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LAMPIRAN I 
 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN 
DAN PRODUKTIVITAS  
 
NOMOR  KEP. 280/LATTAS/XI/2014 
 
TENTANG 
 
 
PEDOMAN TATA CARA KAJI ULANG  STANDAR  KOMPETENSI  
KERJA  NASIONAL  INDONESIA 

 
 

BAB  I  
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan 

ukuran yang digunakan sebagai patokan untuk menghasilkan kinerja 

yang diinginkan dalam konteks dunia kerja. Ukuran tersebut 

menggambarkan kemampuan untuk menguasai dan menerapkan 

pengetahuan, keterampilan atau keahlian, sikap kerja dan tanggungjawab 

dalam pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan standar kerja yang 

ditentukan. Dengan demikian, kompetensi kerja selalu berkaitan dengan 

kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan hanya dapat dicapai melalui proses 

pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja secara berulang-ulang.  

Salah satu tujuan penerapan kompetensi kerja adalah untuk 

menghasilkan keluaran pekerjaan yang berupa produk atau jasa yang 

memenuhi standar. Oleh karena itu dalam mencapai keluaran tersebut 

prosesnya senantiasa mengalami perbaikan dan peningkatan yang terus 

menerus (continual improvement). Perbaikan dan peningkatan sebagaimana 

dimaksud, juga dapat berdampak pada tuntutan pelaksanaan pekerjaan di 

tempat kerja.  Kondisi tersebut menandakan bahwa, kompetensi kerja 

bersifat dinamis sehingga harus senantiasa sesuai dengan tuntutan dan 

kondisi nyata dunia kerja. 

Dinamisnya kompetensi kerja terhadap tuntutan dan kondisi nyata 

dunia kerja, mengakibatkan adanya penyesuaian-penyesuaian kompetensi 

sebagaimana yang telah tertuang dalam SKKNI. Penyesuaian tersebut, 
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berdampak pada terjadinya perubahan pada SKKNI baik sebagian maupun 

seluruhnya, baik yang terkait dengan substansi maupun tata penulisan. 

Konsekuensi dari hal tersebut adalah kaji ulang terhadap SKKNI. 

Kaji ulang SKKNI dilakukan untuk memelihara validitas dan reliabilitas 

SKKNI agar senantiasa sesuai dengan tuntutan kompetensi dan kondisi 

dunia kerja di masing-masing sektor. Oleh karena itu, agar proses 

pelaksanaan kaji ulang terhadap dokumen SKKNI dapat dilakukan secara 

baik dan benar, maka diperlukan acuan seperti yang tertuang dalam 

pedoman ini. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai acuan dalam 

melaksanakan kaji ulang  terhadap SKKNI. Adapun tujuannya adalah agar 

proses kaji ulang terhadap SKKNI dilaksanakan dengan  mekanisme dan 

tatacara yang efektif.  

 

C. Ruang Lingkup 

Pedoman tata cara kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia ini meliputi persyaratan kaji ulang dan bentuk perubahan SKKNI 

serta mekanisme kaji ulang SKKNI.  

 

D. Pengertian-Pengertian 

 Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang 

relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Kaji ulang SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam 

rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI 

agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan 

pekerjaan.  
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3. Ketidaksesuaian adalah penyimpangan atau kesalahan substansi 

dan/atau editorial SKKNI yang dikaji ulang terhadap regulasi atau acuan 

lain yang berlaku. 

4. Substansi SKKNI adalah informasi/data yang bersifat teknis substansial 

yang terdapat pada dokumen SKKNI. 

5. Non Substansi SKKNI adalah informasi/data yang tidak terkait dengan 

teknis substansial yang terdapat pada dokumen SKKNI.  

6. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang 

selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian atau lembaga 

pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha 

tertentu. 

7. Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh instansi 

teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau 

lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya. 
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BAB  II  
PERUBAHAN SKKNI 

 
 
 
A. Faktor Pendorong Perubahan SKKNI  

Beberapa faktor yang mendorong dilakukannya penyesuaian atau 

perubahan terhadap SKKNI adalah sebagai berikut: 

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

Misalnya perkembangan teknologi yang demikian cepat di bidang 

Information and Communication Technology (ICT). 

2. Perubahan cara kerja 

Misalnya peningkatan kualitas jasa layanan dan/atau produk, adanya 

peningkatan efisiensi dalam memproduksi atau menghasilkan barang 

dan jasa. 

3. Perubahan lingkungan dan/atau persyaratan kerja 

Misalnya perubahan SOP.  

4. Dalam rangka harmonisasi  

Perubahan regulasi atau pedoman atau adanya kesepakatan dengan 

lembaga lain atau negara lain. 

 

B. Bentuk Perubahan SKKNI 

Bentuk Perubahan SKKNI dapat berupa sebagian atau seluruh 

substansi dan/atau non-substansi, yang meliputi: 

1. Sebagian atau seluruh substansi dalam dokumen SKKNI, terutama 

pada: 

a) Pemetaan Kompetensi 

Perubahan pemetaan kompetensi menyebabkan adanya 

perubahan pada: tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan 

fungsi dasar. 

b) Kemasan Standar Kompetensi 

Perubahan kemasan standar kompetensi menyebabkan adanya 

perubahan pada pengemasan standar kompetensi baik berupa 

kualifikasi, jabatan atau okupasi, maupun klaster. 
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c) Unit-unit kompetensi 

Perubahan unit-unit kompetensi menyebabkan adanya perubahan 

pada isi dari: judul unit kompetensi, deskripsi unit kompetensi, 

elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan 

panduan penilaian. 

 

2. Sebagian atau seluruh non-substansi SKKNI  

a) Format penulisan 

Ketidaksesuaian format penulisan SKKNI karena adanya perubahan 

regulasi dan/atau pedoman yang mengakibatkan perubahan pada 

struktur penulisan SKKNI,  format (template)  dari unit kompetensi 

atau kode unit kompetensi. 

Contoh: Perubahan pada sistem pengkodean unit kompetensi 

karena perubahan regulasi. 

 

Kode unit sebelumnya 

OTO • KR 10 • 001 • 01 

                 Bidang       SUB-Bidang/Group   Nomor Unit     Versi 

 

Menjadi 

G • 4 5 2 0 1 0 • 0 0 1 • 0 1 

 

   

b) Editorial 

Ketidaksesuaian karena adanya kesalahan editorial atau kesalahan 

ketik yang mengakibatkan perubahan makna yang fatal, termasuk 

kesalahan ketik yaitu kata, istilah, kalimat, dan/atau angka. 

 

Contoh : Pada Kriteria Unjuk Kerja  

Tertulis: 

“…….. dilakukan melalui alat transportasi listrik berkapasitas 100 

KV” 
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Seharusnya: 

“…….. dilakukan melalui alat transformasi listrik berkapasitas 

1.000 KV” 

 

c) Nomor Urut pada Kode Unit Kompetensi  

Akibat perubahan pada unit kompetensi dapat berimplikasi pada 

perubahan nomor urut pada kode unit kompetensi. Agar nomor 

urut tersebut tetap memiliki ketelusuran terhadap SKKNI yang telah 

ditetapkan, maka penulisan nomor urut kode unit kompetensi 

dilakukan sebagai berikut: 

1) Tidak Berubah 

 Nomor urut pada kode unit kompetensi tidak mengalami 

perubahan jika unit kompetensi hanya mengalami penambahan 

atau pengurangan substansi unit kompetensi dan masih sesuai 

dengan persyaratan sebagai satu unit kompetensi. 

