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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bersamaan dengan perkembangan jaman yang makin pesat, maka tuntutan

akan profesionalisme dalam segala bidang semakin keras terdengar. Tidak

terkecuali dalam bidang jasa konstruksi, sektorjasa konstruksi di Indonesia terus

mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Selain itu jasa konstruksi

mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu

dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun

masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi

serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam

mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraaan pekerjaan

konstruksi, dan tertib pemantaatan hasil pekerjaan konstruksi. Terlebih lagi pada

Tahun 2003 pasar bebas ASEAN akan diberlakukan, sehingga profesionalisme

dalam segala bidang sangat diperlukan. Disamping itu keberhasilan suatu proyek

sesuai dengan rencana antara lain ditentukan dari kualitas pekerja operasionalnya.

Sehingga jika pekerja operasional konstruksi telah mendapat sertifikat

ketrampilan dan keahlian kerja, maka kualitas dari tenaga kerja tesebut dapat di

pertanggungjawabkan.



Disebabkan antara lain oleh hal tersebut maka pemerintah telah

mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa diperlukan adanya sertifikasi

ketrampilan dan keahlian kerja bagi tenaga kerja konstruksi. Tenaga kerja

konstruksi harus mengikuti,sertifikasi ketrampilan kerja atau sertifikasi keahlian

kerja yang dilakukan oleh lembaga, yang dinyatakan dengan sertifikat.

Pelaksanaan sertifikasi tersebut dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi

pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga (Peraturan

Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000, Bab III Tenaga Kerja Konstruksi, Pasal

15).

Selama ini sertifikasi ketrampilan kerja atau keahlian kerja yang telah ada

hanya menyentuh pada masyarakat konstruksi level ahli. Padahal dari sekian

banyak pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi, prosentase terbanyak

adalah pekerja pada level bawah yaitu pekerja operasional konstruksi. Contoh

untuk pekerja operasional konstruksi ini adalah mandor, tukang dan buruh

{laden).

Sehingga dari uraian di atas tidak dapat dipungkiri bahwa kita

membutuhkan adanya sertifikasi bagi pekerja operasional konstruksi, yang sampai

sekarang belum ada lembaga yang menerbitkan sertifikasi tersebut. Kebutuhan

akan sertikasi tersebut mengacu pada peranan strategis jasa konstruksi dalam

pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap

penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan

pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-



masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa

konstruksi, tertib penyelenggaraaan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan

hasil pekerjaan konstruksi (Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000

Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi).

1.2.Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul adalah belum terungkapnya variabel-variabel

apa saja yang diperlukan sebagai parameter pemberian sertifikasi untuk pekerja

operasional konstruksi. Bagaimana dengan rangking dari masing-masing variabel,

serta adakah perbedaaan persepsi antar kelompok-kelompok masyarakat

konstruksi.

1.3. Tujuan Penelitian

Mencari variabel-variabel dan parameter-parameter yang menentukan

dalam proses pemberian sertifikasi bagi pekerja operasional konstruksi bangunan

gedung di Yogyakarta. Kemudian merangkingnya dan mencari ada atau tidak

pebedaan persepsi yang terjadi antar kelompok-kelompok masyarakat konstruksi.

1.4. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, permasalahan yang akan

ditinjau dibatasi sebagai berikut :

1 Data diambil dari persepsi responden terhadap pertanyaan yang diajukan

dalam kuisioner.

2. Subyek penelitian adalah masyarakat konstruksi di Jogjakarta yang terdiri

dari :



Asosiasi perusahaan jasa konstruksi, yaitu Gapensi, Gapeknas

Praktisi, yaitu kontraktor

Akademisi, yaitu dosen Jurusan Teknik Sipil

Pemerintah, yaitu PU

3 Umur responden dianggap tidak berpengaruh terhadap jawaban kuisioner.

4. Difinisi persepsi di sini adalah suatu proses di mana individu-individu

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi

makna kepada sesuatu atau lingkungan. Persepsi itu sendiri dipengaruhi

oleh beberapa faktor-faktor yang ada pada masing-masing responden,

untuk kaitan dengan penelitian ini faktor-faktor yang berpengaruh tersebut

adalah pengalaman dan pengetahuan yang dimilki oleh masing-masing

responden (Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, !998).

5. Yang dimaksud pekerja opersional konstruksi bangunan gedung di sini

adalah tukang, yaitu : orang yang mempunyai kepandaian dalam suatu

pekerjaan tangan (dengan alat atau bahan yang tertentu). Dalam pengertian

ini adalah dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung.

6. Analisis sertifikasi ditinjau hanya secara umum, tidak menempatkan

tukang dalam suatu kelompok, misalnya tukang batu, tukang kayu atau

tukang besi.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat diajukan

sebagai rujukan bagi lembaga yang akan memberikan sertifikasi pekerja

operasional konstruksi.


