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PRES DEN 
REPUBUKINDONESA 

Fffil\ TURl\N Ffffi DB'-J R:RJBLI K I NOON ES A 

NOMOR 8 TAHUN 2012 

TB'-JTANG 

KffiANGKA KUALIRKAS NASONAL INDONESA 

DB'-JGAN Rl\HMATTUHAN YANG MAHA ES\ 

FfffiDB'-J RS=UBLIK INDONESA, 

Ma1imbang bahwa untuk melaksanakan keta1tuan Pasal 5 ayat (3) Feraturan 

Femerintah Nomor 31 Tahun 2006 ta1tang Sstern Felatihan Kerja 

Na9onal perlu ma1etapkan Feraturan R'esida1 ta1tang Kerangka 

Kualifika9 Na9onal Indonesia; 

Ma1gingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara R8publik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keta1agaka'jaan 

(Lernbaran Negara R8publ ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lernbaran Negara R8publik Indonesia Nomor 4279); 

3. Feraturan Femerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sstern 

Felatihan Kerja Na9onal (Lembaran Negara R8publik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara R8publik 

Indonesia Nomor 4637); 

M B'v1 UTUS<AN: 

Ma1etapkan : Fffil\TUR£\N FfffiDB'-J TB'-JTANG KffiANGKA KUALIRKAS 

NASONAL INDONESA. 

Bl\B I ... 
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BA.BI 

KEfB\JTUAN UM UM 

Pasal 1 

Dalam Feraturan R"esidm ini yang dimakrud dmgan: 

1. Kerangka Kualifikasi Na9onal Indonesia, yeng s3cnjutnya di

sngkat KKNI, adalah kerangka pmjmjangan kuaifikasi kompams 

yeng dapat mmyandingken, mmyaa-ci<en, den mmgintegra9kan 

anta-a bidang pmdidikan dan bidang pelatihan kerja 93"ta 

pmgalaman kerja dalam rangka pernberian pmgakuen kompams 

kerja 9:S.Jai dmgan struktur pekerjaan di berbagai sektor . 

2. Capaian pernbelajaran adalah kernampuan yang diperolen melalui 

internalisaS pmgaahuan, sk~, karampilan, kompams, dan 

akumula9 pmgalaman kerja. 

3. Falyaaraan adalctl pros:s pmyandingan den pmgintegra9an 

capaian pernbelc!aran yang diperolen melalui pmdidikan, pelatihan 

kerja, dan pmgalaman kerja. 

4. Kualifikasi adalah pmguasaan capaian pernbelajaran yang 

mmyatakan ka:Judukannya dalcm KKNI. 

5. Falgalaman kerja adalah pmgalaman melakukan pekerjaan dalam 

bidang tertmtu dan jangka waktu tertmtu 92CCI"a intmsf yang 

mmgha91kan kompams. 

6. S:rtifikasi kompams kerja adalal1 proses pernberian 93"tifikat 

kompams yeng dilakukan 92CCI"a ssternatis dan objektif melalui uji 

kompams 9:S.Jai S:andar Kompams Kerja Na9ona Indonesia, 

S:andar lnternasional, den/ atau S:andar Khurus. 

7. S:rtifikat ... 

2/17/2015 10:08 AM 
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7. S:rtifikat kompaensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan 

olen lembaga s:rtifikasi profe3 terakreditasi yang menerangkan 

bahwa ~rang telah menguas:Ji kompaensi kerja tertentu s:s..Jai 

dengcn 3andar Kompaensi Kerja Nasionallndone3a. 

8. R"ofe3 adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompaensi tertentu 

yang diakui olen maeyarakat. 

Bl\811 

B-JJ\NG DAN FS\JYETARAAN 

Pasal 2 

(1) KKNI terdiri atas 9 (s:rnbilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari 

jenjang 1 (satu) s=bagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 

9 (s:rnbilan) s=bagai jenjang tertinggi . 

(2) ..Enj ang kual ifi kasi KKNI s=bagai mana di makrud pad a ayat ( 1) 

terdi ri at as: 

a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam 

jabatan operator; 

b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam 

jabatan teknisi atau anali~ 

c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam 

jabatan ahli. 

(3) Sstiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai s:s..Jai 

de:kripsi umum s=bagaimana tercantum dalam Lampiran 

R:raturan R"e3den ini. 

Pasal 3 

Sstiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki keaaraan dengan 

capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan 

ka"ja atau pengalaman kerja. 

Pasal 4 ... 

