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1. MAKNA PROSES “REFERENCING”
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Proses PERUJUKAN atau dikenal juga dengan istilah PEREFERENSIAN adalah
proses nasional yang otonom di mana para pemangku kepentingan dan otoritas
nasional yang relevan menyepakati hubungan antara setiap level kualifikasi
nasional dan level dalam AQRF. 

Tautan antara level kualifikasi nasional dan level AQRF ini adalah hasil dari
proses pereferensian dan memungkinkan hubungan lebih lanjut, melalui AQRF, 
ke level kualifikasi di negara anggota ASEAN lainnya.

Makna Referencing



Mengapa perlu referencing?

ASEAN sebagai satu keastuan komunitas
yang kuat dan sejahtera

Untuk bisa mendukung

tercapainya Visi ASEAN sebagai
Single Community  melalui proses 
saling mengenal dan mengakui
berbagai sistem pendidikan dan
kualifikasi di antara negara 
anggota ASEAN



VISI ASEAN

ASEAN Political-Security Community 

Harus menjadi komunitas yang bersatu, inklusif, dan
tangguh. Rakyat akan hidup dalam lingkungan yang 
aman, harmonis dan aman, merangkul nilai-nilai
toleransi dan moderasi serta menjunjung tinggi
prinsip-prinsip dasar ASEAN, nilai-nilai dan norma-
norma bersama.

ASEAN Economic Community 

Harus sangat terintegrasi dan kohesif; kompetitif, 
inovatif dan dinamis; dengan peningkatan konektivitas
dan kerja sama sektoral; dan komunitas yang lebih
tangguh, inklusif, dan berorientasi pada orang, 
berpusat pada orang, terintegrasi dengan ekonomi
global

ASEAN Socio-Cultural Community

Harus menjadi orang yang melibatkan dan 
memberi manfaat bagi masyarakat, dan bersifat 
inklusif, berkelanjutan, ulet, dan dinamis.

Maka ASEAN melakukan berbagai inisiatif, 
salah satunya: 

Pembuatan ASEAN Qualifications Reference 

Framework 

. 



Siapa yang melakukan proses referencing

Proses perujukan kerangka kualifikasi 
nasional terhadap AQRF dilakukan 
oleh setiap negara anggota ASEAN. 

Proses perujukan dilaksanakan oleh 
otoritas utama yang ditunjuk dengan 
melibatkan pemangku kepentingan 
(stakeholders) yang relevan; baik dari 
unsur pemerintah maupun sektor 
swasta.

KOMITE NASIONAL KUALIFIKASI 
INDONESIA (KNKI)

Indonesian Qualifications National 
Committee (IQNC)
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Kapan referencing dilakukan

1. Dokumen Kriteria I-III 
dimasukkan ke AQRFC Meeting 
ke VI di Laos  22-23 Mei 2019

2. Dokumen Kriteria I-VIII 
disampaikana kepada Pakar
Penguji Internasional tanggal 17 
Agustus 2019 dan akan
disampaikan kepada AQRFC 
Meeting 29-30 Oktober 2019 di 
Jogjakarta 

PERMENRISTEKDIKTI nomor 49 tahun 2018 
tentang PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL 
KUALIFIKASI INDONESIA (30 Oktober 2018)

5 Juli 2017 
Indonesia menyampaikan secara resmi akan
melakukan referencing KKNI kepada AQRF

Namun baru dapat melakukan proses setelah
KNKI terbentuk



2. ASEAN Qualifications Reference Framework



Latar Belakang

Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi
yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan

terintegrasi secara ekonomi dengan fasilitasi yang 
efektif untuk perdagangan dan investasi di mana

terdapat arus barang, jasa, dan investasi yang 
bebas; pergerakan yang difasilitasi oleh para

pelaku bisnis, profesional, bakat dan tenaga kerja; 
dan aliran modal bebas.

Mengembangkan sumber daya
manusia melalui kerja sama yang 
lebih erat dalam pendidikan dan
pembelajaran seumur hidup dan
dalam sains dan teknologi, untuk

pemberdayaan masyarakat
ASEAN dan untuk penguatan

Komunitas ASEAN.

