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PENYUSUNAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG 

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  

PADA BIDANG ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 

 

I. Latar Belakang   

 

Profesi Analis Kebijakan di Indonesia dilahirkan sebagai jawaban strategis 

atas berbagai permasalahan kebijakan publik yang terjadi. Peran strategis  

analis kebijakan yang dimaksud adalah menjembatani dunia penelitian 

dengan dunia kebijakan melalui advokasi kebijakan berbasis bukti dari 

rekomendasi kebijakan yang dihasilkannya (Suryanto, 2018). 

Untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, 

dibutuhkan analis kebijakan yang kompeten. Kompetensi merupakan 

common platform yang melekat dalam setiap profesi di berbagai sektor baik 

dunia usaha, dunia industri, pemerintahan, maupun dunia pendidikan. 

Kompetensi menggambarkan kemampuan seseorang dalam melaksanaan 

pekerjaan di tempat kerjanya.  

Eksistensi profesi Analis Kebijakan di Indonesia saat ini telah diperkuat 

dengan ketersediaan standar kompetensi yang berlaku secara nasional 

yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia 

(2018) dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

Bidang Analisis Kebijakan Publik. SKKNI Analis Kebijakan ini sangat 

penting dalam memberikan kejelasan status dan ruang lingkup tanggung 

jawab Analis Kebijakan sebagai sebuah profesi. 

Keberhasilan LAN yang didukung oleh Knowledege Sector Initiative (KSI) 

dalam menyelenggarakan Konvensi Nasional Penetapan Rancangan 

SKKNI Bidang Analisis Kebijakan Publik pada 28 Maret 2018 di Jakarta 

merupakan sebuah capaian awal yang baik dari rangkaian perjalanan 

panjang untuk penguatan kapasitas profesi Analis Kebijakan. 

Standardisasi kompetensi pada bidang kerja analisis kebijakan publik 

dapat menjadi rujukan kompetensi yang diperlukan untuk menunjang 

proses kerja Analis Kebijakan di masa depan. Namun, unit-unit 

kompetensi di dalam SKKNI tersebut pada dasarnya masih bersifat netral 

dan belum memiliki jenjang kualifikasi. Hasil kerja keras Tim Perumus 



dalam menyusun SKKNI Bidang Analisis Kebijakan Publik tersebut perlu 

dikembangkan lebih lanjut ke dalam Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). 

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, KKNI adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor.  

Melalui KKNI ini dapat dipetakan dengan lebih jelas jenjang kualifikasi 

kompetensi dalam SKKNI yang ada, khususnya SKKNI Bidang Analisis 

Kebijakan Publik. Standar kompetensi kerja yang dikemas dalam KKNI 

menjadi referensi utama bagi para stakeholder seperti lembaga diklat 

untuk mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan serta 

menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan 

kebutuhan pengguna Analis Kebijakan. Selain itu, KKNI juga menjadi 

standar bagi lembaga sertifikasi  profesi untuk menyusun instrumen 

sertifikasi kompetensi Analis Kebijakan. 

II. Tujuan 

Tujuan penyusunan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) 

Penyusunan KKNI sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain 

bertujuan: 

1) Membangun konsensus di antara stakeholder pengguna Analis 

Kebijakan untuk menyusun kemasan kualifikasi nasional dan okupasi 

atau jabatan nasional sesuai model pengemasan kompetensi yang 

berlaku; 

2) Melakukan kontekstualisasi unit-unit kompetensi dalam SKKNI agar 

kompetensi yang dibutuhkan Analis Kebijakan dapat terimplementasi 

sesuai dengan kebutuhan riil di tempat kerja Analis Kebijakan di 

berbagai sektor; dan 

3) Melakukan penetapan jenjang kualifikasi kompetensi Analis Kebijakan 

sesuai hasil pemaketan kompetensi dan penyesuaian dengan deskripsi 

pada KKNI. 

 

 



III. Sasaran  

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan LAN ini 

adalah tersusunnya pedoman atau regulasi yang dapat dipakai sebagai 

rujukan nasional terkait kualifikasi kompetensi Analis Kebijakan. 

