tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma 
dan pedidikan tinggi (the  International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas 
and Degrees  in Higher Education  in Asia and the Pasific), adalah suatu  langkah maju   yang 
dapat digunakan sebagai momentum untuk mempercepat  langkah‐langkah pengembangan 
pedoman di  tingkat nasional  tentang peningkatkan dan penyesuaian mutu dan  kualifikasi 
lulusan perguruan tinggi yang akan memasuki dunia kerja. Konvensi tersebut telah disahkan 
dengan Peraturan Presiden   nomor 103  tahun 2007  (16 November 2007). Upaya  tersebut 
sekaligus mendorong pula terjadinya interaksi yang lebih efektif antara institusi sumber dan 
pengguna  lulusan pendidikan  tinggi.  Selanjutnya,  secara  langsung maupun  tidak  langsung 
upaya‐upaya  untuk  mengembangkan  pedoman  nasional  tersebut  akan  mendorong  atau 
memberikan  inspirasi sektor‐sektor terkait  lainnya untuk bersama‐sama membangun suatu 
kerangka  jenjang  kualifikasi  bagi  lulusan  perguruan  tinggi,  pekerja  baru  dan  lama  yang 
diakusi secara nasional maupun internasional. 

Pengembangan  KKNI  memiliki  tujuan  yang  bersifat  umum  dan  khusus.  Tujuan  umum 
mencakup hal‐hal yang dapat mendorong  integrasi antara sektor‐sektor terkait, sedangkan 
tujuan  khusus  mencakup  aspek‐aspek  strategis  pengembangan  kerangka  dan  jenjang 
kuaifikasi tersebut. 
 
Tujuan Umum:  
 
1. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan  sumberdaya 

manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional;  
2. Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar 

kerja nasional dan internasional; 
3. Membangun  proses  pengakuan  yang  akuntabel  dan  transparan  terhadap  capaian 

pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan 
atau  pengalaman  kerja  yang  diakui  oleh  dunia  kerja  secara  nasional  dan/atau 
internasional 

4. Meningkatkan  kontribusi  capaian  pembelajaran  yang  diperoleh  melalui  pendidikan 
formal,  nonformal,    informal,  pelatihan  atau  pengalaman  kerja  dalam  pertumbuhan 
ekonomi nasional; 

5. Mendorong perpindahan pelajar, mahasiswa, dan  tenaga kerja antara negara berbasis 
kesetaraan kualifikasi. 

 
Tujuan Khusus:  
 
1. Memperoleh  korelasi  positif  antara  mutu  luaran,  capaian  pembelajaran  dan  proses 

pendidikan di perguruan tinggi; 
2. Mendorong  penyesuaian  capaian  pembelajaran  dan  penyetaraan  mutu  lulusan 

pendidikan tinggi pada tingkat kualifikasi yang sama; 



10  Buku Acuan KKNi Edisi Pertama  

 

3. Menjadi  pedoman  pokok  bagi  perguruan  tinggi  dalam  mengembangkan  mekanisme 
pengakuan  terhadap  hasil  pembelajaran  lampau  (recognition  of  prior  learning)  atau 
kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang; 

4. Menjadi  jembatan  saling  pengertian  antara  perguruan  tinggi  dan  pengguna  lulusan 
sehingga  secara  berkelanjutan  membangun  kapasitas  dan  maningkatkan  daya  saing 
bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia; 

5. Memberi  panduan  bagi  pengguna  lulusan  untuk melakukan  penyesuaian  kemampuan 
atau kulaifikasi dalam mengembangkan program‐program belajar sepanjang hayat  (life 
long learning programs); 

6. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar 
kerja nasional dan internasional; 

7. Memperoleh  pengakuan  negara‐negara  lain  baik  secara  bilateral,  regional  maupun 
internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia; 

8. Memfasilitasi  pengembangan  mekanisme  mobilitas  akademik  untuk  meningkatkan 
saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia. 
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II. Strategi Pengembangan Konsep KKNI 
 
Dalam  proses  awal  penyusunan  KKNI,  berbagai  pembelajaran  (lesson  learned)  telah 
dilakukan untuk menemukenali semua ranah permasalahan serta praktik‐praktik baik (good 
practices)  tentang  inter‐relasi  pendidikan  dengan  ketenagakerjaan  melalui  berbagai 
referensi  baik  yang  dipublikasikan  oleh  KEMDIKNAS,  KEMNAKERTRANS,  atau  sumber‐
sumber lain di dalam maupun di luar negeri. Pembelajaran tersebut dilengkapi pula dengan 
pertemuan, diskusi, seminar dan pertukaran  informasi dengan berbagai pihak yang terkait, 
di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  yang  dianggap  dapat  memperkaya  khasanah  dan 
perbendaharaan  data,  informasi,  regulasi  atau  praktik‐praktik  baik  yang  telah 
diimplementasikan. Pihak‐pihak terkait tersebut mencakup badan‐badan sertifikasi profesi, 
berbagai asosiasi profesi, KADIN, LPJK, pengguna langsung di lapangan seperti industri, dll.. 
Sedangkan  pembelajaran,  diskusi  dan  petukaran  informasi  dengan  badan  kualifikasi  di 
berbagai negara  telah pula dilakukan antara  lain dengan Australia, Selandia Baru,  Jerman, 
United  Kingdom,  Perancis,  Jepang,  dan  Thailand.  Proses  pengembangan  KKNI  juga  perlu 
membangun kesepahaman dengan badan‐badan penjaminan mutu yang telah ada saat  ini, 
seperti  BAN  dan  BSNP  di  lingkungan  pendidikan  serta  LSP/BNSP  di  lingkungan 
ketenagakerjaan. 
 
Hasil  pembelajaran  yang  dilakukan  secara  intensif  dan  komprehensif  tersebut  telah 
memberikan beberapa landasan penting dalam pengembangan KKNI selanjutnya. Beberapa 
landasan penting tersebut, antara lain :  

(a)  KKNI menganut strategi kesetaraan kualifikasi seseorang yang diperoleh dari 
dunia pendidikan formal, nonformal, dan informal, bahkan dari pengalaman 
bekerja.  Hal  ini  sejalan  dengan  upaya  implementasi  Pasal  4  ayat  (2)  UU 
Sisdiknas  tentang  Pendidikan  dengan  Sistem  Terbuka:  yaitu  pendidikan 
yang diselenggarakan  dengan  fleksibilitas  pilihan  tempat  dan  waktu 
penyelesaian program  lintas satuan atau  jalur pendidikan  (multi entry‐multi 
exit  system).  Peserta  didik  dapat  belajar  sambil  bekerja,  atau mengambil 
program‐program pendidikan pada  jenis dan  jalur pendidikan yang berbeda 
secara  terpadu  dan  berkelanjutan melalui  pembelajaran  tatap muka  atau 
jarak jauh;  

(b)  KKNI  mengakui  kualifikasi  pemegang  ijasah  yang  akan  bekerja  maupun 
melanjutkan  pendidikan  di  luar  negeri,  pertukaran  pakar  dan  mahasiswa 
lintas negara. Sebaliknya KKNI  juga memberikan pengakuan kualifikasi yang 
sesuai bagi pemegang ijasah dari luar negeri yang akan bekerja, melanjutkan 
studi atau riset di Indonesia,  

(c)  KKNI mengakui kesetaraan kualifikasi capaian pembelajaran berbagai bidang 
keilmuan  pada  tingkat  pendidikan  tinggi,  baik  yang  berada  pada  jalur 
pendidikan  akademik,  vokasi,  profesi,  serta  melalui  pengembangan  karir 
yang  terjadi  di  strata  kerja,  industri  atau  asosiasi  profesi.  Hal  ini 
merefleksikan sasaran yang diharapkan oleh UU SISDIKNAS Pasal 12 ayat (1) 
huruf  e  dan  huruf  f,  dimana  setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan 
pendidikan berhak  (e) untuk pindah ke program pendidikan pada  jalur dan 
satuan  pendidikan  lain  yang  setara;    dan  (f)  menyelesaikan  program 
pendidikan  sesuai  dengan  kecepatan  belajar  masing‐masing  dan  tidak 
menyimpang dari ketentuan  batas waktu yang ditetapkan. 
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Merujuk pada maksud dan tujuan dari disusunnya KKNI maka strategi yang dianggap tepat 
untuk  mengembangkan  konsep  KKNI  adalah  dengan  melibatkan  seluruh  pemangku 
kepentingan.  Strategi  yang  ditempuh  adalah  dengan  mensosialisasikan  terlebih  dahulu 
pentingnya  dan  mendesaknya  bagi  Indonesia  untuk  menyusun  KKNI,  mengajak  seluruh 
pemangku  kepentingan  untuk  urun  saran  dalam  penyusunan  deskriptor  kualifikasi,  dan 
membangkitkan kesadaran bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan internalisasi 
maksud dan tujuan KKNI dan secara proaktif mengantisipasi tahapan implementasi  KKNI di 
lingkungan masing‐masing. 
 
Mekanisme pengembangan KKNI melibatkan tahapan‐tahapan sebagai berikut: 

1. Menganalisis  tujuan,  bentuk,  metoda,  cakupan,  tata  cara  penyusunan    maupun 
dampak  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  (Qualification  Framework/QF)  dari  berbagai 
negara; 

2. Menyusun kerangka dan parameter deskriptor yang dapat mendeskripsikan keluaran 
pendidikan tinggi; 

3. Mengumpulkan  masukan  dari  pimpinan  97  perguruan  tinggi  yang memiliki  kerja 
sama dengan pendidikan di  luar negeri dan yang memiliki SPMI yang andal. Setiap 
program  studi  berakreditas  A  dan  B  di  perguruan  tinggi  tersebut  wajib 
menyampaikan deskripsi keluaran program studinya.  

4. Menyusun deskriptor generik dan deskriptor bidang ilmu menggunakan hasil dari 
butir 1 dan 3; 

5. Mensosialisasikan penyusunan KKNI kepada berbagai Pimpinan PT, Kopertis, asosiasi 
profesi, dan kolegium keilmuan, KADIN, BAN, BSNP, BNSP.  

6. Menentukan kelayakan) (sanctioning) deskriptor generik bersama BSNP, BAN, BNSP, 
Kadin, tim dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

7. Menentukan  kelayakan  deskriptor  generik  dan  deskriptor  bidang  ilmu  bersama 
asosiasi profesi dan kolegium keilmuan bidang MIPA, Pendidikan, Pertanian, Teknik, 
Seni,  Kesehatan,  Ekonomi,  Hukum,  Ilmu  Politik,  Psikologi,  baik  dari  jalur  vokasi 
maupun akademik; 

8. Menentukan  kelayakan  deskriptor  generik  dan  deskriptor  bidang  ilmu  bersama 
pimpinan atau wakil‐wakil dari perguruan tinggi. 

9. Menyusun  draft  peraturan  presiden  tentang  KKNI  bersama  tim  dari  Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

10. Menyusun  draft  naskah  akademik  dan  deskriptor  bidang  ilmu  sebagai  bahan 
penerbitan IQF Hand Book. 

 
Proses penyusunan dimulai pada bulan Agustus 2009 dan draft Peraturan Presiden tentang 
KKNI serta draft Buku Acuan berhasil diselesaikan pada bulan Juli 2010. Walaupun demikian, 
tahapan pekerjaan sampai dengan KKNI dapat diimplementasikan dengan sempurna masih 
sangat panjang. Setelah Buku Acuan KKNI selesai disusun dan diterbitkan, masih dibutuhkan 
tindak lanjut yang terkait dengan: 



13  Buku Acuan KKNi Edisi Pertama  

 

a. Penyesuaian standar‐standar pendidikan nasional oleh BSNP atau program pelatihan 
dan sertifikasi oleh LSP/BNSP yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan KKNI; 

b. Penyelarasan  metode  atau  instrumen  asesmen  BAN  PT  dalam  mengevaluasi 
kualifikasi lulusan PT; 

c. Pengembangan  kebijakan  dan  implementasi  PPL  (recognition  of  prior  learning) 
kedalam bentuk sertifikasi atau perolehan kredit (credit earnings); 

d. Pengembangan  kebijakan  dan  implementasi  sinkronisasi  atau  merger 
(penggabungan)  pendidikan  akademik  dengan  profesi  sebagai  konsekuensi  dari 
penilaian kesetaraan kualifikasi lulusan yang dituangkan didalam KKNI;  

e. Pengembangan  kebijakan  dan  implementasi  tentang  proses  pindah  antar  jalur 
pendidikan akademik, profesi, dan vokasi; 

f. Badan Penyetara Kualifikasi Nasional Indonesia antar sektor.  
 
Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Presiden  terkait  dengan  KKNI,  maka  penjenjangan 
kualifikasi pada sektor atau bidang pekerjaan yang  telah ada harus dilakukan penyesuaian 
yang diperlukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. 
 
Proses  penilaian  kesetaraan  capaian  pembelajaran  yang  diakui  dalam  bentuk  ijasah  atau 
sertifikat dengan deskripsi kualifikasi pada  jenjang yang sesuai dilakukan oleh suatu badan 
penyetara  yang  mencakup  unsur‐unsur  BAN,  BNSP  dan  lembaga‐lembaga  sejenis  yang 
otoritasnya  diakui  oleh  pemerintah  Indonesia.  Penjaminan  mutu  KKNI  didasarkan  atas 
kesesuaian,  ketelusuran,  dan  peningkatan  mutu  berkelanjutan  dari  penyelenggara 
pendidikan  atau  pelatihan,  menggunakan  instrumen‐instrumen  yang  dianggap  mampu 
menilai dan mengevaluasi berbagai aspek yang  terkait dengan capaian pembelajaran yang 
ditetapkan  dalam  deskripsi  setiap  jenjang  kualifikasi.  Dalam  hal  ini,  penjaminan  mutu 
diharapkan  terjadi  pada  institusi  penyelenggara  pendidikan  atau  pelatihan  serta  institusi 
yang memberikan sertifikasi untuk setiap jenjang kualifikasi.   
 

2.1 KOMPARASI KERANGKA KUALIFIKASI BEBERAPA NEGARA 
 
Berdasarkan  catatan  APEC,  Human  Resources  Development  Working  Group  (Juni  2009) 
beberapa  negara  Asia  Pasifik  yang  telah  memiliki  kerangka  kualifikasi  nasional  adalah 
Australia, Hong Kong, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Thailand dan Philipina, sedangkan 
yang masih mengembangkannya adalah, Brunei Darussalam, Chile, Meksiko, Korea Selatan 
dan Rusia. 
 
Berikut  adalah  uraian  ringkas  kerangka  kualifikasi  dari  berbagai  negara,  yaitu  Australian 
Qualification  Framework,  New  Zealand  Qualification  Framework,  European  Qualification 
Framework,    dan  Hong  Kong  Qualification  Framework,  yang  dijadikan  sebagai  referensi 
dalam penyusunan KKNI. 
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Australian Qualification Framework (AQF) 
 
AQF  pertamakali  diperkenalkan  di  seluruh  Australia  pada  tanggal  1  Januari  1995.  AQF 
memberikan  uraian  tentang  kualifikasi  setiap  jenjang  dengan  rinci, meliputi  karakteristik 
capaian pembelajaran,  cara mencapai  kualifikasi, pihak  yang bertanggung  jawab menguji, 
dan yang berwenang mengeluarkan sertifikat untuk kualifikasi tersebut. Kerangka kualifikasi 
Australia  ini  mempersiapkan  tata  cara  pengakuan  capaian  pembelajaran  untuk  jenjang 
pendidikan  setelah  pendidikan  dasar  dan memberikan  kerangka  perpindahan  jalur  yang 
fleksibel antara sektor pendidikan dan pelatihan dan antara kedua sektor tersebut dengan 
sektor tenaga kerja melalui pengakuan hasil belajar di luar pendidikan formal dan pelatihan 
sebelumnya  (Recognition  of  Prior  Learning).  Pada  saat  ini  terdapat  15  kualifikasi    di 
Vocational Education and Training  Sector Accreditation dan Higher Education Sector Accreditation 
yang diakui dalam AQF.  
 
 

New Zealand Qualification Framework (NZQF) 
 
NZQF  diperkenalkan  kepada  umum  pertamakali  pada  tanggal  1  Juli  2010  untuk 
menggantikan the New Zealand Register of Quality Assured Qualifications (NZRQAQ) dan the 
National  Qualifications  Framework  (the  NQF).  Semua  kualifikasi  yang  terdapat  dalam 
NZRQAQ dan NQF telah dipindahkan ke dalam the New Zealand Qualifications Framework 
(NZQF).  NZQF  adalah  suatu  daftar  yang  komprehensif  tentang  semua  kualifikasi  yang 
menjamin  semua National Certificates, National Diplomas, National Degrees and  the New 
Zealand Diploma in Business. 
 
Kualifikasi  NZQF  disusun  dalam  10  jenjang  dari  mulai  jenjang  1  hingga  jenjang  10. 
Penjenjangan didasarkan pada kompleksitas pembelajaran dan merefleksikan  isi kualifikasi, 
bukan mencerminkan ekivalensi dengan  lama waktu belajar. Pada NZQF,  jenjang 1 sampai 
dengan  6  merupakan  jenjang  kualifikasi  sertifikat  dan  diploma,  sehingga  dalam 
deskriptornya,  capaian  pembelajaran  jenjang  ini  diuraikan  secara  lebih  spesifik  untuk 
memudahkan pengujian pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan.  
 
 

European Qualification Framework (EQF) 
 
EQF  merupakan  instrumen  penting  dalam  transformasi  pendidikan  tinggi  di  Eropa  dan 
promosi  pendidikan  berbasis  capaian  pembelajaran.  Kerangka  kualifikasi  ini  dimaksudkan 
untuk  transparansi  dan  komparabilitas  diantara  sistem  pendidikan  dan  membuka  pintu 
untuk mobilitas mahasiswa  atau  pekerja  di wilayah  negara‐negara  Uni  Eropa.  Kualifikasi 
diklasifikasikan  dengan  terminologi  profil  dan  jenjang  serta  capaian  pembelajaran.  EQF  
mendorong  para  pengambil  keputusan  bidang  pendidikan  untuk  mereposisi  capaian 
pengetahuan dan  individu tidak  lagi dalam terminologi status  institusi,  jenjang pendidikan, 
gelar atau diploma, tetapi dalam terminologi   capaian pembeljaran (' Learning outcomes' 
are statements of what a learner knows, understands and is able to do on completion 
of a learning process and are defined in terms of knowledge, skills and competence.) 
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Pengembangan  EQF  dimulai  sejak  tahun  2004  sebagai  respon  atas  permintaan  negara‐
negara  anggota  Uni  Eropa,  partner  sosial,  dan  stakeholder  lainnya  untuk meningkatkan 
transparansi  kualifikasi  capaian  pembelajaran  pendidikan  di  negara‐negara  anggota  Uni 
Eropa. Komisi  yang dibentuk menyusun  suatu usulan  cetak biru  kerangka  kualifikasi  yang 
terdiri atas 8 jenjang didasarkan pada capaian pembelajaran. Kedelapan kualifikasi tersebut 
terdiri  atas    jenjang  paling  rendah.  Di  dalam  EQF,  uraian  kualifikasi  hanya menjelaskan 
capaian pembelajaran saja, dalam bentuk pernyataan tentang apa yang diketahui, difahami, 
dan  yang  bisa  dikerjakan  oleh  peserta  didik  setelah menyelesaikan  pendidikannya.  Oleh 
sebab  itu  kerangka  kualifikasi  ini  lebih  menitikberatkan  kepada  capaian  pembelajaran 
dibandingkan input pembelajaran atau lama belajar.  
 
Sebagai suatu  instrumen untuk mendorong pembelajaran sepanjang hayat, EQF mencakup 
semua  jenjang  kualifikasi  yang  diperoleh  dari  seluruh  jenis  dan  bentuk  pendidikan.  EQF 
mengakui bahwa sistem pendidikan dan pelatihan di negara‐negara Eropa begitu beragam, 
sehingga  diperlukan  suatu  ukuran  standar  capaian  pembelajaran  untuk  dapat 
membandingkan dan melakukan kerjasama antar negara dan institusi di kawasan Eropa.  
 

Hong Kong Qualification Framework (HKQF) 
 
Penyusunan  HKQF  ini  telah  dirintis  sejak  tahun  2002.  Untuk  menjamin  pengembangan 
ketenagakerjaan  secara  berkesinambungan.  The  Hong  Kong  Council  for  Acreditation  on 
Academic and Vocational Qualification (HKCAAVQ) memfasilitasi artikulasi  jalur pendidikan 
akademik, vokasi dan pendidikan  lanjutan dengan membentuk kerangka kualifikasi sebagai 
suatu  jaringan  lintas  jalur pembelajaran yang komprehensif. Dengan adanya  jaringan  lintas 
jalur  pembelajaran  yang  komprehensif,  maka  seseorang  dapat  melakukan  proses 
pembelajaran sepanjang hayat. Pencapaian kualifikasi seseorang tidak dibatasi oleh proses 
belajar  pada  jalur  akademik  dan  pelatihan,  tetapi  dapat  pula  dicapai melalui mekanisme 
Pengakuan  Pembelajaran  Lampau  (PPL)  atau  Recognition  of  Prior  Learning  (RPL)  yang 
dilakukan di  industri dengan mengakui pengetahuan, keahlian dan pengalaman kerja yang 
telah  dimiliki.  Dengan  kualifikasi  yang  telah  diperolehnya,  seorang  pekerja  dapat 
melanjutkan  studinya  pada  berbagai  jenjang  untuk mencapai  kualifikasi  yang  lebih  tinggi 
atau pengetahuan yang lebih luas. 

Kerangka  kualifikasi  juga membantu  para  peserta  didik  dan  pekerja menetapkan  target 
mereka untuk belajar atau mengikuti pelatihan  lanjut dengan  tersedianya  jaringan pindah 
jalur  antara masing‐masing  kualifikasi.  Jenjang  kualifikasi  dalam  HKQF  terdiri  atas  tujuh 
jenjang dilengkapi dengan deskriptor umum kualifikasi pada setiap jenjang yang terdiri atas 
empat  aspek,  yaitu    (i)  pengetahuan  dan  ketrampilan  intelektual  (intellectual  skills,  (ii) 
proses,  (iii)  aplikasi otonomi dan  akuntabilitas,  serta  (iv)  komunikasi,  teknologi  informasi, 
dan  kemampuan berhitung (numeracy). 
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  2.2  KONSEP DASAR KKNI   
                         
KKNI disusun berdasarkan  kebutuhan dan  tujuan  khusus,  yang  khas bagi  Indonesia untuk 
menyelaraskan  sistem pendidikan dan pelatihan dengan  sistem  karir di dunia  kerja.  KKNI 
juga dirancang untuk  sesuai dan  setara dengan  sistem yang dikembangkan negara‐negara 
lain.  Dalam  pengembangannya  KKNI  juga  merujuk  dan  mempertimbangkan  sistem 
kualifikasi negara  lain seperti Eropa, Australia,  Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia 
Baru.  Hal  ini  menjadikan  kualifikasi  yang  tercakup  dalam  KKNI  dapat  dengan  mudah 
disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga 
kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.  
 
Umumnya  kerangka kualifikasi disusun berjenjang dari  terendah  sampai  ke  yang  tertinggi 
berdasarkan  kemampuan  bekerja,  penguasaan  pengetahuan  yang  dicapai  melalui 
pendidikan  atau  ketrampilan  yang  diperoleh  melalui  pelatihan.  EQF  sebagai  salah  satu 
kerangka  kualifikasi  yang  dirujuk  dalam  pengembangan  KKNI, membagi  jenjang  kerangka 
kualifikasi  dalam  delapan  tingkat  dari  jenjang  pertama  sampai  jenjang  delapan  yang 
tertinggi.  Jenjang  pertama  mencantumkan  kemampuan  dan  pengetahuan  dasar  untuk 
melakukan  pekerjaan  sederhana  dalam  kehidupan  sehari‐hari.  Sedangkan  jenjang  8 
mencantumkan  kemampuan  tertinggi  lulusan  pendidikan  doktor  dengan  kemampuan 
mengkreasi  dan mengembangkan  ilmu  pengetahuan  atau  profesi  baru  dalam  kehidupan 
sehari‐hari  sehingga  tercipta  kondisi  berkehidupan  yang  lebih  baik.  EQF menyepadankan 
jenjang  kualifikasi  dengan  jenjang  pendidikan  atau  pelatihan,  bahkan  dengan  gelar  yang 
disandangnya.  Konsep  pembelajaran  sepanjang  hayat  nampak  kuat  mendasari 
pengembangan EQF. 
 