2) Berubah 

 Dalam hal unit kompetensi dikembangkan menjadi dua atau 

lebih unit kompetensi, maka nomor urut kode unit kompetensi 

yang dikembangkan masih tetap pada urutannya. Nomor urut 

pada kode unit kompetensi hasil pengembangan atau 

penambahan baru ditempatkan pada urutan terakhir. 

3) Pengosongan 

 Dalam hal satu atau lebih unit kompetensi dihilangkan, dicabut 

atau dihapuskan, maka nomor urut pada kode unit kompetensi 

tersebut tidak dapat digantikan oleh nomor urut kode unit 

kompetensi yang lain. 

Perubahan yang terjadi pada nomor urut kode unit kompetensi 

seperti yang disebutkan di atas harus dapat teridentifikasi, baik 

melalui kodefikasi unit kompetensi (digit terakhir) dan informasi 

yang ditambahkan pada lembar daftar unit kompetensi terkini 

(sebagaimana formulir 4 pada lampiran II).  
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BAB  III  
MEKANISME KAJI ULANG SKKNI 

 
 

A. Pengusulan Kaji Ulang 

Usulan untuk melakukan kaji ulang terhadap SKKNI dapat berasal 

dari instansi teknis pembina sektor atau pemangku kepentingan 

(stakeholder). Usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Komite 

Standar Kompetensi di Instansi Teknis Pembina Sektor dengan 

melampirkan dokumen yang menerangkan faktor-faktor penyebab perlunya 

kaji ulang. 

Dokumen usulan Kaji Ulang SKKNI harus memuat informasi/data 

atau alasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :  

1. Dapat diandalkan  

 Informasi/data atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang SKKNI 

bersifat argumentatif, rasional dan berasal dari sumber-sumber yang 

dapat dipercaya. 

2. Sesuai kenyataan  

 Informasi/data atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang SKKNI 

dilengkapi dengan penjelasan tentang implementasi SKKNI tersebut 

sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

3. Cermat  

 Informasi/data atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang SKKNI 

disusun secara rinci dan cermat. 

4. Mutakhir 

 Informasi/data atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang SKKNI 

menggunakan informasi/data terkini. 

5. Lengkap  

 Informasi/data atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang SKKNI 

disajikan secara komprehensif. 

6. Relevan dengan kebutuhan industri 

 Informasi/data atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang SKKNI 

menjelaskan relevansinya dengan kebutuhan pekerjaan di industri. 

 

 

 



 8 

B. Pelaksanaan Kaji Ulang  

Pihak yang berhak melakukan kaji ulang adalah Komite Standar 

Kompetensi di instansi teknis pembina sektor. Komite Standar 

Kompetensi kemudian melakukan penelaahan kelayakan dokumen 

usulan kaji ulang SKKNI. Kaji ulang dapat dilaksanakan ketika 

ditemukan salah satu faktor pendorong perubahan SKKNI sebagaimana 

pada Bab II bagian A dan/atau penggunaan SKKNI masa berlakunya 

sudah lebih dari 5 (lima) tahun. 

 

1. Pembentukan Tim Perumus dan Tim Verifikasi 

Pelaksanaan kaji ulang SKKNI dilakukan oleh tim perumus yang 

dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi di instansi teknis pembina 

sektor. Sedangkan pelaksanaan verifikasi internal dilakukan oleh tim 

verifikasi. Tim perumus dan tim verifikasi bersifat ad hoc, 

beranggotakan orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman 

teknis yang sesuai dengan bidang SKKNI yang akan dikaji ulang serta 

memahami tata cara penyusunan SKKNI. 

Susunan Tim Perumus terdiri atas: 

a. Ketua 1 (satu) orang, dipilih dari pakar, praktisi, akademisi, instansi 

teknis, asosiasi industri atau asosiasi profesi yang relevan dan 

kompeten di bidangnya merangkap anggota. 

b. Anggota minimal 3 (tiga) orang, dapat berasal dari unsur pakar, 

praktisi, akademisi, instansi teknis, asosiasi industri atau asosiasi 

profesi yang relevan dan kompeten di bidangnya. 