Penciptaan aliran
bebas tenaga kerja

terampil melalui
'harmonisasi dan

standardisasi'.



Tujuan

•Meningkatkan mutu dan akuntabilitas penghasil SDM 
berkualifikasi (Pendidikan formal, non-formal, dan
informal) di seluruh negara anggota ASEAN

•Mendukung saling pengakuan kualifikasi

•Memfasilitasi pembelajaran seumur hidup

•Mendorong mobilitas pelajar, dosen, pekerja
profesional



L Pengetahuan dan Kemampuan Aplikasi dan Tanggung Jawab

Demonstrasi pengetahuan dan

keterampilan yang:

Konteks di mana pengetahuan dan keterampilan

ditunjukkan:

I • is basic general 

• involve simple, 

straightforward and 

routine actions

• involve structured routine processes 

• involve close levels of support and supervision

II • is general and factual

• involve use of standard 

actions

• involve structured processes

• involve supervision and some discretion for 

judgement on resolving familiar issues

Deskriptor level (level descriptors) ASEAN Qualifications Reference Framework



L Pengetahuan dan Kemampuan Aplikasi dan Tanggung Jawab

Demonstrasi pengetahuan dan

keterampilan yang:

Konteks di mana pengetahuan dan keterampilan

ditunjukkan:

III • includes general 

principles and some 

conceptual aspects

• involve selecting and 

applying basic methods, 

tools, materials and 

information

• are stable with some aspects subject to 

change 

• involve general guidance and require 

judgement and planning to resolve some 

issues independently. 

Deskriptor level (level descriptors) ASEAN Qualifications Reference Framework



L Pengetahuan dan Kemampuan Aplikasi dan Tanggung Jawab

Demonstrasi pengetahuan dan

keterampilan yang:

Konteks di mana pengetahuan dan keterampilan

ditunjukkan:

IV • is technical and 

theoretical with general 

coverage of a field 

• involve adapting 

processes 

• are generally predictable but subject to 

change 

• involve broad guidance requiring some self 

direction, and coordination to resolve 

unfamiliar issues

Deskriptor level (level descriptors) ASEAN Qualifications Reference Framework



L Pengetahuan dan Kemampuan Aplikasi dan Tanggung Jawab

Demonstrasi pengetahuan dan

keterampilan yang:

Konteks di mana pengetahuan dan keterampilan

ditunjukkan:

V • is detailedtechnical and 

theoretical knowledge of 

a general field 

• involve analytical thinking

• are often subject to change  

• involve independent evaluation of activities to 

resolve complex and sometimes abstract 

issues 

Deskriptor level (level descriptors) ASEAN Qualifications Reference Framework



L Pengetahuan dan Kemampuan Aplikasi dan Tanggung Jawab

Demonstrasi pengetahuan dan

keterampilan yang:

Konteks di mana pengetahuan dan keterampilan

ditunjukkan:

VI • is specialisedtechnical and 

theoretical within a 

specific  field

• involve critical and 

analytical thinking

• are complex and changing  

• require initiative and adaptability as well as 

strategies to improve activities and to solve 

complex and abstract issues

Deskriptor level (level descriptors) ASEAN Qualifications Reference Framework



L Pengetahuan dan Kemampuan Aplikasi dan Tanggung Jawab

Demonstrasi pengetahuan dan

keterampilan yang:

Konteks di mana pengetahuan dan keterampilan

ditunjukkan:

VII • is at the forefront of a field 

and show mastery of a 

body of knowledge

• involve critical and 

independent thinking as 

the basis for research to 

extend or redefine 

knowledge or practice

• are complex and unpredictable and involve the 

development and testing of innovative solutions 

to resolve issues

• require expert judgement and significant 

responsibility for professional knowledge, 

practice and management 

Deskriptor level (level descriptors) ASEAN Qualifications Reference Framework



L Pengetahuan dan Kemampuan Aplikasi dan Tanggung Jawab

VIII • is at the most advanced 

and specialised level and 

at the frontier of a field

• involve independent and 

original thinking and 

research, resulting in the 

creation of new 

knowledge or practice

• are highly specialised and complex involving the 

development and testing of new theories and new 

solutions to resolve complex, abstract issues 

• require authoritative and expert judgement with a 

sustained commitment to management of research 

and significant responsibility for extending 

professional knowledge and practice and creation of 

new ideas and or processes. 