2/17/2015 10:08 M 
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Pas314 

(1) Capaian pembelajaran yang diperoleh mealui pendidikan atau 

peatihcn kerja dinyatakan dalam baltuk s:rtifikat. 

(2) S:rtifikat sebagaimana dimakSJd pada ayat (1) bffbentuk ijazah 

den s:rtifi kat kompetens . 

(3) ljazah sebagaimcna dimakrud pada ayat (2) merupakan bentuk 

pengakuan atas capaian pembelajarcn yang diperolen mealui 

pendidikan. 

(4) S:rtifikat kompetens sebagaimana dimakrud pada ayat (2) 

merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembeajaran yang 

diperolen mealui pendidikan atau peatihan kerja. 

(5) Capaian pembelajaran yang diperolen mealui pengalarnan kerja 

dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeuarkan olen tempat 

yang bffS311gkutan bel<.erja. 

Pas::ll 5 

R:nyetaraan capaian pembeajaran yang diha91kan mealui pen

didikan dengan jenjang kualifika9 pada KKNI terdiri atas: 

a. luluscn pendidikan dasar s:tara dengan jenjang 1; 

b. lulusa1 pendidikan menengah paling rendah s:tara dengan jenjang 

2; 

c. lulusa1 Diploma 1 paling rendah s:tara dengan jenjang 3; 

d. lulusa1 Diploma 2 paling rendah s:tara dengan jenjang 4; 

e. lulusan Diploma 3 paling rendah s:tara dengan jenjang 5; 

f. lulusan Diploma 4 atau 83rjana Terapan dan 83rjana paling rendah 

s:tara dengan jenjang 6; 

g. lulusan ... 

2/17/2015 10:08 M 
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g. luluscn MagiS:er Terapan dan MagiS:er paling rEfldah saara 

dEflgan jEfljang 8; 

h. lulusa1 Doktor Terapan dan Doktor saara dEflgan jEfljang 9; 

i. lulusa1 pErldidikan profesi saara dEflgan jEfljang 7 atau 8; 

j. luluscn pErldidikan ~esialissaa-adEflganjEfljang 8 atau 9. 

Pasal6 

(1) R:nyeia-aan capaia-l pernbaaja-CI"l yang dihasilkan mealui 

peatihan kerjadEflgCI"ljEfljangkualifikasi padaKKNI terdiri atas: 

a. lulusan peatihan kerja tingkat operator saara dEflgan jEfljang 1, 

2, dan 3; 

b. lulusan peatihan kerja tingkat tS<nisi/ anal is saara dEflgan 

jEfljang 4, 5, dan 6; 

c. lulusan peatihan kerja tingkat ahli saara dEflgan jEfljang 7, 8, 

dan 9. 

(2) R:nyeiaraa-l capaian pernbaaja-an yang dihasilka-l mealui 

peatiha1 kerja dEflgan jEfljang kualifikasi pada KKNI dilakuka1 

dEflgan s:rtifi kasi kompeiEflsi. 

Pasal 7 

(1) R:nyaaraan capaia-l pernbeajaran yang dihasilkan meaui 

pErlgalaman kerja dEflgan jEfljang kualifikasi pada KKNI mern

pertimbangkan bidang dan lama pErlgalaman kerja, tingkat 

pEfldidikan s:rta peatihan kerja yang telah diperolel1. 

(2) Lama pErlgalaman kerja sebagaimana dimakSJd pada ayat (1) 

ditEfltukan olel1 masing-masing s:ktor atau SJbs:ktor. 

(3) R:nyeiaraan capaia-l pernbeajaran yang dihasilkan mealui 

pEflgalaman kerja sebagaimana dimakSJd pada ayat (1) dilakukan 

dEflgan s:rtifi kasi kompeiEflsi. 

Pasal 8 .. . 

2/17/2015 10:08 M 
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(1) R:ngakuan dan pe1yetaraan kualifikasi pada KKNI de1gan 

kerangka kualifikasi negara lain atau s:i>aliknya, baik ~a 

bilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjian 

kerja sama saling pe1gakuan yang diatur ses.Jai de1gan ket61-

tuan peraturan perundang-undcngan. 

(2) Ferjanjian kerja sama saling pe1gakuan s:t>agaimana dimakSJd 

pada ayat (1) diatur olen lembaga yang berwe1cng melge

luarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pe1gakuan. 

BL\B Ill 

R:Nffit\PAN KKNI 

Pas31 9 

(1) R:nerapan KKNI pada s:tiap s:ktor atau bidang profe:S dite

tapkan olen keme1terian atau lembaga yang membidangi s:ktor 

atau bidang profe9 yang bersangkutan ses.Jai de1gan kewe

nangannya. 