Tugas Tim Perumus dalam melakukan kaji ulang SKKNI: 

a. Melakukan analisis ketidaksesuaian terhadap SKKNI  

b. Melakukan perubahan terhadap dokumen SKKNI  

c. Melakukan perbaikan terhadap dokumen SKKNI setelah proses 

validasi/prakonvensi dan verifikasi 
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Susunan Tim Verifikasi terdiri atas: 

c. Ketua 1 (satu) orang, dipilih dari pakar, praktisi, akademisi, instansi 

teknis, asosiasi industri atau asosiasi profesi yang relevan dan 

kompeten di bidangnya merangkap anggota. 

d. Anggota minimal 2 (dua) orang, dapat berasal dari unsur pakar, 

praktisi, akademisi, instansi teknis, asosiasi industri atau asosiasi 

profesi yang relevan dan kompeten di bidangnya. 

 

2. Analisis Ketidaksesuaian 

Tim perumus melakukan analisis ketidaksesuaian terhadap dokumen 

usulan SKKNI yang akan dikaji ulang. Hasil analisis ketidaksesuaian 

selanjutnya dituangkan dalam lembar ketidaksesuaian sebagaimana 

formulir 1 pada lampiran II. 

 

3. Pelaksanaan perubahan terhadap SKKNI 

Tim perumus melakukan perubahan terhadap dokumen SKKNI 

berdasarkan hasil analisis ketidaksesuaian. Perubahan sebagian 

atau seluruh substansi dalam dokumen SKKNI harus melalui proses 

validasi, verifikasi, pra konvensi dan konvensi. Perubahan sebagian 

atau seluruh non-substansi SKKNI seperti editorial, tata penulisan 

dan format penulisan tidak melalui proses validasi, verifikasi, pra 

konvensi dan konvensi. Komite Standar Kompetensi di instansi teknis 

pembina sektor dapat langsung mengusulkan SKKNI yang telah 

dikaji ulang tersebut kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

untuk ditetapkan, dengan melampirkan: 

a. Bagian yang direvisi; 

b. Lembar ketidaksesuaian. 

Dalam hal perubahan terhadap kodefikasi unit kompetensi, Komite 

Standar Kompetensi perlu berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi. Kodefikasi unit kompetensi merupakan bagian 

dari format (template) unit kompetensi, sehingga hasil revisinya dapat 
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langsung diusulkan penetapannya oleh Komite Standar Kompetensi, 

dengan melampirkan : 

a. Lembar ketidaksesuaian; 

b. Daftar tabel perubahan kodefikasi unit kompetensi (sebagaimana 

formulir 3 pada lampiran II). 

 

4. Verifikasi Internal 

 Verifikasi Internal dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh 

Komite Standar Kompetensi. 

 Tatacara pra verifikasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Tatacara 

Verifikasi SKKNI. 

 

5. Validasi/Prakonvensi 

 Dokumen SKKNI hasil kaji ulang yang telah diverifikasi secara 

internal sebagai  bahan pembahasan dalam pra konvensi. 

 Tatacara pra konvensi/konvensi sebagaimana diatur dalam Pedoman 

Penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi RSKKNI. 

 

6. Verifikasi Eksternal 

 Verifikasi eksternal dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi.  

 Tata cara verifikasi sebagaimana diatur oleh Pedoman Tatacara 

Verifikasi SKKNI. 

 

7. Konvensi 

 Hasil verifikasi internal dijadikan bahan pembahasan dalam pra 

konvensi. Sedangkan hasil verifikasi eksternal sebagai bahan 

pembahasan dalam konvensi.  

 Tatacara pra konvensi/konvensi sebagaimana diatur dalam Pedoman 

Penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi RSKKNI. 