EQF harus diakui memberikan pengaruh sangat kuat pada pengembangan dan penyusunan 
KKNI  khususnya  dalam mendefinisikan  kemampuan  yang  dimiliki  seseorang  pada  setiap 
jenjang  kualifikasi.  Sistem  kualifikasi  yang diberlakukan di Australia  (AQF) memilah  sektor 
pendidikan  dan  pelatihan  dalam  tiga  sektor  yaitu  sekolah  menengah  (School  Sector), 
pelatihan  dan  pendidikan  vokasi  (VET  =  Vocational  Education  and  Training  Sector),  dan 
Pendidikan Tinggi (Higher Education Sector). Sedangkan  jenjang kualifikasinya dibagi dalam 
sebelas  jenjang  berbasis  ‘lintas  tanpa  hambatan’  (seamless  pathway).  Masing  masing 
jenjang  kualifikasi  didasarkan  pada  penjenjangan  pelatihan  dan  pendidikannya  yang 
dikaitkan dengan  capaian pembelajaran pada  setiap  tingkatan kualifikasi. AQF merupakan 
suatu model penjenjangan kualifikasi yang sangat  rinci yang dianggap belum dapat diikuti 
oleh KKNI sampai saat  ini. Salah satu pertimbangan yang menyebabkan KKNI belum dapat 
disesuaikan dengan AQF adalah adanya   UU No. 20 Sisdiknas, dimana pendidikan vokasi di 
Indonesia merupakan bagian  tidak  terpisahkan dari  jenjang pendidikan  tinggi  tidak seperti 
yang  terdapat  pada VET  di Australia. Walaupun  demikian, model  ‘intas  tanpa  hambatan’ 
AQF  dapat  diadopsi  oleh  KKNI  dalam  memberi  pengakuan  atau  penyetaran  capaian 
pembelajaran  yang  diperoleh  melalui  pelatihan  atau  pengalaman  dengan  penjenjangan 
capaian pembelajaran yang didapat dalam ranah pendidikan tinggi. 
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KKNI menyediakan  sembilan  jenjang  kualifikasi,  dimulai  dari  Kualifikasi  jenjang  1  sebagai 
kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 
1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia 
ditinjau dari kebutuhan   penghasil  (supply push) maupun pengguna  (demand pull)  tenaga 
kerja.  Diskriptor  setiap  jenjang  kualifikasi  juga  disesuaikan  dengan  mempertimbangkan 
kondisi negara  secara menyeluruh,  termasuk perkembangan  ilmu pengetahuan,  teknologi 
dan  seni, perkembangan  sektor‐sektor pendukung perekonomian dan kesejateraan  rakyat 
seperti  perindustrian,  pertanian,  kesehatan,  hukum,  dan  lain‐lain,  serta  aspek‐aspek 
pembangun  jati  diri  bangsa  yang  tercermin  dalam  Bhineka  Tunggal  Ika,  yaitu  komitmen 
untuk  tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni sebagai ciri khas 
bangsa Indonesia.  
 
Penjenjangan kualifikasi pada KKNI dengan jenjang sembilan sebagai jenjang tertinggi tidak 
serta‐merta berarti bahwa jenjang tertinggi KKNI tersebut lebih tinggi dari jenjang kualifikasi 
yang berlaku di Eropa  (8  jenjang) dan Hongkong  (7  jenjang) atau  sebaliknya  lebih  rendah 
dari  jenjang  kualifikasi  yang  berlaku  di  Selandia  Baru  (10  jenjang).  Hal  ini  lebih  tepat 
dimaknai bahwa  jenis kualifikasi pada KKNI dirancang untuk memungkinkan setiap  jenjang 
kualifikasinya  bersesuaian  dengan  kebutuhan  bersama  antara  penghasil  dan  pengguna 
lulusan  perguruan  tinggi,  kultur  pendidikan/pelatihan  di  Indonesia  saat  ini  serta  gelar 
lulusan setiap jalur pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.     
 
Di dalam pengembangan, KKNI diposisikan  sebagai penyetara  capaian pembelajaran  yang 
diperoleh melalui  pendidikan  formal,  informal,  dan  nonformal  dengan  kompetensi  kerja 
yang  dicapai melalui  pelatihan  diluar  ranah  KEMDIKNAS,  pengalaman  kerja  atau  jenjang 
karir ditempat kerja. Secara skematik pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang 
yang  lebih  tinggi  pada  KKNI  dapat  dilakukan melalui  empat  tapak  jalan  (pathways)  atau 
kombinasi  dari  keempatnya.  Tapak  jalan  tersebut  seperti  diilustrasikan  pada  Gambar  1 
terdiri dari tapak jalan melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir 
di industri, dunia kerja atau melalui akumulasi pengalaman individual.    
 
Dengan  pendekatan  tersebut  maka  KKNI  dapat  dijadikan  rujukan  oleh  para  pemangku 
kepentingan  yang  terkait  dengan  pengembangan  sumberdaya  manusia  di  dalam 
lingkungannya  atau  oleh  masyarakat  luas  untuk  perencanaan  karir  individual.  Sektor 
pendidikan  formal,  misalnya  dapat  menggunakan  KKNI  sebagai  rujukan  dalam 
merencanakan  sistem pembelajaran perguruan  tinggi di  Indonesia  sehingga dapat dengan 
tepat memposisikan  kemampuan  lulusannya pada  salah  satu  jenjang  kualifikasi  KKNI dan 
memperkirakan  kesetaraannya  dengan  jenjang  karir  di  dunia  kerja.  Hal  ini  juga  dapat 
bermanfaat di dalam merencankan pengembangan  relevansi pendidikan  tinggi  yang  lebih 
komprehensif.  KKNI  juga  dapat  dijadikan  panduan  oleh  asosiasi  profesi  untuk melakukan 
penyesuaian dan penilaian kesetaraan di tingkat nasional tentang kriteria kemampuan yang 
telah dimiliki  sebelumnya. Sektor‐sektor  lain  seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, 
industri,  dan  lain‐lain  juga  membutuhkan  KKNI  sebagai  pedoman  untuk  merencanakan 
pengelolalan  sumberdaya  manusia  masing‐masing  secara  lebih  komprehensif  baik  yang 
berhubungan dengan sistem karir, remunerasi atau pola rekrutmen baru.  
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Gambar 1: Penjenjangan KKNI melalui 4 jejak jalan (pathways) serta kombinasi ke‐empatnya  
(Ilustrasi oleh : Rudy Handojo – PII) 

 
Secara  konseptual,  setiap  jenjang  kualifikasi  dalam  KKNI  disusun  oleh  empat  parameter 
utama yaitu  (a) keterampilan kerja,  (b) cakupan keilmuan/pengetahuan,  (c) metoda dan 
tingkat  kemampuan  dalam  mengaplikasikan  keilmuan/pengetahuan  tersebut  serta  (d) 
kemampuan  manajerial.  Ke‐empat  parameter  yang  terkandung  dalam  masing‐masing 
jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNI. Dengan demikian ke‐
9  jenjang  KKNI merupakan  deskriptor  yang menjelaskan hak,  kewajiban  dan  kemampuan 
seseorang  dalam melaksanakan  suatu  pekerjaan  atau mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan 
dan  keahliannya.  Uraian  tentang  parameter  pembentuk  setiap  Deskriptor  KKNI  adalah 
sebagai berikut:  
1. Keterampilan  kerja  atau  kompetensi  merupakan  kemampuan  dalam  ranah  kognitif, 

ranah  psikomotor,  dan  ranah  afektif  yang  tercermin  secara  utuh  dalam  perilaku  atau 
dalam melaksanakan  suatu  kegiatan,  sehingga dalam menetapkan  tingkat  kompetensi 
seseorang dapat ditilik lewat unsur‐unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut. 

2. Cakupan keilmuan/pengetahuan merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan 
kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki, sehingga makin tinggi 
kualifikasi seseorang dalam KKNI  ini dirumuskan dengan makin  luas, makin dalam, dan 
makin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya. 

3. Metoda  dan  tingkat  kemampuan  adalah  kemampuan  memanfaatkan  ilmu 
pengetahuan, keahlian, dan metoda yang harus dikuasai   dalam melakukan suatu tugas 
atau pekerjaan tertentu, termasuk didalamnya adalah kemampuan berpikir (intellectual 
skills).  



19  Buku Acuan KKNi Edisi Pertama  

 

4. Kemampuan manajerial merumuskan kemampuan manajerial seseorang dan sikap yang 
disyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, serta tingkat tanggung jawab 
dalam bidang kerja tersebut.  

Internalisasi  dan  akumulasi  ke  empat  parameter  yang  dicapai melalui  proses  pendidikan 
yang terstruktur atau melalui pengalaman kerja disebut capaian pembelajaran. 
 
Penjenjangan dalam KKNI memiliki karakteristik yang  tercermin seperti dalam dua gambar 
dibawah ini. Gambar‐2 (a) menunjukkan bahwa dalam setiap deskriptor KKNI untuk jenjang 
kualifikasi yang sama dapat mengandung atau terdiri dari komposisi unsur‐unsur keilmuan 
(science),  pengetahuan  (knowledge),  keahlian  (know‐how)  dan  keterampilan  (skill)  yang 
bervariasi satu dengan yang  lain. Hal  ini berarti pula bahwa   setiap capaian pembelajaran 
suatu  pendidikan  dapat  memiliki  kandungan  keterampilan  (skill)  yang  lebih  menonjol 
dibandingkan dengan keilmuan‐nya (science), akan tetapi dberikan pengakuan penjenjangan 
kualifikasi  yang  setara.  Gambar  2  (b) menjelaskan  bahwa  untuk  jenjang  kualifikasi  yang 
semakin  tinggi  maka  deskriptor  KKNI  akan  semakin  berkarakter  keilmuan  (science) 
sedangkan  semakin  rendah  akan  semakin  menekankan  pada  penguasaan  keterampilan 
(skill).   
 

Ketrampilan

Metode

Pengetahuan

Sains

Lebih berbobot keilmuan

Lebih berbobot ketrampilan

Karakteristik Unsur KKNI

PENGUASAAN:

 
 

Gambar 2(a). Kandungan keilmuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang bervariasi untuk suatu 
jenjang kualifikasi yang setara. 
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Gambar 2(b). Kandungan keilmuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang bervariasi untuk jenjang 

kualifikasi yang berbeda. 
Catatan: 

1. llmu pengetahuan (science) dideskripsikan sebagai suatu sistem berbasis metodologi 
ilmiah untuk membangun pengetahuan (knowledge) melalui hasil‐hasil penelitian di 
dalam  suatu  bidang  pengetahuan  (body  of  knowledge).  Penelitian  berkelanjutan 
yang  digunakan  untuk membangun  suatu  ilmu  pengetahuan  harus  didukung  oleh 
rekam data, observasi dan analisa yang terukur dan bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman manusia terhadap gejala‐gejala alam dan sosial. 

2. Pengetahuan  (knowledge)  dideskripsikan  sebagai  penguasaan  teori  dan 
keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman 
tentang  fakta  dan  informasi  yang  diperoleh  seseorang melalui  pengalaman  atau 
pendidikan untuk keperluan tertentu.  

3. Keahlian  (know‐how)  dideskripsikan  sebagai  penguasaan  teori  dan  keterampilan 
oleh  seseorang  pada  suatu  bidang  keahlian  tertentu  atau  pemahaman  tentang 
metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman 
atau pendidikan untuk keperluan tertentu.  

4. Keterampilan  (skill)  dideskripsikan  sebagai  kemampuan  psikomotorik  (termasuk 
manual dexterity dan penggunaan metode, bahan, alat dan instrumen) yang dicapai 
melalui  pelatihan  yang  terukur  dilandasi  oleh  pengetahuan  (knowledge)  atau 
pemahaman (know‐how) yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau 
unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif. 

5. Afeksi  dideskripsikan  sebagai  sikap  (attitude)  sensitif  seseorang  terhadap  aspek‐
aspek  di  sekitar  kehidupannya  baik  ditumbuhkan    oleh  karena  proses 
pembelajarannya maupun  lingkungan  kehidupan  keluarga  atau mayarakat  secara 
luas. 

6. Kompetensi  adalah  akumulasi  kemampuan  seseorang  dalam  melaksanakan  suatu 
deskripsi  kerja  secara  terukur melalui  asesmen  yang  terstruktur, mencakup  aspek 
kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. 