(2) R:nerapan KKNI pada s:tiap s:ktor atau bidang profe:S s:t>a

gaimana dimakSJd pada ayat (1) me1gocu pa::la deskripsi je1jang 

kualifikasi KKNI S9bagaimana tercantum dalam L.ampiran 

Feraturan A"e:ide1 ini. 

(3) Kete1tuan lebih lanjut me1ge1ai pe1erapan KKNI diatur olen 

Me1teri yang membidangi kete1agakerjaan dan Me1teri yang 

membidangi pe1didikan baik s:cara bersama-sama atau 9311diri-

9311di ri ses.Jai bi dang tugasnya masi ng- masi ng. 

BL\B IV .. . 
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B<\B IV 

KEJENTUAN FffiALI HAN 

Pasal 10 

(1) De1gan ditetapkannya R:raturan A"eside1 ini, p61J61Jangan 

kualifikasi kompete1si pada sS<tor atau bidang profesi yang telah 

ada dilakukan pelyES.Jaian de1gan me1gacu pada R:raturan 

R"eside1 ini dalamjangkawaktu paling lamaS (lima) tahun. 

(2) Dalam hal pe1je1jangan kualifikasi s:bagaimana dimaks.td pooa 

ayat (1) telah ta-ikat oleh pa-janjian inta-nasional atau telah 

diatur de1gan pa-aturan pa-undangan-undangan yang lebih 

tinggi dilakukan harmonisa9 dan/ atau konva-si. 

(3) FenyES.Jaian pe1je1jangan kualifikasi s:bagaimana dimaks.td 

pada ayat (1) dan harmonisa9 dan/ atau konva-si kualifikasi 

s:bagaimana dimaks.td pada ayat (2) dilakukan melalui forum 

konve1si yang diinisiasi oleh ka-ne1ta-ian yang ma-nbidangi 

kete1agaka-jaan dan ka-ne1ta-ian yang ma-nbidangi pe1didikan 

de1gan melibatkan pa-nangku kepe1tingan. 

B<\BV 

KEJENTUAN A:NUTUP 

Pasal 11 

R:raturan R"eside1 ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. 

Agar ... 

2117/2015 10:08 AM 
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Agar s:tiap orang me1getahuinya, memerintahkan pe1gundangan 

Fa-aturan R-eside1 ini de1gan pe1empatannya dalam Lembaran 

Negara R:publik Indonesia. 

Di undangkan di J:lkarta 

padatanggal17 Jmuari 2012 

Ditetapkan di J:lkarta 

pada tanggal 17 J:lnuari 2012 

FH:S DS\J FB=UBLI K I NDON69A, 

ttd. 

DR H. SJSLO BC\MBC\NGYUDHOYONO 

MS\JTffil HUKUM DAN HAKA~S MANUSA 

FB=UBLIK INDON69A, 

ttd. 

AMIRSY'AMSJDIN 

L8\IIBC\RA.N NB3ARA. FS=UBLIK INDONffiA TAHUN 2012 NOM OR 24 

831inan sssuai de1gan aslinya 

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Sekretarict Kabinet, 

AgusSumartono, S.H., M.H. 

2117/2015 10:08 AM 
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Deskripsi 
umum 

1 

2 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2012 

TANGGAL 17 Januari 2012 

DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI KKNI 

URAIAN 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam 

menyelesaikan tugasnya. 
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia. 
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 

yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan 

agama serta pendapat/ temuan original orang lain. 
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

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. 

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 penyelesaian yang tersedia 
terhadap masalah yang lazim timbul. 

Bertanggung jawab pada pekerjaan sertdiri dan dapat diberi tanggung 
jawab membimbing orang lain. 

Mampu .. . 
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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 dalam lingkup kerjanya. 

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

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 bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan 
tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif. 

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

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. 

Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara 
komprehensif. 

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

Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian 
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 

Menguasai ... 
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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 yang tepat berdasarkan analisis informasi 
dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai 
alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 

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

Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung 
jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk 
menghasilkan langkah-Iangkah pengembangan strategis organisasi. 

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, 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. 

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 ilmu pengetah uan, teknologi, 
dan/ a tau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter a tau 
multidisipliner. 

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

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

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ 
atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, 
dan transdisipliner. 

Mampu ... 
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mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan 
pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta 
mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Kabinet, 

Agus Sumartono, S.H., M.H. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Januari 2012 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 