 

 



 11 

C. Penetapan Hasil Kaji Ulang 

Hasil perubahan yang telah melalui mekanisme kaji ulang SKKNI 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, dengan cara: 

1. Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

dilakukan apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu: 

a. Perubahan non substansi; 

b. Perubahan kurang dari 50 % terhadap substansi. 

dengan menetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi tentang perubahan atas lampiran Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang lama. Hal ini mengandung arti 

bahwa keputusan Menakertrans yang lama masih tetap berlaku, dan 

ditambah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

perubahan/penyempurnaan atas lampiran yang mengalami 

perubahan. 

Contoh: 

Jumlah unit kompetensi pada SKKNI Xxxx adalah 10 unit. Karena 

perkembangan teknologi dan efisiensi jasa pelayanan, maka 4 unit 

kompetensi harus dilakukan penyesuaian, tanpa mengubah 

komposisi kemasan kompetensi. 

2. Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

dilakukan apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu: 

a. Sering mengalami perubahan, sehingga menyulitkan pengguna 

SKKNI yang bersangkutan; 

b. Perubahan lebih dari 50 % terhadap substansi/materi; 

c. Adanya perubahan regulasi/pedoman; 

d. Adanya permintaan dari instansi teknis pembina sektor. 

Contoh:  

Jumlah unit kompetensi pada SKKNI XYZ adalah 15 unit. Karena 

perkembangan teknologi dan efisiensi jasa pelayanan, maka 10 unit 

kompetensi harus dilakukan penyesuaian serta harus dilakukan 

perubahan jumlah komposisi kualifikasi/level kompetensi. 
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D. Alur Proses Kaji Ulang SKKNI  
 

PROSES DESKRIPSI PENANGGUNGJAWAB HASIL 

 
 
 
 

Usulan kaji ulang 
SKKNI dari 
stakeholder 
disampaikan ke 
Komite Standar 
Kompetensi di 
Instansi Teknis 
Pembina Sektor 

Instansi teknis pembina 
sektor/ instansi teknis lain 
yang berkepentingan/ 
pihak lain yang 
berkepentingan 

 
Dokumen usulan kaji 
ulang SKKNI 

 
 
 
 
 
 

Komite Standar 
Kompetensi 
melakukan 
penelaahan usulan 
kaji ulang SKKNI 
 
 
 

Ketua Komite Standar 
Kompetensi 

Hasil telaahan 
dokumen usulan kaji 
ulang SKKNI dan 
surat jawaban 

 
 
 
 
 
 

Komite Standar 
Kompetensi 
membentuk tim 
perumus dan tim 
verifikasi SKKNI 
yang dapat terdiri 
dari pakar, praktisi, 
akademisi, asosiasi 
profesi, asosiasi 
industri dan instansi 
teknis pembina 
sektor sesuai 
bidang SKKNI yang 
akan dikaji ulang 
 

Ketua Komite Standar 
Kompetensi 

SK Tim perumus yang 
terdiri atas ketua dan 
anggota, jumlahnya 
minimal 4 orang 
 
SK Tim verifikasi yang 
terdiri atas ketua dan 
anggota, jumlahnya 
minimal 3 orang 
 
 

 
 

Proses 
menganalisis 
ketidaksesuaian 
SKKNI 
 

Ketua Tim perumus Hasil analisis yang 
tertuang dalam 
lembar 
ketidaksesuaian   

 
 
 
 
 

Tim perumus 
menelaah apakah 
perubahan bersifat 
substansi atau tidak 

Ketua Tim perumus 
 
 
 
 
 

Hasil telaahan  Tim 
perumus 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tim perumus 
melakukan 
perubahan terhadap 
SKKNI berdasarkan 
hasil analisis 
ketidaksesuaian 
 

Ketua Tim perumus 
 
 

Dokumen SKKNI 
yang telah dikajiulang 

 
 
 
 
 