7.  Capaian Pembelajaran merupakan  internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, 
pengetahuan,  ketrampilan,  afeksi,  dan  kompetensi  yang  dicapai  melalui  proses 
pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau 
melalui pengalaman kerja. 
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III. Deskriptor KKNI 
 

3.1 DESKRIPTOR KKNI DALAM SETIAP JENJANG KUALIFIKASI 
 
 

Deskriptor pada KKNI terbagi atas dua bagian yaitu deskripsi umum yang mendeskripsikan 
karakter  ,  kepribadian,  sikap  dalam  berkarya,  etika, moral  dari  setiap manusia  Indonesia 
pada  setiap  jenjang;  dan  deskripsi  spesifik  yang  mendeskripsikan  keterampilan, 
pengetahuan praktis, pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dikuasai seseorang bergantung 
pada jenjangnya.  
 

DESKRIPSI UMUM 

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem 
pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap 
jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan 
kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut :  

• Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  
• Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 
• Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 

perdamaian dunia  
• Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi 

terhadap masyarakat dan lingkungannya  
• Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan original orang lain 
• Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

DESKRIPSI SPESIFIK 

1   Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan 
menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah 
bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya. 

  Memiliki pengetahuan faktual.  

  Bertanggung jawab atas  pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas 
pekerjaan orang lain  
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2   Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, 
dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu 
yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.  

  Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang 
spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang 
lazim timbul.  

  Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab 
membimbing orang lain 

3   Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi 
dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu 
menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian 
merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.  

  Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip‐prinsip serta konsep umum 
yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan 
berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai. 

  Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan baik dalam lingkup 
kerjanya.  

  Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
hasil kerja orang lain 

4  Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis 
informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang 
baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. 

  Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu 
menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya 

  Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi dengan baik, menyusun laporan 
tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.  

  Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. 

5   Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari 
beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta 
mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. 

  Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.  

  Memiliki kemampuan mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis 
secara komprehensif.  

  Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok.  
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6   Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi 
terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. 

  Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep 
teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

  Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan 
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.

  Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja organisasi.

7  Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, 
dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS 
untuk menghasilkan langkah‐langkah pengembangan strategis organisasi. 

  Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner . 

  Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas 
dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab 
bidang keahliannya. 

8   Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya 
inovatif dan teruji.  

  Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. 

  Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan 
keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. 

9   Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam 
bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan 
karya kreatif, original, dan teruji.  

  Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner 

  Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang 
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu 
mendapat pengakuan nasional maupun internasional. 
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3.2 KESETARAAN JENJANG KUALIFIKASI UNTUK JALUR PENDIDIKAN 

 
Penilaian  kesetaraan  capaian  pembelajaran  yang  dihasilkan  pendidikan  tinggi  dengan 
kualifikasi  pada  jenjang  KKNI  dilakukan  dengan  menganalisis  deskripsi  kualifikasi  yang 
dikumpulkan  dari  kurang  lebih  1000  program  studi  berakreditasi  A  atau  B  pada  97 
perguruan  tinggi  diseluruh  Indonesia.  Ke‐97  perguruan  tinggi  yang  dipilih  terdiri  dari 
perguruan tinggi yang telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internasl (SPMI) berkategori 
baik  atau  memiliki  rekam  jejak  kerjasama  internasional  yang  menonjol.  Hasil  analisis 
terhadap  kualifikasi  lulusan  untuk  setiap  jenjang  pendidikan  yang  dideskripsikan  oleh 
masing‐masing perguruan tinggi tersebut diperkaya pula dengan hasil studi untuk masalah 
sejenis di berbagai negara serta diskusi  intensif dengan berbagai asosiasi profesi, kolegium 
keilmuan, dan pengguna lulusan.  
 
Kesetaraan antara capaian pembelajaran setiap jenjang program pendidikan pada ke‐3 jalur 
pendidikan tinggi dengan jenjang kualifikasi KKNI dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.  
 

 
 

 
Gambar 3. Kesetaraan capaian pembelajaran () masing‐masing program pendidikan pada ke‐3 jalur pendidikan 

tinggi dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 
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Kualifikasi  Jenjang 1 pada KKNI dimaksudkan untuk kualifikasi tenaga kerja  Indonesia yang 
sehat  jasmani  dan  rohani,  berpengetahuan  faktual  dasar,  atau  dalam  ranah  pendidikan 
nasional adalah  luaran pendidikan wajib belajar 9‐tahun atau  lulusan  tingkat SMP. Tujuan 
utama  dari  penilaian  kesetaraan  jenjang  sebagaimana  dinyatakan  dalam  diagram  di  atas 
adalah agar semua program pendidikan di Indonesia, dimulai dari sekolah menengah tingkat 
atas (SMA, SMK) sampai pada pendidikan tinggi (sarjana, diploma, spesialis, pasca sarjana) 
wajib menghasilkan lulusan dengan kualifikasi minimal setara dengan kualifikasi KKNI pada 
jenjang  yang  sama.  Secara  lebih  rinci, maka  telah  disusun  derivasi  deskriptor  kualifikasi 
capaian  pembelajaran  atau  lulusan  program  pendidikan  setiap  jenjang  pendidikan  tinggi 
untuk  berbagai  bidang  keilmuan  atau  keahlian. Deskriptor  umum maupun  spesifik  untuk 
berbagai bidang keilmuan tersebut dapat dilihat dalam lampiran Buku Acuan ini.    
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IV. Strategi Implementasi  
 

4.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN NASIONAL sebagai BASIS STRATEGI 
 
Analisis  terhadap  kondisi  dan  perkembangan  tenaga  kerja  di  Indonesia  perlu  dilakukan 
untuk  memberikan  gambaran  jelas  tentang  beberapa  aspek,  seperti  misalnya  mutu, 
kemampuan menempati  posisi  kerja  yang  sesuai  dengan  pendidikan  dan  atau  pelatihan 
yang  telah  ditempuh.  Secara  khusus  analisis  difokuskan  pada  kinerja  pendidikan  secara 
umum dalam mempersiapkan tenaga kerja bermutu di tingkat nasional. Dalam hal  ini data 
dan  informasi  yang  digunakan  diunduh  dari  Badan  Pusat  Statistik  RI  dan  tidak  dilakukan 
pemeriksaan silang (cross check) terhadap data sejenis yang tersedia di instansi lain. 
 
1. Grafik di bawah  ini menunjukkan persentase penduduk yang bekerja relatif tinggi yaitu 

berkisar 90% dari jumlah Angkatan Kerja secara keseluruhan. Nampak pula bahwa lebih 
dari separuh Angkatan Kerja Indonesia berasal dari kelompok penduduk berumur di atas 
15  tahun.  Sebagian dari kelompok  tersebut  juga merupakan kelompok generasi muda 
yang  harus  berada  di  bangku  sekolah  terutama  di  perguruan  tinggi  (19  –  24  tahun). 
Besar  kecilnya  kontribusi  kelompok  generasi  muda  kedalam  Angkatan  Kerja  akan 
mempengaruhi  angka  partisipasi  kelompok  generasi  muda  tersebut  dalam  angka 
partisipasi pendidikan generasi muda secara keseluruhan (APM, APK atau APS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar‐4. Perbandingan presentase penduduk bekerja 
 

2. Secara  ideal  kelompok  penduduk  bekerja  yang  berasal  dari  generasi muda  berumur 
antara 15  ‐ 24  tahun harus memperoleh kesempatan dan akses yang mudah ke dunia 
pendidikan  atau  pelatihan  sedemikian  sehingga  pengetahuan  dan  keterampilan  yang 
dicapai dari pendidikan  atau pelatihan  tersebut dapat meningkatkan  karir dan  tingkat 
kontribusinya  pada  dunia  kerja.  Pendidikan  atau  pelatihan  tersebut  selayaknya  dapat 
dilakukan di lingkungan tempat kerja maupun melalui lembaga‐lembaga pendidikan dan 
atau pelatihan  formal. Kondisi  tidak  ideal dapat  terjadi apabila kelompok bekerja yang 
berumur 15 ‐ 24 tahun tersebut tidak memperoleh akses pendidikan dan atau pelatihan 
dan secara akumulatif jumlahnya bertambah setiap tahun.  
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Hal  ini menyebabkan APK/APM/APS perguruan  tinggi akan menurun atau akan  terjadi 
pengangguran  terbuka apabila kesempatan kerja  jumlahnya  tetap atau menurun. Oleh 
karena  itu  peran  lembaga  pendidikan/pelatihan  menjadi  sangat  penting  baik  untuk 
meningkatkan mutu tenaga kerja maupun menjaga keseimbangan antara generasi muda 
yang  bekerja  dengan  yang menempuh  pendidikan  lanjut.  Dalam  hal  ini  data  tentang 
kelompok penduduk bekerja dengan usia 15  ‐ 24  tahun  saat  ini  tidak dapat dianalisis 
untuk  melihat  gejala  inter‐relasi  antara  generasi  muda  yang  bekerja  dan  yang 
melanjutkan pendidikan/pelatihan secara komprehensif. 
 

3. Gambar 5 (a), (b) dan (c) menunjukkan bahwa APK/APM/APS perguruan tinggi (jenjang 
diploma  dan  sarjana) masih  sangat  rendah berkisar  antara  10%  ‐  15%*) dibandingkan 
SMTA  yang  berkisar  antara  40%  ‐  55%  sejak  tahun  2004  sampai  2009.  Hal  ini  dapat 
memberikan  indikasi  bahwa  jumlah  generasi muda  yang  diharapkan memasuki  untuk 
pertama  kali  atau melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  perguruan  tinggi masih  sangat 
rendah dan sangat dimungkinkan bahwa kelompok tersebut memasuki dunia kerja atau 
menganggur  sama  sekali.  Tanpa  upaya  yang  lebih  sistematis  dan  berkelanjutan maka 
kondisi  ini  dapat  menyebabkan  ketidakseimbangan  antara  kelompok  generasi  muda 
yang  memasuki  pendidikan  SMTA  dan  perguruan  tinggi  di  satu  sisi  dengan  yang 
memasuki  dunia  kerja  di  sisi  yang  lain. Hal  ini  juga  dapat menimbulkan menurunnya 
persentase  tenaga  kerja  dengan  latar  belakang  pendidikan  atau  kualifikasi 
pengetahuan/keterampilan yang tinggi. 
 

 
 

 
 
 
 
 

   Gambar 5 (a)       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 (b) 
*) Belum termasuk jumlah mahasiswa yang kuliah di IAIN, IAIS, STAIN, STAIS, IPDN, STIA‐LAN, STAN, dll.  
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Gambar 5 (c) 

 
4. Pendidikan  tinggi  sebagai  salah  satu  penghasil  tenaga  kerja  Indonesia  diharapkan 

menempati  jenjang  kualifikasi  yang  tinggi di  tempat  kerja. Walaupun demikian,  selain 
ketersediaan kesempatan kerja yang mungkin terbatas, maka relevansi dan mutu proses 
pendidikan menjadi faktor penting yang harus mendapat perhatian dari penyelenggara 
pendidikan  tinggi.  Rendahnya  relevansi  atau mutu  proses  pendidikan  tersebut  dapat 
menjadi  penyebab  ketidakmampuan  lulusan  pendidikan  tinggi  untuk  memenuhi 
kualifikasi  kerja  yang  dipersyaratkan  pada  jenjang  tertentu,  sehingga  pada  akhirnya 
dapat menimbulkan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi akan meningkat 
terhadap waktu. Gambar  6(a) menunjukkan  perbandingan  antara  jumlah  penganggur 
dari kelompok  lulusan universitas yang selalu  lebih tinggi dibandingkan dengan  lulusan 
diploma  dan  dapat  memberikan  indikasi  rendahnya  mutu  atau  relevansi  proses 
pendidikan tinggi jenis akademik di universitas. 

 
 
 
 

Gambar 6(a).  
Perbandingan penganggur 
sarjana dengan diploma 
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5. Selanjutnya Gambar  6(b)  dan  6(c) memberikan  ilustrasi  posisi  penganggur  perguruan 
tinggi  dibandingkan  jumlah  penganggur  keseluruhan  dari  tahun  2004  sampai  2009. 
Walaupun  jumlah  penganggur  secara  keseluruhan mengalami  penurunan  sejak  tahun 
2005 akan tetapi penganggur lulusan perguruan tinggi (diploma dan sarjana) mengalami 
peningkatan secara konsiten. 

