
Seminar Nasional III Teknik Sipil 2013 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

MK - 407 

 

KAJIAN EFEKTIVITAS MEKANISME SERTIFIKASI TENAGA AHLI 

MELALUI UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA LEMBAGA 

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 
 

 

Irika Widiasanti 
Mahasiswa Program Doktor Manajemen Rekayasa Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan 

Institut Teknologi Bandung  

Jalan Ganesha 10, Bandung 40132, Indonesia, Tel. +62 22 250 4952 ; Fax +62 22 251 6586 

Email : irika@ymail.com 

 

 

 

Abstrak 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,mengatur perubahan  

mekanisme sertifikasi dengan proses assesment atau penilaian terhadap kemampuan badan usaha 

dan kompetensi tenaga kerja dilakukan oleh suatu unit sertifikasi. Ketentuan mengenai unit sertifikasi 

badan usaha dan tenaga kerja konstruksi diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta 

Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Mekanisme ini direncanakan akan 

diberlakukan secara nasional pada bulan Juli 2013.  Penelitian ini bertujuan mengetahui keefektifan 

mekanisme sertifikasi ini, khususnya sertifikasi tenaga ahli dalam mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan dengan mekanisme sertifikasi yang terdahulu. Penelitian dilakukan dengan metode 

deskripsi. Tahap pertama dengan mengevaluasi kekurangan dan kelebihan mekanisme sertifikasi 

yang terdahulu. Selanjutnya, dilakukan kajian terhadap mekanisme sertifikasi  yang baru. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan mekanisme sertifikasi ini, maka tidak ada lagi mekanisme 

yang tidak seragam dari masing-masing asosiasi. Pemerintah  menjadi bisa mengontrol kualitas 

sertifikasi. Tiap tenaga ahli hanya akan memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi dan tidak bisa 

memiliki sertifikasi ganda.  

 

Kata kunci: unit; sertifikasi;  tenaga kerja;  tenaga ahli 

 
Pendahuluan 

Peran penting dan strategis dari industri jasa konstruksi dalam pembangunan nasional dengan 

menghasilkan produk akhir berupa bangunan termasuk bangunan infrastruktur, yang berfungsi mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat serta  menunjang terwujudnya 

tujuan nasional. Industri jasa konstruksi juga berperan dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya industri 

barang dan jasa lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 

Dalam menjaga kualitas industri jasa konstruksi nasional khususnya dalam peningkatan kompetensi 

tenaga kerja konstruksi, UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 9 , mensyaratkan semua pihak 

yang berada pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi baik perseorangan maupun orang yang 

bekerja pada badan usaha, diwajibkan mempunyai sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. 

Selanjutnya dalam PP no. 28 tahun 2000, sertifikasi dibedakan atas sertifikasi ketrampilan kerja (SKT) dan 

sertifikasi keahlian kerja (SKA).  SKT diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan 

ketrampilan tertentu, sedangkan SKA diberikan kepada tenaga kerja ahli yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

keilmuan/ kefungsian/ keahlian tertentu.  

SKT dan SKA dilakukan melalui klasisfikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang ditetapkan oleh 

LPJK. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah 

mendapat akreditasi dari LPJK. Tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki SKT atau SKA  melakukan registrasi 

di LPJK. 

Sertifikat Ketrampilan ataupun Keahlian Kerja dimaksudkan sebagai Pengakuan kompetensi kerja[UU 

13/2003, pasal 18] dan profesionalisme seseorang dalam  memberikan layanan jasa konstruksi sesuai dengan 

klasifikasi dan kualifikasi yang dimilikinya [PP No 4 tahun 2010, pasal 8C]. Sesuai Peraturan LPJK nomor 04 tahun 

2011 pasal 5, tenaga ahli yang sudah disertifikasi, diregistrasi dan sekaligus mendapat ijin dari LPJK. Hal ini 
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