Verifikasi internal 
dilakukan ole tim 
verifikasi yang 
dibentuk oleh 
Komite standar 
kompetensi 

Ketua Tim verifikasi Hasil verifikasi yang 
dituangkan dalam 
lembar 
ketidaksesuaian 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tim perumus 
melakukan 
perbaikan 
berdasarkan hasil 
verifikasi yang 
dilakukan oleh tim 
verifikasi 

Ketua Tim Perumus Dokumen SKKNI hasil 
kaji ulang yang telah 
diperbaiki 
berdasarkan hasil 
verifikasi internal 

 
 

Validasi hasil kaji 
ulang dapat 
menggunakan 
mekanisme 
prakonvensi dengan 
mengundang 
stakeholder sesuai 
bidang SKKNI 

 
Ketua Komite Standar 
Kompetensi 

 
Dokumen  SKKNI 
hasil prakonvensi 

 

KOMITE STANDAR 
KOMPETENSI USULAN 

kaji ulang 
SKKNI 

ANALISIS 
KETIDAK 

SESUAIAN 

Membentuk Tim 
Perumus dan tim 
verifikasi SKKNI 

Apakah 
ketidaksesuaian 

bersifat 
substansi? 

 

Tidak 

 

 
Apakah usulan 

layak 

 

surat 
jawaban 

Ya 

tidak 

Pelaksanaan 
Perubahan 

SKKNI 

Ya 

Pelaksanaan 
Perubahan 

SKKNI 

VERIFIKASI 
INTERNAL 

VERIFIKASI 
INTERNAL 

VALIDASI/ PRAKONVENSI 

Perbaikan 
berdasarkan hasil 
verifikasi internal 

1 2 

Perbaikan 
berdasarkan hasil 
verifikasi internal 
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 Proses perbaikan 
dilakukan oleh tim 
perumus sesuai 
hasil 
validasi/prakonvensi 

Ketua Tim perumus Dokumen SKKNI Kaji 
Ulang yang sudah 
diperbaiki 
berdasarkan hasil 
validasi/prakonvensi 

 
 
 
 
 
 
 

Proses verifikasi 
terhadap Dokumen 
SKKNI kaji ulang 
yang telah 
diperbaiki 
berdasarkan hasil 
validasi/prakonvens 

 
 
Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 

 

 
 
Hasil verifikasi SKKNI 
yang dituangkan ke 
dalam lembar 
ketidaksesesuaian 

 
 
 
 
 

Tim perumus 
melakukan 
perbaikan terhadap 
SKKNI berdasarkan 
hasil verifikasi 
 
 

Ketua Tim perumus Dokumen SKKNI hasil 
perbaikan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direktorat 
Stankomproglat 
menelaah hasil 
perbaikan 
berdasarkan lembar 
ketidaksesuaian 
 
 
 

 
Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 

Surat Persetujuan 
Konvensi 

 
 
 
 
 

Pelaksanaan 
Konvensi Nasional 
dengan 
mengundang 
stakeholder sesuai 
bidang SKKNI  

 
 
Ketua Komite Standar 

Dokumen SKKNI hasil 
Konvensi 

 
 
 
 
 

Perbaikan dokumen 
SKKNI oleh tim 
perumus 
berdasarkan hasil 
konvensi 

Ketua tim perumus Dokumen SKKNI 
yang telah diperbaiki 

 
 
 
 

Menteri tenaga 
kerja menetapkan 
SKKNI hasil 
konvensi 

 
Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 

Surat Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi dan 
lampiran Dokumen 
SKKNI yang telah 
ditetapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFIKASI 
EKSTERNAL 

Perbaikan berdasarkan 
hasil validasi/prakonvensi 

KONVENSI 

PENETAPAN 

Perbaikan berdasarkan 
Lembar Ketidaksesuaian 

 Apakah hasil perbaikan 
sesuai kesepakatan 

lembar ketidaksesuaian 

 

Ya 

Tidak 

1 2 

Perbaikan berdasarkan 
hasil konvensi 



BAB IV

PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat untuk digunakan sebagai acuan dalam

melaksanakan proses kaji ulang terhadap Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) oleh pemangku kepentingan terkait.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 November 2014

PEMBIN
DIREKTUR JENDERAL

DAN PRODUKTIVITAS,

NWAR, M.M.