 

 
Gambar 6(b).Trend peningkatan 

penganggur perguruan 
tinggi 

Gambar 6(c). Perbandingan penganggur 
perguruan tinggi dengan 
penganggur total 

 
6. Gambar  7 memberikan  ilustrasi  penyerapan  tenaga  kerja  nasional  kedalam  beberapa 

kelompok  jenis usaha. Nampak bahwa  jenis usaha sendiri menyerap tenaga kerja yang 
paling  tinggi  dibandingkan  dengan  perusahan,  industri,  kantor,  atau  jenis  usaha 
keluarga.  Kondisi  ini  di  satu  sisi  menunjukkan  kondisi  ketenagakerjaan  yang  positif 
dimana tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memasuki dunia 
kerja. Walaupun  demikian,  tanpa  penetapan  kualifikasi  yang  jelas  dan  terukur maka 
tenaga  kerja  yang memasuki  tempat  kerja  dalam  kelompok  “Berusaha  Sendiri”  dapat 
menimbulkan  permasalahan  yang  serius  terutama  bidang‐bidang  pekerjaan  yang 
berkaitan dengan kesehatan, makanan dan minuman, transportasi, lingkungan dan lain‐
lain.  Oleh  karena  itu,  kualifikasi  tenaga  kerja  yang  mencakup  pengakuan  terhadap 
pengetahuan,  keterampilan,  hak  serta  kewajiban  seorang  pekerja  sangat  perlu 
ditetapkan  dan  diberlakukan  secara  ketat  tanpa  membedakan  jenis  usaha  tempat 
seseorang bekerja. 
 
Secara  keseluruhan,  data  dan  informasi  tentang  kondisi  tenaga  kerja  di  Indonesia 
menunjukkan perlunya kerjasama yang  intensif dan berkelanjutan dalam skala nasional 
antara pihak providers (KEMDIKNAS, KEMNAKERTRANS, badan atau  lembaga pelatihan, 
asosiasi profesi, dll.)  serta users  (industri,  sektor‐sektor usaha, masyarakat  luas) untuk 
membangun suatu pedoman yang menyangkut aspek‐aspek capaian pembelajaran serta 
hak dan kewajiban yang dimilki oleh setiap tenaga kerja Indonesia.  
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Gambar 7. Persentase penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor usaha 

Dalam  hal  ini  pengembangan  KKNI  yang  mencakup  aspek‐aspek  tersebut  sangat 
diperlukan  dan  merupakan  langkah  awal  untuk  membangun  SDM  Indonesia  yang 
bermutu  dan  berdaya  saing  diwaktu  yang  akan  datang. Dengan  demikian  KKNI  harus 
dapat  menjawab  permasalahan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  secara  berkelanjutan, 
menjadi rujukan utama rencana pengembangan SDM di tingkat nasional, selain sebagai 
perwujudan mutu dan jatidiri bangsa.   

7. Gambar  8  menunjukkan  manfaat  dikembangkannya  KKNI  untuk  sektor‐sektor 
berkehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa.  Ditunjukkan  bahwa  KKNI  diharapkan 
menjadi jembatan penyetaraan berbagai aspek. Di satu sisi menghubungkan pendidikan 
dan  pelatihan  untuk menyetarakan  capain  pembelajaran  yang  dihasilkan  oleh  kedua 
aspek  tersebut dan  selanjutnya menyetarakan  capaian pembelajaran  tersebut dengan 
kompetensi yang dibutuhkan di tempat kerja. 

Penilaian kesetaraan antara capaian pembelajaran dengan kompetensi yang dibutuhkan 
di  tempat  kerja  memberikan  implikasi  kesesuaian  jenjang  karir  serta  remunerasi  di 
tempat  kerja.  Di  sisi  lainnya  KKNI  diharapkan  mampu  menjadi  penyeimbang  yang 
obyektif  dan  realistis  terhadap  kandungan  keilmuan,  pengetahuan,  keahlian  dan 
keterampilan yang dicakup dalam program‐program pendidikan maupun pelatihan. Hal 
ini  malah  diperluas  lagi  dengan  perlunya  pengakuan  dan  penilaian  kesetaraan  hasil 
pembelajaran lampau yang dikenal dengan Recognition of Prior Learning. 
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Gambar 8. Sektor‐sektor berkehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang terkait dengan KKNI  
 

 
Untuk menjaga KKNI agar selalu up to date dan adaptif terhadap perkembangan global 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, maka diskriptor kualifikasi yang tercantum dalam 
KKNI secara berkala harus ditinjau ulang dan disesuaikan bilamana perlu. Perkembangan 
berkehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang mencakup setidaknya aspek ekonomi, 
teknologi,  sosial,  budaya,  pendidikan,  ketenagakerjaan,  industrI,  dan  aspek‐aspek  lain 
akan  dijadikan  pertimbangan‐pertimbangan  penting dalam melakukan  pengembangan 
deskriptor  kualifikasi  didalam  KKNI  secara  berkelanjutan.  Pendekatan  ini  sangat 
diperlukan  agar mutu  deskriptor  kualifikasi  yang  ada didalam KKNI mengalami proses  
continuous  quality  improvement.  Sangat  diharapkan  pula  agar  tumbuh  dan  terus 
berkembangnya  KKNI  dapat mendorong  institusi maupun  lembaga‐lembaga  lain  yang 
terkait  mengalami  proses  peningkatan  mutu  yang  sama  pula.  Gambar  berikut 
memperlihatkan beragam sektor yang terkait dengan KKNI.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• sertifikasi tenaga asing 
• ijin kerja  

• pengakuan ijasah & sertifikat 
nasional oleh internasional  

• sistem gaji 
• jenjang karier 

• standar kompetensi 
 

• sistem gaji 
• jenjang karir 
• standar kompetensi 

• uji kompetensi 
• sertifikasi 
• standar kompetensi 

Recognition of Prior 
Learning (RPL)  

• capaian pembelajaran
• akreditasi  
• kualifikasi ijazah  
• perolehan kredit 
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4.2. STRATEGI IMPLEMENTASI KKNI SECARA NASIONAL  
 
Pengelolaan  serta  peningkatan  mutu  tenaga  kerja  nasional  secara  strategis  harus 
ditempatkan  sebagai  fokus  kepedulian  semua    pihak‐pihak  yang  berkepentingan  seperti 
misalnya  industri  dan  dunia  usaha,  lembaga  pemerintah  dan  non‐pemerintah,  institusi 
pendidikan,  keluarga  serta masyarakat  luas. Dalam  kondisi  perekonomian  negara  dengan 
jumlah  penganggur  dari  angkatan  kerja  yang  masih  cukup  berarti,  maka  tidak  dapat 
dipungkiri  adanya  kondisi dimana  tenaga  kerja maupun para penganggur belum memiliki 
kualifikasi yang memadai atau yang sesuai dengan kualifikasi KKNI. Gambar 9 di bawah  ini 
secara  skematik  memberikan  ilustrasi  tentang  kondisi  tenaga  kerja  saat  ini  dan  dapat 
digunakan  sebagai  pedoman  dasar   menyusun  strategi  implementasi  KKNI.  Dari  gambar 
tersebut dapat dilihat kondisi tenaga kerja  Indonesia dan kesesuaiannya dengan kualifikasi 
yang diharapkan memenuhi KKNI sebagai berikut: 

 

Penganggur yang 
seharusnya ditingkatkan

kemampuannya oleh
masyarakat dan lembaga

pendidikan informal

Penganggur yang 
seharusnya ditingkatkan
kemampuannya oleh
lembaga pendidikan
non formal

Penganggur yang 
seharusnya ditingkatkan

kemampuannya oleh
dunia industri dan

pemangku kepentingan
lainnya

Penganggur yang 
seharusnya ditingkatkan
kemampuannya oleh
lembaga pendidikan
formal

KKNI

Tenaga kerja yang   
sudah terkualifikasi KKNI 

 
 
 
 

Gambar 9. Peran para stakeholder Tenaga Kerja Indonesia dalam pengelolaan SDM nasional. 
 
 

a. Kelompok  penganggur  selayaknya  dapat  ditanggulangi  secara  sistematik  melalui 
kerja  sama yang  sinergis antara  semua pihak yang bertanggung  jawab, berwenang 
dan yang berkepentingan.  

b. Tenaga kerja yang belum memenuhi kualifikasi KKNI dimana mutu dan kinerja yang 
dihasilkan  tidak  terukur  atau  belum  sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan  oleh 
pengguna  tenaga  kerja,  dapat  mengakibatkan  hal‐hal  yang  merugikan  baik  bagi 
tenaga  kerja  itu  sendiri  maupun  pengguna  tenaga  kerja,  serta  negara  dalam 
melakukan pengelolaan tenaga kerja nasional.  
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Angkatan  kerja  tersebut  perlu  dipersiapkan  oleh  lembaga  pendidikan  formal, 
informal,  nonformal,  pelatihan  kerja  swasta  atau  pemerintah  dengan  berorientasi 
pada pencapaian jenjang kualifikasi KKNI yang sesuai. Dalam hal ini pihak‐pihak yang 
berwenang  termasuk  lembaga‐lembaga penjaminan mutu harus dapat memastikan 
bahwa lembaga pendidikan/pelatihan yang tersedia kredibel dan kompeten. 

Secara  keseluruhan  strategi  implementasi  KKNI  harus  dapat mencerminkan  beberapa  hal 
sebagai berikut : 

• menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  strategi  pengelolaan  dan  peningkatan 
mutu sumberdaya manusia nasional 

• menjadi  pedoman  dan  acuan  pengembangan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan 
nasional umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya 

• menjadi  panduan  bagi  industri,  dunia  usaha,  institusi  pemerintah  untuk 
merencanakan dan mengembangkan jenjang karir  

• menjadi  pedoman  dan  acuan  pengembangan  dan  peningkatan  mutu  lembaga‐
lembaga pelatihan swasta maupun pemerintah 

• menjadi  pedoman  bagi  asosiasi  profesi  untuk  menyusun  pengembangan  jenjang 
profesi 

• menjadi pedoman para  tenaga kerja atau masyarakat  luas untuk mengembangkan 
diri dan karir 

Pada  kondisi  yang  ideal  maka  KKNI  merupakan  acuan  bagi  semua  pihak  yang 
berkepentingan termasuk pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja 
 

Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI) 

Terbitnya  Peraturan  Presiden  (perpres) mengenai  Kerangka  Kualifikasi Nasional  Indonesia 
memberikan  landasan hukum  yang dapat bersifat memaksa pada  sistem  ketenagakerjaan 
dan mekanisme  penyiapannya  di  wilayah  hukum  Indonesia.  Kelengkapan  peraturan  dan 
konstruksi  KKNI  yang  mantap  memberikan  peluang  kepada  penataan  dan  penyiapan 
ketenagakerjaan  di  Indonesia  secara  unggul  untuk  menemukan  kemampuan  kompetitif 
khususnya di dalam negeri maupun dalam percaturan dunia. Walaupun demikian, efektifitas 
KKNI  sebagai  acuan  utama  penataan  kualifikasi  tidak  serta merta  dapat  diperoleh  hanya 
dengan  diterbitkannya  perpres.  Implementasi  KKNI  secara  efektif  harus  dilakukan  secara 
terencana,  sistematis,  dan  terorganisasi.  Basis  pemikiran  inilah  yang mengantarkan  pada 
usulan  dibentuknya  lembaga  yang mampu menginisialisasi  implentasi  KKNI  dengan  nama 
Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI). 

BKNI memiliki peran  internal maupun eksternal. Peran  internal mengait pada penjaminan 
keberlangsungan dan pengembangan sistem KKNI, sedangkan peran eksternal lebih kepada 
koordinasi  dan  pengembangan mekanisme  implementasi  KKNI  dengan  institusi,  lembaga, 
ataupun pihak lain yang terkait dan relevan dalam penyelenggaraan KKNI. 
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Pada tahap awal, BKNI mengarahkan usahanya dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran 
pada masyarakat akan arti penting dan posisi strategis dari KKNI. Masyarakat sepantasnya 
memiliki kesadaran bahwa keteraturan dalam mengidentifikasi kualifikasi kemampuan SDM 
akan memudahkan memberikan  penghargaan  atas  hasil  kerja  dan meningkatkan  kualitas 
bekerja dan berkarya. Masyarakat yang telah terbentuk kesadaran akan makna penting KKNI 
selanjutnya dapat diarahkan kepada penerapan KKNI secara efektif dan berkelanjutan.     

Pada  diagram  terlampir  diperlihatkan  posisi  BPPKNI  dalam  konstelasi  dengan  institusi 
maupun lembaga lain dalam menyelenggarakan KKNI.  

