
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta dari hasil pembahasan yang telah

diuraikan, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Rangking dari variabel-variabel yang menentukan dalam proses sertifikasi

pekerja operasional konstruksi di Yogyakarta menurut masyarakat

konstruksi Yogyakarta sebagai berikut : kemampuan meanggunakan alat,

kemampuan membaca gambar, klasifikasi ketrampilan kerja, kemampuan

mencerna perintah atasan, pendidikan non formal, pengalaman kerja,

pendidikan fonnal, keikutsertaan tukang dalam suatu proyek, kemampuan

kerja sama, faktor usia, registrasi sertifikat ketrampilan, kualifikasi tukang

dan pengetahuan tentang struktur bangunan/bahan bangunan.

b. Klasifikasi tukang berdasarkan persepsi keempat kelompok responden

adalah sebagai berikut : juru gambar/ draftman, juru ukur/ tekmsi survey

pemetaan, tukang pondasi/ batu, tukang besi beton/ bar bender/bar cutter,

tukang bekesting/'schafolding, tukang cor beton dan tukang pekerjaan

rangka baja
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c. Perbedaan persepsi dari keempat kelompok responden

Dari keempat kelompok masyarakat konstruksi Yogyakarta, hanya

akademisi yang mempunyai perbedaan persepsi yang signifikan dalam

merangking variabel-variabel yang menentukan dalam proses sertifikasi

pekerja operasional konstruksi.

d. Parameter-parameter yang menentukan dalam proses sertifikasi pekerja

operasional konstruksi menurut persepsi masyarakat konstruksi

Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Parameter-parameter untuk variabel pendidikan formal adalah, SD,

SMP, SMU/STM

2. Parameter untuk variabel pengalaman kerja, adalah minimal 3 tahun.

3. Parameter untuk variabel keikutsertaan tukang dalam suatu proyek,

adalah minimal 3 proyek.

4. Parameter untuk variabel faktor usia, adalah minimal 17 tahun.

5. Parameter untuk variabel registrasi sertifikat adalah lama beriakunya

sertifikat dalam satu periode 3 tahun.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran antara lain :

1. Perlunya sertifikasi untuk pekerja operasional konstruksi yang lebih

spesifik, maksudnya adalah perlu spesifikasi sertifikat ketrampilan

pekerja operasional konstruksi/ tukang, yaitu sertifikasi untuk tukang

batu, tukang kayu, tukang besi dan Iain-lain. Serta spesifikasi
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mengenai kualifikasi tukang, seperti laden, setengah tukang tukang dan

tukang ahli atau mandor.

2. Proses sertifikasi harus benar-benar diimplementasikan untuk

meningkatkan dan menjaga kualitas pekerja operasional konstruksi.

Sehingga tidak akan ada peluang manipulasi ataupun kolusi untuk

mendapatkan sertifikat.

3. Perlunya kerjasama antar instansi terkait atau LSM untuk mengadakan

semacam pelatihan guna meningkatkan ketrampilan bagi pekerja

operasional konstruksi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu langkah untuk

mengatasinya, kiranya dapat menjadi tema bahasan penelitian selanjutnya.

Diharapkan dari peneliti selanjutnya dapat menyempumakan proses sertifikasi

untuk pekerja operasional konstruksi di Yogyakarta. Dan disarankan untuk lebih

fokus pada salah satu spesifikasi ketrampilan pekerja operasional konstruksi.