1 198703 1 003
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN
DAN PRODUKTIVITAS

NOMOR KEP. 280/LATTAS/XI/2014

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA KAJI ULANG STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR FORMULIR

1. Lembar Ketidaksesuaian

2. Lembar Validasi

3. Daftar Perubahan Kodeflkasi Unit

Kompetensi/ Kualifikasi/

4. Daftar Unit Kompetensi Terkini

5. Contoh Perubahan Kodefikasi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2014

DIREKTUR JENDERAL
IHAN DAN PRODUKTIVITAS,

ANWAR, M.M.
21 198703 1 003

15
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Formulir 1 

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN 

 

SKKNI : ............................................ 
Tim Kaji Ulang  

Ketua  : ................................. 

Anggota  : ................................. 

Tanggal  : ................. s/d ............................. 

 
NO. KETIDAKSESUAIAN TERTULIS ALASAN 

KETIDAKSESUAIAN 

ACUAN HASIL REVISI 

 

1 

 

Tata Penulisan 
(termasuk format 
SKKNI) 
 

    

 
2 

 
Substansi Unit 
Kompetensi 

    

 
3 

 
Kualifikasi 

    

 

4 

 

Cluster 

    

      

   

.........................., .......................... 20... 
 

Ketua Tim Kaji Ulang SKKNI, 

 
 

(...................................................) Catatan : 

- Acuan dapat berupa : pedoman, standar, regulasi  

- Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Lembar Ketidaksesuaian ini: 

 Notula analisis ketidaksesuaian 

 Daftar hadir tim revisi 
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Formulir 2 

LEMBAR VALIDASI 
 
SKKNI : ............................................ 
Tim Kaji Ulang 

Ketua  : ................................. 

Anggota  : ................................. 

Tanggal  : ................. s/d ............................. 

 

NO. KETIDAKSESUAIAN TERTULIS HASIL KAJI ULANG VALIDASI * KETERANGAN 
 

1 

 

Substansi Unit 

Kompetensi 

    

 

2 

 

Kualifikasi 

    

 
3 

 
Cluster 

    

   

.........................., .......................... 20... 
 

Yang Memvalidasi,  

 
 

 
(...................................................) 

 

 

Formulir 3 

 

 

* Validasi oleh  industri/sektor/bidang pekerjaan 

- Lembar validasi dapat diperbanyak sesuai kebutuhan 
- Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Lembar Validasi  ini: 

 Notula hasil validasi 
 Daftar hadir  

Validasi  
Nama yang Memvalidasi :...................................... 

Jabatan                        : ...................................... 

Industri/Sektor/Bidang   : ...................................... 

 

Ketua Tim Kaji Ulang SKKNI, 
 
 
 
(.........................................................) 



 18 

Formulir 3 

DAFTAR PERUBAHAN KODE UNIT KOMPETENSI/ 

KUALIFIKASI/PAKET atau CLUSTER KOMPETENSI*) 
 
SKKNI : ............................................ 
Tim Kaji Ulang  

Ketua  : ................................. 

Anggota  : ................................. 

     Tanggal  : ................. s/d ............................. 

 

NO. SEBELUM REVISI SETELAH REVISI KET. 

KODE (UNIT 

KOMPETENSI/KUALIFIKASI/
PAKET atau CLUSTER 

KOMPETENSI*) 

JUDUL (UNIT 

KOMPETENSI/KUALIFIKASI
/PAKET atau CLUSTER 

KOMPETENSI*) 

KODE (UNIT 

KOMPETENSI/KUALIFIK
ASI/PAKET atau 

CLUSTER KOMPETENSI*) 

JUDUL (UNIT 

KOMPETENSI/KUALIFIKASI
/PAKET atau CLUSTER 

KOMPETENSI*) 

 

  

 

    

  

 

    

      
      

   

.........................., .......................... 20.. 
 