Badan
Kualifikasi
Nasional
Indonesia

 

Tugas dan Kewenangan BKNI 

1. Pada  tahap  operasional,  BKNI  akan  memposisikan  diri  sebagai  lembaga  yang 
memberikan masukan,  konsultasi,  pembimbingan/pendampingan, mendorong  dan 
memfasilitasi  terjadinya  proses  penerapan  KKNI  secara  benar.  Sebagai 
perbandingan,  BKNI  dalam  beberapa  hal  dapat  disepadankan  dengan  AQFC  (The 
Australian Qualification Framework Council) yang diselenggarakan di Australia.  Jika 
AQFC  hanya  memfokuskan  pada  transfer  kredit  dan  PPL,  BKNI  berpeluang 
menyelenggarakan fungsi lebih luas pada pelaksanaan di lapangan.  

2. Secara  internal,  BKNI  secara  berkala meninjau  perangkat  KKNI  seperti  peraturan, 
diskriptor,  panduan,  mekanisme  sosialisasi,  dokumen  standar  implementasi  dan 
aspek pendukung lainya, dan melakukan penyesuaian, pengubahan, pengembangan, 
ataupun langkah‐langkah penjaminan mutu yang menjadikan KKNI selalu cocok pada 
kebutuhan maupun fungsi terbaru.   
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KKNI  telah  menetapkan  bahwa  jumlah  tingkatan  atau  jenjang  kualifikasi  ada  9 
(sembilan). Jumlah jenjang ini dipertahankan tetap, namun demikian diskriptor pada 
setiap jenjangnya berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan yang terjadi di 
lingkungannya.  

3. Pengembangan mekanisme  penerapan  KKNI  dalam  bentuk  panduan  dan  standar, 
juga  menjadi  domain  kerja  BKNI  untuk  secara  rutin  disesuaikan  dengan 
perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan. BKNI  juga secara terus menerus 
memonitor perkembangan sistem pengkualifikasian yang berlaku di negara  lain dan 
merespon dengan membuat penyesuaian pada KKNI jika diperlukan. 

4. BKNI bertanggung jawab untuk merumuskan cara dan mekanisme kerja yang paling 
efektif  dan  efesien  pada  struktur  internalnya.  Hal  ini menjamin  agar  sumberdaya 
yang dimiliki dapat optimal dimanfaatkan sepenuhnya untuk implementasi KKNI.  

5. KKNI  adalah  fondasi  utama  dalam  penataan  dan  pengembangan  ketenagakerjaan 
dan  sumberdaya manusia  Indonesia melalui  beragam  cara  termasuk  di  dalamnya, 
yang  utama,  adalah  pendidikan  dan  pelatihan. Dengan  demikian  KKNI  seharusnya 
dikenal  dan  dipahami  secara  tepat  oleh  institusi  maupun  lembaga  yang 
menyelenggarakan pengelolaan pendidikan maupun pelatihan. Jika mengingat pada 
landasan hukum yang dipergunakan sebagai basis pengembangan KKNI yang utama, 
yakni  : Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  4279)  dan  Undang‐Undang  Nomor  20  Tahun  2003 
tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2003  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4301), 
dapat  dipastikan  bahwa  struktur  KKNI  tidak  akan  bertentangan  dengan  sistem 
pendidikan dan pelatihan maupun sistem ketenaga‐kerjaan di Indonesia. BAN (Badan 
Akreditasi  Nasional)  dan  BSNP  (Badan  Standar  Nasional  Pendidikan)  yang 
pembentukkannya  berdasarkan  pada  UU  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem 
Pendidikan  Nasional  maupun  BNSP  (Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi)  yang 
pembentukannya  merujuk  pada  UU  Nomor  13  tentang  Ketenagakerjaan,  dan 
berbagai asosiasi profesi merupakan  institusi yang menjadi bagian dari mitra‐mitra 
utama  BKNI.  Kemitraan  antara  BKNI  dengan  BAN,  BSNP,  BNSP, maupun  asosiasi 
profesi  selayaknya  mampu  membangun  koordinasi  yang  simbiotik  mutualistis. 
Idealnya  KKNI  menjadi  basis  pengembangan  borang  evaluasi  BAN,  basis 
pengembangan  dan  penyusunan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  penyusunan 
Standar Kompetensi Profesi.  
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6. BKNI berperan secara aktif dalam pengembangan pola PPL pada sektor pendidikan 
dan  pelatihan.  Pola  aktivitas  tersebut  sesungguhnya  memiliki  kekhasan  sesuai 
dengan  persyaratan  yang  berlaku  di  masing‐masing  institusi  yang 
menyelenggarakan.  Parameter  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  institusi 
pendidikan  dan  pelatihan  dengan merujuk  pada  KKNI.  Oleh  karenanya  proses  ini 
dapat  berlaku  dan  diakui  terbatas  pada  institusi  yang  telah  bersepakat  untuk 
menyelenggarakannya. BKNI memberikan masukan, konsultasi, pendampingan, dan 
dalam  hal  tertentu,  dimana  kondisi  yang  disyaratkan  terpenuhi,  memfasilitasi 
terjadinya proses yang optimum. BKNI harus dapat menjaga proses pindah jalur dan 
PPL  terselenggara  pada  koridor  KKNI  dan  terjamin  kualitas  proses  maupun 
produknya.  BKNI  dapat  mengajukan  keberatan  pada  institusi  yang 
menyelenggarakan  proses  pindah  jalur  maupun  PPL  yang  tidak  sesuai  dengan 
standar  kualitas  penyelenggaraan  sesuai  dengan  KKNI.  Di masa mendatang,  BKNI 
akan  menempatkan  diri  sebagai  lembaga  yang  melakukan  pengawasan  dan 
pengawalan mutu pada proses tersebut di atas. 

7. Identifikasi kualifikasi untuk keperluan pengembangan karir atau struktur penggajian 
berbasis  KKNI  akan  dibutuhkan  di  industri,  instansi  pemerintah,  institusi  bisnis, 
perusahaan, dan dunia kerja  lainnya. Demikian halnya pengembangan profesi pada 
asosiasi  profesi  untuk  pengakuan  profesional  juga  akan membutuhkan  identifikasi 
kualifikasi  pada  setiap  individu  yang  terlibat. BKNI  dalam  hal  ini berperan  sebagai 
partner  untuk  mengembangkan  pola  dan  standar  identifikasi  kualifikasi  merujuk 
pada  KKNI.  Jika  proses  ini  telah  terbentuk  secara mantap,  BKNI  dapat  berfungsi 
sebagai  lembaga  penjamin mutu  proses  identifikasi  kualifikasi.  Proses  yang  sama 
akan  berlaku  pada  saat  sistem  ketenaga  kerjaan,  pendidikan,  dan  pelatihan 
Indonesia dihadapkan pada sistem setara yang diselenggarakan bangsa dan negara 
lain  di  seluruh  dunia.  BKNI  berperan  aktif  dalam menjaga  berlangsungnya  proses 
identifikasi kulaifikasi dan proses uji merujuk pada KKNI.   

Walaupun  demikian  pada  awal  pembentukannya  dimana  koordinasi,  integrasi  dan 
konsolidasi  berbagai  pihak masih  diperlukan maka  BKNI  diharapkan menjalankan  tugas‐
tugas pokok sebagai berikut : 

1. Mensosialisasikan KKNI kepada masyarakat dan komunitas internasional. 

2. Melakukan penyusunan pedoman rinci mengenai panduan, mekanisme dan tahapan 
penilaian  kesetaraan  berbagai  sektor  ketenagakerjaan  di  tingkat  nasional  dan 
internasional. 

3. Bersama‐sama  dengan  lembaga  penjaminan  mutu  di  lingkungan  KEMDIKNAS, 
KEMNAKERTRANS  dan  asosiasi‐asosiasi  profesi  untuk  mengembangkan  sistem 
penjaminan mutu yang sesuai serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
KKNI di berbagai sektor 
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4. Memberikan  saran‐saran  pengembangan deskriptor pada  setiap  jenjang  kualifikasi 
KKNI  sesuai  dengan  perkembangan  kompetensi  tenaga  kerja  atau  perkembangan 
kualifikasi kerja di dunia internasional 

5. Memberi  saran‐saran  pengembangan  jenjang  kualifikasi  kerja  bagi  pihak  yang 
berkepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. 

 

Diagram berikut merangkum wewenang dan kewajiban BKNI.  
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Diagram Posisi BKNI
 

 
 

4.3. STRATEGI IMPLEMENTASI DI LINGKUNGAN KEMDIKNAS 
 
Beberapa  strategi  penting  yang  perlu  segera  dikembangkan  terkait  dengan  implementasi 
KKNI di  ranah pendidikan nasional adalah: 
 
 
4.3.1. PENGAKUAN PEMBELAJARAN LAMPAU (PPL) 
 
PPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dilakukan secara 
otodidak dari pengalaman hidupnya atau yang diperolehnya dari pelatihan atau pendidikan 
nonformal  atau  informal  ke  dalam  sektor  pendidikan  formal.  Dalam  rangka  memenuhi 
amanat  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  tentang  pembelajaran  sepanjang  hayat,  maka 
mekanisme  PPL dimaksudkan untuk memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  setiap 
individu untuk menempuh jalur pendidikan. 
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PPL harus dilakukan oleh masing‐masing badan atau  institusi yang berkepentingan  secara 
bertanggung  jawab  dengan  berlandasakan  aturan  yang  tranbsparan,  objektif,  dan 
akuntabel.  Inti dari kebijakan atau  regulasi PPL di  tingkat nasional harus mencakup aspek 
peningkatan  mutu  sumberdaya  manusia  nasional  agar  tujuan  untuk  menjembatani  dan 
membangun  kesetaraan  antara  kepentingan  penghasil  dan  pengguna  tenaga  kerja  dapat 
tercapai.  Untuk  itu,  penyusunan  kebijakan  dan  aturan  nasional  PPL  ini  sangat  perlu 
mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait. 
 
KEMDIKNAS  akan  menerbitkan  kebijakan,  peraturan,  pedoman,  dan  standar  prosedur 
operasi  penilaian  kesetaraan  terkait  dengan  implementasi  PPL  yang  bertujuan  untuk 
memfasilitasi  masyarakat  menempuh  pendidikan  formal  pada  jenjang  yang  lebih  tinggi 
(pembelajaran sepanjang hayat).  
 
PPL  juga harus mampu mengakui capaian pembelajaran  tanpa mempertimbangkan proses 
peningkatan  capaian  pembelajaran  oleh  seseorang,  waktu,  atau  tempat.  Walaupun 
demikian,  PPL  wajib  tetap  mempertimbangkan  kebijakan  nasional  pendidikan  seperti 
kewajiban belajar  sembilan  tahun. PPL  juga harus dapat diakses oleh  setiap  individu yang 
membutuhkan. 
 
Mengingat PPL akan berbeda untuk satu bidang keilmuan dan atau keahlian dengan yang 
lain maka  PPL  bersifat  khas.    Dengan  demikian  PPL  disusun  atau  dikembangkan  dengan 
mempertimbangkan  jalur  pendidikan  (formal,  nonformal,  informal)  dan  jenis  pendidikan 
(pendidikan vokasi, profesi, akademik). Oleh karena itu perbedaan peraturan atau pedoman 
penilaian  kesetaraan melalui  skema  PPL  perlu  dipertimbangkan  karena  pengakuan  pada 
sembarang  jenis  pengalaman  atau  pembelajaran  lampau  yang  dimiliki  seseorang  akan 
menghasilkan inefficiency pendidikan itu sendiri. 
 
Secara  khusus,  PPL  di  sektor  pendidikan  tinggi merupakan  pengakuan  atau  penyetaraan 
pengalaman dengan kemampuan dan atau keahlian yang dimiliki seorang peserta didik pada 
jenjang  pendidikan  tertentu.  Pengakuan  terhadap  PPL  tidak  sama  dengan  pengakuan 
terhadap perolehan gelar (degree).  
 
Suatu  institusi  pendidikan  formal,  yang  memiliki  kualifikasi  dan  terakreditasi  untuk 
melakukan PPL, berhak melakukan proses asessment PPL dan dapat memberikan gelar yang 
setara dengan kualifikasi peserta. Walaupun demikian, pemberian gelar bukan suatu tujuan 
terpenting  karena  PPL  lebih menekankan  pada  kualifikasi  untuk  dapat  melakukan  studi 
lanjut.  
 