• high levels of  management and leadership 

Deskriptor level (level descriptors) ASEAN Qualifications Reference Framework



Organisasi

KNKI 
Atau
IQNC

AQRF
Committe

AEM

ASED

ALMM

Tinjau dan setujui 
rekomendasi 

keputusan Komite 
AQRF tentang 

Laporan Referensi

Bertanggung jawab
atas pengiriman
laporan referensi

Bertanggung jawab untuk
membangun zona

kepercayaan dengan
memberikan transparansi
kepada publik dan menilai

laporan referensi



3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
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NQF adalah sebuah struktur level kualifikasi yang  
diformalkan oleh negara. Level kualifikasi
dijabarkan dalam deskripsi learning outcomes atau
Capaian Pembelajaran.

Kualifikasi adalah kemampuan seseorang untuk
berkontribusi pada masyarakat dan apabila
kontribusinya tersebut, diakui oleh masyarakat, 
maka seseorang tersebut dapat diberikan tanggung
jawab dan  berhak atas kewenangan dan 
remunerasi. 

Kualifikasi bisa didapat seseorang melalui belajar
mandiri maupun pengalaman kerja.

Kerangka Kualifikasi Nasional  (KKN)/ 
National Qualifications Framework (NQF)

Kegunaan NQF

memastikan penyelenggara pendidikan untuk
akuntabel dan transparan terhadap level 
kualifikasi yang dihasilkan oleh program 
pendidikannya; 

menginformasikan kepada pemangku
kepentingan/ users untuk bisa dengan jelas
menyatakan kebutuhan kualifikasi di unitnya;

memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat
bagi masyarakat.



Perkembangan NQFs di Dunia 

Cedefop tahun 2017 menyatakan sudah 150 negara mengembangan Kerangka
Kualifikasi Nasional 

• https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/global-
inventory-regional-and-national-qualifications-frameworks-2017-presented

• The Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks 
2017, Volume II (http://uil.unesco.org/lifelong-learning/qualification-
frameworks/global-inventory-regional-and-national-qualifications-1)

F Y I

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/global-inventory-regional-and-national-qualifications-frameworks-2017-presented
http://uil.unesco.org/lifelong-learning/qualification-frameworks/global-inventory-regional-and-national-qualifications-1


NQFs Khusus regional Eropa

• 39 negara bekerja sama dalam implementasi kerangka kualifikasi Eropa.

• 35 negara telah secara resmi mendirikan atau secara resmi mengadopsi kerangka kualifikasi nasional
mereka (NQF); 4 negara masih mengerjakan desain dan/ atau adopsi resmi NQF mereka;

• Cedefop menganggap 21 NQF telah mencapai status operasional;

• 35 negara sedang berupaya menuju NQF komprehensif yang mencakup semua jenis dan tingkat
kualifikasi dari pendidikan dan pelatihan formal (VET, HE, pendidikan umum); dan semakin terbuka
terhadap kualifikasi yang diberikan di luar pendidikan dan pelatihan formal

• 35 negara telah secara resmi menghubungkan ('direferensikan') kerangka kualifikasi nasional mereka
ke EQF. Negara-negara yang tersisa diharapkan untuk mengikuti pada tahun 2018, yang berarti bahwa
tahap pertama referensi EQF hampir selesai.

• 29 negara yang berpartisipasi dalam implementasi EQF juga telah mensertifikasi kerangka kerja
mereka sendiri terhadap kerangka kerja Bologna (QF-EHEA), 20 bersama dengan referensi EQF;

• 23 negara telah memperkenalkan level NQF / EQF dalam dokumen kualifikasi nasional, 17 di 
database kualifikasi nasional mereka.

F Y I

Sumber : (https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf)

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf


Dari 10 negara ASEAN, tujuh negara memiliki Kerangka Kualifikasi
Nasional. Tiga negara yang masih mengembangkan adalah Laos, 
Myanmar, dan Vietnam.

