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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi tenaga kerja mandor dan tukang pada 

pekerjaan struktur . Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berupa survei terhadap 

tenaga kerja mandor dan tukang yang dimaksud. dengan melakukan pengamatan langsung menggunakan 

pedoman pengamatan kepada responden yang diambil secara acak berstrata dengan teknik pengambilan 

sampel stratified random sampling. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara guna mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai kompetensi tenaga 

kerja mandor dan tukang berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).  

Berdasarkan hasil penelitian kompetensi mandor dan tukang yang mengacu pada SKKNI, didapat 

kompetensi mandor pembesian sebesar 57,45 % dan mandor tukang batu sebesar 50,00 %. Untuk jabatan 

tukang, rata-rata kompetensi tukang besi beton sebesar 41,79 %, rata-rata kompetensi tukang batu sebesar 

62,20  %, dan rata-rata kompetensi tukang bekisting sebesar 56,10 %. Tingkat kompetensi yang rendah 

tersebut disebabkan oleh sebagian kriteria unjuk kerja (KUK) yang ada dalam SKKNI yang menjadi 

tanggung jawab mandor dan tukang dilakukan jabatan lainnya. 
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Abstrak 
 

Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki perkembangan infrastruktur yang begitu pesat. Bangunan-

bangunan infrastruktur tumbuh pesat seiring dengan perkembangan kota. Hampir di setiap penjuru kota 

dapat ditemui bangunan seperti mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, pasar, apartemen/rumah 

susun, rumah sakit, perguruan tinggi atau sekolah. Potensi infrastruktur yang besar tersebut akan 

meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Untuk itu perlu dilakukan kajian dalam rangka 
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