Seseorang dapat menggunakan PPL sebagai pengakuan untuk mengikuti pendidikan formal 
pada jenjang tertentu di sebuah perguruan tinggi jika yang bersangkutan telah memperoleh 
pendidikan minimal  SMA/paket  C.  Pengakuan  atas  capaian  pembelajaran  juga  dilakukan 
berjenjang  dengan  dibatasi  adanya  pengakuan  maksimum    pada  setiap  jenjang,  hal  ini 
dimaksudkan untuk  tetap menjaga keseimbangan kualitas  (Gambar 10 a). Sampai saat  ini, 
pendekatan  di  atas  dianggap  paling  tepat mengingat  kondisi masyarakat  Indonesia  yang 
masih berorientasi pada gelar dan bukan pada kemampuan/keahlian yang menyertai ijasah 
tersebut.  
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Di masa  yang  akan  datang, maka  pendekatan  baru  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan 
perkembangan dan peningkatan kesadaran masyarakat  terhadap makna mutu pendidikan 
secara menyeluruh.  
 
Gambar 10 b mengilustrasikan pengakuan capaian pembelajaran  lampau ke dalam  sistem 
pendidikan  formal  untuk  berbagai  jenis  pendidikan.  Pada Gambar  10  b,  lulusan  program 
pendidikan spesialis yang  telah berpengalaman atau memiliki pembelajaran  lampau dapat 
diakui memiliki  kualifikasi  setara dengan  jenjang pendidikan  super  spesialis, namun  tidak 
pada  jenis  pendidikan  doktor  (pada  jakur  akademik).  Contoh  lainnya,  seorang  lulusan 
diploma‐1  (D‐1) dapat diakui pengalamannya  (PPL)  sampai dengan  setara  kualifikasi  yang 
dimiliki  lulusan  sarjana  terapan  (jenjang  D4).  Tergantung  dari  PPL  yang  dimiliki  serta 
peraturan  yang  akan diberlakukan maka  lulusan D‐1  tersebut dapat diberikan pengakuan 
terhadap  pengalaman  lampaunya  sampai  dengan  setara  kualifikasi  jenjang  profesi,  akan 
tetapi  tidak  untuk  disetarakan  dengan  pendidikan  dijalur  akademik  (program  sarjana). 
Sejalan dengan  itu,  seorang  sarjana dengan PPLnya dapat diakui  setara dengan kualifikasi 
magister namun untuk dapat memperoleh pengakuan profesional maka yang bersangkutan 
wajib mengikuti ujian kompetensi yang terkait sesuai dengan skema Recognition of Current 
Competency (RCC). 
 
Pencapaian  dan  pengakuan  pada  PPL  akan  dikembangkan  secara  berkelanjutan  sesuai 
dengan perkembangan sistem pendidikan tinggi serta ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan 
demikian pola penerapan PPL khususnya dan KKNI umumnya akan selalu ditinjau dari aspek 
kesesuaian pada kebutuhan dan tuntutan pada era yang relevan. 
 
Sebagaimana  telah diuraikan di muka, dalam  strategi  implementasi KKNI  secara nasional, 
pada  fase  transisi,  dibutuhkan  BKNI  yang  bertugas  melakukan  beberapa  program 
penyelarasan  dan  penyetaraan  kualifikasi  yang  berhubungan  dengan  implementasi  KKNI 
didalam negeri serta penyelarasan dan penyetaraan kualifikasi antara KKNI dengan kerangka 
kualifikasi dari negara lain. Bersama‐sama dengan lembaga‐lembaga penjaminan mutu yang 
telah ada  (BAN, BSNP, LSP/BNSP, LSK, kolegium, asosiasi profesi) badan  tersebut bertugas 
untuk  mengevaluasi  mutu  dan  kinerja  institusi  penghasil  sumberdaya  manusia.  Untuk 
lingkungan KEMDIKNAS  (Gambar 11) maka badan tersebut akan bekerjasama dengan BAN 
dan  BSNP  untuk melakukan  evaluasi  secara  berkala  dan  berkelanjutan  terhadap  institusi 
pendidikan  atau  lembaga  pelatihan  baik  yang  terkait  dengan  jalur  pendidikan  formal 
(Sekolah Menengah Tingkat Atas, Perguruan Tinggi), informal (pendidikan luar sekolah, dan 
lain‐lain), nonformal (pelatihan, pengasuhan, dan yang setara).  
 
Badan  atau  lembaga  lain  yang  juga  perlu  melakukan  penyesuaian  terhadap  deskriptor 
kualifikasi yang didefinisikan dalam KKNI adalah  lembaga Uji Kompetensi atau  (assessment 
body).  Penyesuaian  yang  perlu  dilakukan  terutama  pada  bagian  kesetaraan  kompetensi 
kerja dengan deskriptor kualifikasi pada jenjang yang sama. Hasil dari uji kompetensi harus 
pula menjadi bagian skema pengakuan yang ditetapkan dalam KKNI.   
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Gambar 10(a). Skema umum pengakuan maksimum terhadap hasil Pembelajaran Lampau (PPL) 
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Gambar 10(b). Skema umum pengakuan PPL untuk Jalur Pendidikan Vokasi 
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Asessment  atau  penilaian  dilakukan  untuk mengetahui  jenjang  kualifikasi  sehingga  dapat 
digunakan  untuk memberikan  penilaian  atau  penghargaan  yang  tepat  pada  sektor  yang 
membutuhkan.  Prinsip  utama  asessment  merujuk  pada  KKNI  adalah  kesepakatan  antar 
bidang atau sektor berdasar pada kriteria khas masing‐masing dengan menyesuaikan pada 
diskriptor pada KKNI. Pencapaian kualifikasi hasil assessment diakui dan berlaku bagi pihak‐
pihak yang telah melakukan persetujuan.  
 
 

4.2.2  ALUR PERPINDAHAN ANTAR JENIS PENDIDIKAN 
 
Indonesia mengenal  jalur dan  jenjang pendidikan, mengikuti UU No. 20  Sisdiknas dikenal 
jalur  pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal,  sedangkan  jenis mencakup  pendidikan 
Akademik,  Vokasi,  dan  Profesi.  Perpindahan  pada  jalur  pendidikan  formal  diperlihatkan 
pada skema berikut: 
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SMA/SMK
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S3 PhD DR T

Profesi umum

Spesialis/Maestro
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D I
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Gambar 11. Pola umum perpindahan jalur pendidikan antara Akademik, Vokasi dan Profesi 
 
Kebijakan yang diambil untuk mendukung skema perpindahan jenis tersebut adalah bahwa 
pendidikan  akademik mempunyai  capaian  pembelajaran  yang  lebih  generik  dibandingkan 
pendidikan vokasi maupun profesi.  Berdasarkan klasifikasi ISCED 97 (International Standard 
Classification of Education) oleh UNESCO,  jalur pendidikan akademik menghasilkan  lulusan 
dengan “keahlian atau kompetensi” yang lebih umum yang dapat dikembangkan lebih lanjut 
menjadi keahlian khusus bergantung pada bidang pekerjaan atau lingkungan dimana lulusan 
tersebut  berada,  sementara  pendidikan  vokasi  dan  profesi  merupakan  pendidikan  yang 
diharapkan sudah sejak awal membangun keahlian khusus dari seseorang.  
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Dengan pertimbangan tersebut, seseorang yang sudah mengakumulasikan keahlian khusus 
diharapkan semakin mendalami keahliannya dan tidak menjadi generalis. Perpindahan jenis 
pendidikan  dari  keahlian  khusus  (vokasi/profesi)  ke  jenis  pendidikan  akademik  dapat 
dilakukan seseorang yang telah menjalani pendidikan D3. Yang bersangkutan dapat pindah 
jenis  pendidikan  setelah  dinyatakan  mampu  oleh  institusi  pendidik  untuk  mengikuti 
pendidikan  kesarjanaan.  Besarnya  pengakuan  kredit  akan menentukan  bridging  program 
yang wajib dijalani oleh peserta didik tersebut. Seseorang yang sudah sampai pendidikan D4 
diharapkan melanjutkan ke jenis pendidikan profesi (dengan jenjang profesi umum, spesialis 
dan super spesialis). Yang bersangkutan dapat masuk ke jenis pendidikan magister terapan, 
tidak magister yang umum dan membangun “maestro” dari keahlian pada bidangnya. Misal 
lulusan D4 Teknik Mesin khusus turbin melanjutkan ke Magister untuk menjadi maestro di 
bidang  turbin  uap.  Bilamana  akan  melanjutkan  ke  program  pendidikan  doktor  terapan, 
maestro ini wajib mengambil bridging program untuk melengkapi dirinya dengan sains yang 
memadai.  
 
Seorang  lulusan  sarjana  dapat  menempuh  pendidikan  profesi  maupun  akademik 
sebagaimana dikehendaki namun apabila yang bersangkutan menghendaki untuk menjadi 
“maestro”  atau  lulusan Magister  Sains  Terapan,  yang  bersangkutan  juga wajib menjalani 
bridging program untuk melengkapi ketrampilan atau keahlian khusus di bidang yang akan 
ditempuhnya. 

 
4.2.3   PENJAMINAN MUTU KKNI 

 
 

Pada  tanggal  30  Januari  2008  Indonesia  telah  menandatangani  UNESCO  ‘Regional 
Convention on  the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees  in Higher Education  in 
Asia and  the Pacific’  (Konvensi)  yang antara  lain  terdiri dari bagian  kewenangan otoritas 
penilaian  ijazah  dan  kualifikasi  (Section  II),  prinsip  dasar  penilaian  kualifikasi  (Section  III), 
pengakuan kualifikasi untuk memasuki perguruan tinggi (Section IV), pengakuan masa studi 
(Section  V),  pengakuan  kualifikasi  pendidikan  tinggi  (Section  VI),pengakuan  kualifikasi 
pengungsi (Section VII), informasi tentang asesmen, akreditasi, dan pengakuan (Section VIII), 
dan implementasi (Section IX). 

 
Konvensi  ini mensyaratkan di setiap negara anggota adanya suatu badan yang berwenang 
melakukan  pengakuan/penyetaraan  ijazah  (Competent  Recognition  Authority)  (Konvensi 
Article  II.2).  Untuk  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  pada  saat  ini  sudah  ada  suatu  unit 
penyetaraan  ijazah  luar  negeri  yang  diselenggarakan  oleh Direktorat  Jenderal  Pendidikan 
Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional. Selain  itu  juga  telah ada  suatu Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN‐PT) yang independen.  

 
Sebagai  negara  yang  telah  menandatangani  Konvensi  tersebut  di  atas  Indonesia  harus 
mempersiapkan  perangkat  keras  maupun  lunak  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan 
Konvensi itu. Peraturan‐peraturan yang disusun, setelah disetujui bersama, adalah mengikat 
(Konvensi Article II.3).  
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Konvensi  juga menyatakan  bahwa  semua  orang  yang mempunyai  ijazah  dari  salah  satu 
negara penandatangan Konvensi berhak mengajukan  ijazahnya untuk dinilai kesetaraannya 
oleh badan yang berwenang di negara penandatangan Konvensi (Konvensi Article III.1). Hal 
itu mengharuskan  Indonesia  untuk  segera menunjuk  atau membentuk  suatu  Badan  yang 
berwenang melakukan penilaian  ijazah dari anggota Konvensi secara  transparan, koheren, 
dan terpercaya (Konvensi Article III.2). 

 
Keputusan  tentang pengakuan kesetaraan  ijasah dibuat berdasarkan  informasi yang  sahih 
terhadap  kualifikasi  yang  dimintakan  pengakuannya.  Keabsahan  informasi  merupakan 
tanggungjawab  pemohon  penyetaraan    dan  perguruan  tinggi  yang  menerbitkan  ijazah 
tersebut. Keputusan pengakuan kesetaraan ijasah harus dibuat oleh badan yang berwenang 
dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama.  Jika  terjadi  ketidaksesuaian  antara  pemohon  dan 
badan penilai kesetaran ijasah, maka alasan penolakan perlu diberikan. Pemohon juga diberi 
kesempatan  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  keputusan  tersebut  (Konvensi  Article 
III.5).  

 
Penjaminan Mutu Kerangka Kualifikasi 
 
Sistem penjaminan mutu kerangka kualifikasi  serta proses penilaian kesetaraan kualifikasi  
harus  memenuhi  aspek  perbaikan  mutu  berkesinambungan  yang  bermuara  pada 
peningkatan  kepercayaan  masyarakat  dalam  dan  luar  negeri.  Sistem  ini  juga  wajib 
memenuhi kriteria efisiensi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan. 
 