NQFs di ASEAN

Kombinasi
supply-push 
dan demand-

pull based

Demand-
pull based

Supply-push 
based

Jenis NQF di ASEAN



Malaysian Qualifications Framework



Kerangka Kualifikasi Malaysia dan Filipina 
adalah contoh dari tipe supply push, 
dimana negara meletakkan capaian 
pembelajaran khususnya pada hasil
pendidikan formal dan non formal, dan 
hanya memberikan level- level kualifikasi
tertinggi di negaranya bagi hasil
pendidikan formal di Perguruan Tinggi. 

Maka pada kerangka ini, hanya bisa
memperoleh level kualifikasi tertinggi
apabila minimal memiliki ijazah doktor.
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KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
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Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah
kombinasi supply push dan demand-pull, negara 

melakukan penjenjangan berdasarkan latar belakang
pendidikan dan/atau penjenjangan diperlukan oleh 

seseorang untuk bisa bekerja di Indonesia. 

Hal ini penting karena 70% masyarakat Indonesia 
pada usia produktif tidak mampu memperoleh

kualifikasi melalui pendidikan tinggi dan bergantung
pada kursus, pelatihan, belajar mandiri (otodidak), 

atau pun melalui pengalaman kerja. 

Dengan satu kerangka yang bisa mengakui semua
hasil pembelajaran dari berbagai moda, maka proses 

belajar sepanjang hayat mejadi menarik karena
hasilnya dapat diakui, melalui RPL dan RCC.



Penyusunan KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan
mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia
yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan 
pelatihan secara nasional. 

Setiap level kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan 
kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan
pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang 
bermutu dibidang kerjanya masing-masing. 

Prinsip dasar yang dikembangkan adalah menilai unjuk kerja seseorang
dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian, serta keterampilan sesuai dengan
capaian pembelajaran yang diperoleh melalui proses pendidikan, 
pelatihan, atau pengalaman yang telah dilampauinya.

PP No. 8 Tahun 2012
KKNI

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA



Sektor pendidikan formal 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. Dari sisi lain, pengguna lulusan, seperti Asosiasi Industri atau Dunia Kerja secara
umum, juga dapat merujuk KKNI untuk memperkirakan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja dan 
memosisikannya pada jenjang karir, serta memberikan renumerasi yang sesuai. 

Pendidikan formal

Peningkatan karir

Otodidak

Pelatihan

LEVEL KKNI

Contoh :



4. Referencing KKNI terhadap AQRF

II

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

INDONESIAN 
QUALIFICATION
FRAMEWORK

(IQF)

ASEAN
QUALIFICATIONS

REFERENCE
FRAMEWORK

III



PROSES Referencing

1Pembentukan lembaga yang 
relevan di tingkat nasional

2
Penyusunan proposal untuk 
pengkaitan level-ke-level antara 
Kualifikasi Nasional dengan AQRF

4
Menulis laporan pereferensian 
berdasarkan sebelas kriteria 
pereferensian AQRF

3
Melaksanakan 

diskusi/konsultasi nasional 
dengan pemangku kepentingan

5
Menjamin lembaga di dalam 

pereferensian di negara anggota 
ASEAN menyetujui laporan

6

Mempresentasikan laporan 
pereferensian kepada komite AQRF 
serta diskusi dan review dari negara 
anggota ASEAN

7
Penyusunan proposal untuk 

pengkaitan level-ke-level antara 
Kualifikasi Nasional dengan AQRF

8

Melakukan update jika terjadi 
perubahan kerangka kualifikasi 
nasional dan/atau pengkaitannya
dengan AQRF
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PROSES PEREFERENSIAN

AQRF adalah kerangka referensi yang 
dipergunakan untuk melakukan
pembandingan (comparison) terhadap
kualifikasi pendidikan antar negara
anggota ASEAN. 

Untuk kepentingan tersebut, setiap
negara melakukan pereferensian atau
perujukan kerangka kualifikasinya
(Qualification Framework) kepada AQRF. 