Ketua Tim Kaji Ulang SKKNI, 
 

 

(...................................................) 
 

 * Coret yang tidak sesuai  

- Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan 
- Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Lembar ini : 

 Notula hasil  revisi 

 Daftar hadir  
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Formulir 4 
 
 
Daftar Unit Kompetensi Terkini 
SKKNI ................................... (disesuaikan dengan nama SKKNI yang ditetapkan) 
 

 

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 

1. X.XXYY01.001.01  

2. X.XXYY01.002.01  

3. X.XXYY01.004.01  

4. X.XXYY01.005.01  

1. X.XXYY02.001.02  

2. X.XXYY02.002.01  

3. X.XXYY02.003.01  

4. X.XXYY02.004.01  

5. X.XX.YY02.005.01  

6. X.XX.YY02.006.01  

7. X.XX.YY02.007.01  

8. X.XX.YY02.008.01  

1. X.XX.YY03.001.01  

2. X.XX.YY03.002.01  

3. X.XXYY03.003.01  

 
 

Kode unit : X.XXYY01.003.01  : Zsc Vcd Xsd dihapus/dicabut karena sudah tidak sesuai dengan  
    perkembangan  teknologi   

 

Kode unit : X.XXYY02.001.02  : Yqrst direvisi menjadi tiga unit kompetensi untuk meningkatkan 
layanan jasa.  Hasi  pengembangannya sebagaimana seperti  

pada kode unit X.XXYY02.007.01 dan X.XXYY02.008.01 
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Formulir 5 

 

Contoh kode unit kompetensi 

sebelum perubahan 

KODE UNIT : X.XXX002.001.01 

 

Setelah perubahan menjadi 

KODE UNIT : X.XXX002.001.02 

 

 

Contoh kode kualifikasi  

Sebelum perubahan 

Kode Pekerjaan :  

X XX AAA 01 KUALIFIKASI X AAAAAA 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

  

Daftar unit kompetensi :  

1. ................................................................................................. 

2. ................................................................................................. 

3. ................................................................................................. 

 

 

Setelah perubahan menjadi  

Kode Pekerjaan :  

X XX AAA 02 KUALIFIKASI X AAAAAA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 

Daftar unit kompetensi :  

1. ................................................................................................. 

2. ................................................................................................. 

3. ................................................................................................. 

4. ................................................................................................ 

5. ................................................................................................ 

Perubahan, dengan penambahan jumlah unit kompetensi 
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Keterangan Kode Kualifikasi: 
 
(1) = Kode Kategori (A, B, C ... dst), diisi 1 huruf sesuai kode huruf 

kategori pada KBLUI;  

(2) =  Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka; 

(3) = 3 huruf dari kelompok/sub kelompok lapangan usaha atau area 

pekerjaan, jika tidak ada penjabaran kelompok/sub kelompok 

dimaksud diisi dengan huruf OOO; 

 Contoh lapangan usaha perhotelan, kelompok/sub kelompok area 

pekerjaan Housekeeping diisi : OHK;  

(4) = Versi penetapan KKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi 

dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. 

Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan 

atau penetapan kualifikasi yang disepakati, apakah kualifikasi 

tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan 

atau seterusnya; 

(5) =  Kata “Kualifikasi” di isi untuk menegaskan pengemasan; 

(6) = Jenjang kualifikasi, merupakan tingkat/level kualifikasi yang 

ditetapkan, diisi dengan 1 digit angka sesuai dengan jenjang 

kualifikasi KKNI; 

(7) = Lapangan usaha atau area pekerjaan.  

 
 

 

 