Penjaminan  mutu  kerangka  kualifikasi  merupakan  tugas  penting  dari  BKNI  dengan 
melakukan penilaian berkala  terhadap keabsahan dan keberlakuan kualifikasi yang selaras 
dengan tuntutan dunia kerja serta kemajuan ilmu dan teknologi. 
 
Dalam  sistem penjaminan mutu  KKNI  yang berkaitan  langsung dengan  sistem pendidikan 
nasional, maka BSNP akan mengadopsi deskripsi masing‐masing  jenjang kualifikasi sebagai 
rujukan  dalam  menyusun  Standar  Pendidikan  Nasional.  Selanjutnya  sistem  penjaminan 
mutu  internal  di  institusi  penyelenggara  pendidikan melakukan  proses  penjaminan mutu 
terhadap kualifikasi capaian pembelajaran dari  lulusan yang dihasilkan. BAN sebagai badan 
eksternal  penjaminan  mutu  tidak  hanya  melakukan  assesment  pada  input  dan  proses 
pendidikan,  tetapi  menekankan  pula  pada  assesment  terhadap  capaian  pembelajaran 
merujuk deskriptor KKNI (lihat Gambar 12). 
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Gambar 12. Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk mecapai kualifikasi capaian pembelajaran 
 
 

 

 



45  Buku Acuan KKNi Edisi Pertama  

 

V. Deskriptor Program Studi  
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VI. Penutup 
 

KKNI  merupakan  perwujudan  mutu  dan  jati  diri  Bangsa  Indonesia  terkait  dengan  visi 
pengembangan pendidikan nasional, pelatihan kerja nasional, serta pengakuan kompetensi 
nasional  di  masa  yang  akan  datang.  Implementasi  KKNI  bertujuan  untuk  meningkatkan 
kualitas sumberdaya manusia di segala aspek.  
 
Kualifikasi  yang  diperoleh  melalui  pendidikan  nonformal/pelatihan,  informal,  atau 
pengalaman kerja yang setara dengan  jenjang kualifikasi  tertentu pada KKNI, dapat diakui 
setara dengan kualifikasi  capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan  formal 
memanfaatkan  skema  pengakuan  pembelajaran  sebelumnya  (PPL).  Kualifikasi  yang 
diperoleh melalui pendidikan  formal  yang  setara dengan  jenjang  kualifikasi  tertentu pada 
KKNI dapat diakui melalui skema pengakuan kompetensi terkini. 
 
Proses penyusunan KKNI dari sektor Kementerian Pendidikan Nasional khususnya Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi tidak dimungkinkan tanpa kontribusi dari pihak – pihak sebagai 
berikut: 
 

1. Dirjen DIKTI, Dirjen PNFI, Dirjen Manajemen DIKDASMEN, SesDitJen DIKTI, Direktur 
Pengembangan  SMK,  Direktur  Bina  Kursus  dan  Kelembagaan  Sekretaris  DPT  ‐ 
Kementerian  Pendidikan  Nasional,  dan  Direktur  Bina  Instruktur  dan  Tenaga 
Kepelatihan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas kebijakan dan arahan 
yang diberikan.  

2. Ketua dan Tim BAN PT, BSNP, BNNP, KADIN, berbagai asosiasi profesi dan kolegium  
keilmuan atas masukan yang berharga. 

3. Biro  Hukum  dan  Humas  Kementerian  Pendidikan  Nasional  atas  pandangan‐
pandangan kepakaran di bidang hukum. 

4. Berbagai  pimpinan  atau  wakil  dari  Perguruan  Tinggi,  asosiasi  profesi,  kolegium 
keilmuan sebagaimana tercantum pada lampiran naskah ini. 

5. Nara sumber tim IQF: Abdullah Alkaff, Adil Basuki Asha, Tjan Bassaruddin, Arsitawati, 
Johannes  Gunawan,  Sri  Gunani,  dan  Agus  Wismakumara  atas  masukan  yang 
berharga. 

6. Para Kasubdit, Kasi, dan  Staf di  lingkungan Direktorat Akademik Ditjen DIKTI  yang 
telah memberikan masukan berharga sekaligus memfasilitasi tim dalam bekerja.  

7. Koordinator  (Megawati  Santoso)  dan  Anggota  Tim:  Ahmad  Rifandi,  Apriliana  Laily 
Fitri, Hermien,  I.B. Ardhana Putra, Lilik Soetiarso, Ludfi Djajanto, M.K. Tadjudin, SP 
Mursid, Suminar S. Achmadi, Sylvi Dewayani, dan Wayah S.W. atas kerja keras, kerja 
pintar, dan kerja sama yang sangat baik dalam mewujudkan kepentingan pendidikan 
tinggi di Indonesia melalui penyusunan KKNI. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 
 
Jakarta, 15 Juli 2010 
Ketua Tim 
 
Illah Sailah 
Direktur Akademik DITJEN DIKTI 
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VII. Lampiran  

 
 
A. TIM PENGEMBANG KONSEP DAN DESKRIPTOR KKNI 

Ketua:     Illah Saillah / Direktur Akademik Ditjen DIKTI  
Wakil :     Endang Hendrawati / Kasubdit Standar Mutu Akademik 
Sekretaris:   Nursamsiah Asharini/ Kasubdit Kurikulum dan Program Studi 
Koordinator:   Megawati Santoso 
Anggota:    Ida Bagus Ardhana Putra 

M. K Tadjudin 
Endrotomo 
SP Mursid 
Ahmad Rifandi 

      Ludfi 
      Suminar 
      Wayah SW 
      Hermien 
      Apriliana 
      Sylvi Dewayani 
      Liliek Soetiyarso 
      Afriyudianto 
 
 

B. TIM PENYUSUN BUKU ACUAN KKNI EDISI 1 
Ketua:     Illah Saillah / Direktur Akademik Ditjen DIKTI  
Wakil :     Endang Hendrawati / Kasubdit Standar Mutu Akademik 
Sekretaris:   Nursamsiah Asharini/ Kasubdit Kurikulum dan Program Studi 
Koordinator:   Megawati Santoso 
Anggota:    Ida Bagus Ardhana Putra 

M. K Tadjudin 
Endrotomo 
SP Mursid 
Ahmad Rifandi 
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PENGHARGAAN 
 

Penghargaan  tidak diberikan atas apa yang kita terima, penghargaan diberikan atas apa 
yang kita berikan (Calvin Coolidge) 

 
Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi kepada semua pihak yang 
terlah berkontribusi dalam penysunan KKNI: 
 

1. Menteri Pendidikan Nasional 
2. Badan Perencanaan Nasional 
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
4. Direktur Jenderal PNFI 
5. Direktur Jenderal MANDIKDASMEN 
6. Staf Ahli Mendiknas:  Abdullah Alkaff 
7. Sekretaris DITJEN DIKTI 
8. Direktur Kelembagaan DITJEN DIKTI 
9. Direktur Ketenagaan DITJEN DIKTI 
10. Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DITJEN DIKTI 
11. Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi: Drs. M. Moedjiman; Ir. Abdul Wahab Bangkona, MSc; Dr. Gibson 
Sianipar; Subandi, S.Pd., MM. 

12. Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi DITJEN DIKTI 
13. Biro Hukum dan Organisasi KEMDIKNAS 
14. BPPSDM Kementerian Kesehatan  
15. BNSP 
16. BAN PT 
17. KADIN 
18. LIPI 
19. PIMPINAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI RESPONDEN DESKRIPTOR KKNI 

1. Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta 
2. Akademi Kebidanan Yogyakarta 
3. Akademi Maritim Djadajat Jakarta 
4. Akademi Maritim Yogyakarta 
5. Akademi Sekretari Dan Manajemen Marsudirini Santa Maria 
6. Amik Mitra Gama Duri 
7. Institut Kesenian Jakarta 
8. Institut Seni Indonesia Surakarta 
9. Institut Bisnis Dan Informatika Indonesia 
10. Institut Pertanian Bogor 
11. Institut Sains Dan Teknologi Akprind Yogyakarta 
12. Institut Seni Indonesia Surakarta 
13. Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
14. Institut Teknologi Bandung 
15. Institut Teknologi Harapan Bangsa 
16. Institut Teknologi Nasional (Bandung) 
17. Institut Teknologi Nasional (Malang) 
18. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
19. Institut Teknologi Telkom Bandung 
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20. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 
21. Politeknik Manufaktur Bandung 
22. Politeknik Negeri Bandung 
23. Politeknik Negeri Bali 
24. Politeknik Negeri Jakarta 
25. Politeknik Negeri Jember 
26. Politeknik Negeri Lampung 
27. Politeknik Negeri Manado 
28. Politeknik Negeri Palembang 
29. Politeknik Negeri Sriwijaya 
30. Politeknik Negeri Ujung Pandang 
31. Politeknik Pratama Mulia Surakarta 
32. Politeknik Pertanian Pangkep 
33. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara 
34. Sekolah Tinggi Teknologi Telkom 
35. STIE Perbanas Surabaya 
36. Stikes Papua Sorong 
37. STMIK Banjarbaru 
38. STIMIK Stikom Bali 
39. STSI Padangpanjang 
40. STT Banten Jaya 
41. Universitas Ahmad Dahlan 
42. Universitas Airlangga 
43. Universitas Andalas 
44. Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
45. Universitas Bengkulu 
46. Universitas Bina Nusantara 
47. Universitas Brawijaya 
48. Universitas Brawijaya Malang 
49. Universitas Bung Hatta 
50. Universitas Diponegoro 
51. Universitas Gadjah Mada 
52. Universitas Gunadarma 
53. Universitas Hasanudin 
54. Universitas Indonesia  
55. Universitas Internasional Batam 
56. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 
57. Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
58. Universitas Jambi 
59. Universitas Jember 
60. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 
61. Universitas Kanjuruhan Malang 
62. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta 
63. Universitas Katolik Parahyangan 
64. Universitas Katolik Soegijapranata 
65. Universitas Kristen Duta Wacana 
66. Universitas Kristen Maranatha 
67. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
68. Universitas Lambung Mangkurat 
69. Universitas Lampung 
70. Universitas Mahasaraswati 
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71. Universitas Merdeka Malang 
72. Universitas Muhammadiyah Malang 
73. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
74. Universitas Mulawarman 
75. Universitas Muria Kudus 
76. Universitas Narotama Surabaya 
77. Universitas Negeri Jakarta 
78. Universitas Negeri Malang 
79. Universitas Negeri Manado 
80. Universitas Negeri Medan 
81. Universitas Negeri Padang 
82. Universitas Negeri Surabaya 
83. Universitas Negeri Yogyakarta 
84. Universitas Padjadjaran 
85. Universitas Pakuan 
86. Universitas Palangkaraya 
87. Universitas Pasundan 
88. Universitas Pelita Harapan 
89. Universitas Pendidikan Indonesia 
90. Universitas Riau 
91. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 
92. Universitas Sebelas Maret 
93. Universitas Semarang 
94. Universitas Sriwijaya 
95. Universitas Sumatera Utara 
96. Universitas Surabaya 
97. Universitas Syiah Kuala 
98. Universitas Tadulako 
99. Universitas Tarumanagara 
100. Universitas Terbuka 
101. Universitas Trisakti 
102. Universitas Udayana 
103. Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta 
104. Universitas Widyatama Bandung 
105. Upn Veteran Yogyakarta 

 
20. Aptekindo  
21. PGRI 
22. Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia 
23. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (Pengurus Besar PDHI) 
24. Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan (MP2KH) 
25. Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia 
26. Perhimpunan Teknik Pertanian 
27. Asosiasi Agroindustri Indonesia 
28. Asosiasi Peternakan Indonesia 
29. Persaki / Kehutanan 
30. PDHI 
31. PATPI / IPB 
32. PATPI / IPB 
33. BNSP 
34. LPJKN 
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35. Asosiasi Industri Kimia/ AMC/ICMA 
36. HDII 
37. IAI 
38. HDII 
39. IAI JAK 
40. PII  
41. Ikatan Bidan Indonesia 
42. AIPKIND 
43. POGI 
44. PPNI 
45. AIPNI 
46. KKI 
47. KKG 
48. PDGI 
49. AFDOKGI 
50. MKKGI 
51. HPEQ 
52. AIPKI 
53. IDI 
54. Masyarakat Karawitan Indonesia 
55. Persatuan Pedalangan Indonesia 
56. Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia 
57. Asosiasi Pematung Indonesia 
58. Asosiasi Komponis Indonesia 
59. Ikatan Notaris Indonesia 
60. Jakarta Lawyers Club 
61. HIMPSI 

 