 

IV. Pokok-Pokok Pikiran 

Poin-poin mendasar mengenai penerapan kerangka kualifikasi nasional 

indonesia Pada bidang analisis kebijakan publik yang diakomodasi dalam 

Peraturan LAN ini, adalah sebagai berikut : 

No. Pokok-Pokok Pikiran Keterangan 

1 Jenjang kualifikasi KKNI 
a. jenjang kualifikasi 5; 

b. jenjang kualifikasi 6; 

c. jenjang kualifikasi 7; 

d. jenjang kualifikasi 8; dan 

e. jenjang kualifikasi 9. 

2 karakteristik kerja yang 

terdapat pada Jenjang 

Kualifikasi Kerja Nasional 

Indonesia :  

 

a. Lingkungan operasional/jenjang tugas;  

b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan; 

c. Kemampuan memproses 

informasi/pemecahan masalah;   

d. Tingkat tanggung 

jawab/akuntabilitas/otonomi.  

7 Komite Standar 

Kompetensi  

adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala 

Lembaga Adiministrasi Negara yang bertugas 

untuk melakukan pengembangan KKNI pada 

bidang Analisis Kebijakan Publik 

8 Kaji Ulang KKNI Merupakan serangkaian kegiatan yang 

sistematis dalam rangka perbaikan dan 

pengembangan berkelanjutan terhadap KKNI 

agar sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan dan persyaratan pekerjaan 

 

V. Ruang Lingkup Materi 

1. Tujuan Peraturan LAN 

a. Membangun konsensus di antara stakeholder pengguna Analis 

Kebijakan untuk menyusun kemasan kualifikasi nasional dan 



okupasi atau jabatan nasional sesuai model pengemasan 

kompetensi yang berlaku; 

b. Melakukan kontekstualisasi unit-unit kompetensi dalam SKKNI 

agar kompetensi yang dibutuhkan Analis Kebijakan dapat 

terimplementasi sesuai dengan kebutuhan riil di tempat kerja 

Analis Kebijakan di berbagai sektor; dan 

c. Melakukan penetapan jenjang kualifikasi kompetensi Analis 

Kebijakan sesuai hasil pemaketan kompetensi dan penyesuaian 

dengan deskripsi pada KKNI. 

2. Tujuan KKNI 

Penetapan jenjang kualifikasi kompetensi Analis Kebijakan bertujuan 

untuk:  

Melakukan penetapan jenjang kualifikasi kompetensi Analis Kebijakan 

sesuai hasil pemaketan kompetensi dan penyesuaian dengan deskripsi 

pada KKNI. 

3. Jenjang kualifikasi KKNI dari yang paling rendah sampai dengan yang 

paling tinggi terdiri atas: 

a. jenjang kualifikasi 5; 

b. jenjang kualifikasi 6; 

c. jenjang kualifikasi 7; 

d. jenjang kualifikasi 8; dan 

e. jenjang kualifikasi 9. 

4. Jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana dimaksud, akan dirumuskan 

sebagai pedoman dalam: 

a. pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan pada bidang Analisis 

Kebijakan Publik; 

b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi Analis Kebijakan; 

c. pengembangan kompetensi bagi Analis Kebijakan; dan 

d. pengakuan kesetaraan kualifikasi bagi Analis Kebijakan. 

5. Monitoring Dan Evaluasi. 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui poin-poin sebagai 

berikut: 

a) Komite Standar Kompetensi melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap penerapan KKNI dalam bidang Analisis Kebijakan 

Publik. 



b) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan 

terhadap:  

1. penerapan KKNI; dan   

2. sertifikasi kompetensi bagi Analis Kebijakan. 

c) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan 

melalui Kaji Ulang KKNI. 

d) Kaji Ulang KKNI sebagaimana dimaksud dilakukan secara 

periodik paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

e) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) disusun dalam bentuk laporan. 

f) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Kepala LAN. 

6. Ketentuan Penutup 

a) Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

b) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

 