Hasil proses ini selanjutnya dirumuskan
dalam bentuk dokumen referencing. 



01

02

03

04

Memperkenalkan sistem pendidikan Indonesia dan kualifikasi
luarannya (outcomes) kepada Negara anggota ASEAN

Luaran dari berbagai jalur dan jenis pendidikan di Indonesia 
dimengerti dengan baik oleh masyarakat ASEAN

Memperkenalkan sistem penjaminan
mutu pendidikan Indonesia dan luarannya kepada ASEAN

Memperoleh pengakuan atas luaran pendidikan Indonesia dalam
bentuk pernyataan kualifikasi merujuk pada KKNI dari Negara anggota ASEAN

Dampak Proses referencing



• AQRF harus memiliki perwakilan
resmi di setiap negara anggota

• Perwakilan resmi AQRF bertindak
sebagai anggota pemungutan
suara di Dewan AQRF dan agen
koordinator untuk NQF lokal dan
pemangku kepentingan
sehubungan dengan AQRF.

• Perwakilan perwakilan AQRF 
memfasilitasi komunikasi antara
NQF lokal dan QF lainnya (EQF, 
AQF, NZQF, dll.) Di dunia atas nama
Dewan AQRF

EQF

AQF NZQF



Memastikan kualifikasi SDM Indonesia yang dihasilkan
oleh pendidikan formal dan non-formal memperoleh
tempat dalam kerangka kualifikasi nasional. 

Sistem pendidikan di Indonesia harus dapat
dideskripsikan secara komprehensif dan capaian
pembelajaran yang dihasilkan oleh sistem tersebut
dapat dijabarkan dengan baik kualifikasinya di dalam
KKNI; dan

Sistem penjaminan mutu yang handal untuk menjamin
inklusi luaran pendidikan kedalam kualifikasi KKNI.

II

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

INDONESIAN 
QUALIFICATION
FRAMEWORK

(IQF)

ASEAN
QUALIFICATIONS

REFERENCE
FRAMEWORK

III

Faktor terpenting dari proses 
referencing KKNI kepada AQRF



Moral
& Ethics

Working
Responsibility & 
Accountability

Working
Skills

Knowledge
Comprehensions

Knowledge & 
Skills

Application &
Responsibility 

AQRF DomainsIQF Domains

Referencing
Or

Aligning

Domain sikap dan tata nilai tidak dinyatakan
secara spesifik dalam domain AQRF karena
(i) domain sikap dan tata nilai ini merupakan

pengejawantahan jati diri Bangsa
Indonesia yang memang spesifik untuk
Indonesia, dan

(ii) domain ini menjadi fondasi dari kedua
domain AQRF. 

Domain Penguasaan pengetahuan dan  
Kemampuan berkarya di bidang keahliannya
dicakup dalam domain Knowledge and 
Comprehension and Skills pada AQRF, 

Domain wewenang dan tanggung jawab
dicakup dalam domain Application and 
Responsibility

Ilustrasi penyandingan domain antara KKNI dan 
AQRF

Pereferensian KKNI kepada AQRF 



Ini adalah sketsa dari hasil pembandingan level KKNI dan
AQRF menggunakan metode best fit. Dalam
pembandingan tersebut, level I sampai IX KKNI 
termaktub dalam level I sampai VIII AQRF. 

Level tertinggi KKNI setara dengan level tertinggi AQRF. 
Sedangkan level I dan II KKNI setara dengan level I dan II 
AQRF, namun deskripsi KKNI pada level ini lebih
berbobot dibandingkan dengan deskripsi AQRF. 

Apabila dokumen pereferensian Indonesia memperoleh
endorsement dari AQRF Committee, maka Indonesia 
berhak mencantumkan kualifikasi ASEAN pada 
kualifikasi Indonesia yang setara.

Sketsa Pereferensian KKNI kepada AQRF

Kesejajaran level KKNI dan AQRF 

AQRFKKNI



Bhinneka Tunggal Ika
Unity in Diversity 

TERIMA KASIH

Input can be emailed to:

(mega.Santoso@pusat.itb.ac.id)


