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In s in yu r B e rs e rtif ik a t 

K urang  d a ri 10%
Y O G Y A K A R T A  - In s in y u r  a tau  pekerja  

konstruksi di Indonesia yang sudah berser- 

t if ik a t keahlian  te rn ya ta  belum  banyak. 

Dari 7 ,3  ju ta  o ran g  yang bekerja  di b idang  

konstruksi, hanya 6 ,5 5 %  yang m e n g a n 

to ng i sertifikat.

“Karenanya, Kementerian Pe
kerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) menargetkan 
10% insinyur atau pekerja kon
struksi di Indonesia memiliki 
sertifikat keahlian pada lima 
tahun mendatang. Apalagi su
dah seharusnya pekerja kons
truksi di Indonesia memiliki 
sertifikat keahlian sebagai
mana yang telah diatur dalam 
undang-undang,” kata Direktur 
Kerjasama dan Pemberdayaan 
(KSP) Kementerian PUPRDudi 
Suryo Bintoro dalam Pembu
kaan Pelatihan Bimbingan Tek
nis dan Uji Kompetensi Asessor,

serta Penandatanganan MoU 
kementerian dengan Majelis 
Pendidikan Tinggi Penelitian 
dan Pengembangan PP Mu
hammadiyah, kemarin.

Dudi mengungkapkan, para 
pekerja konstruksi yang tidak 
memiliki sertifikat keahlian sa
ngatlah riskan. Karena mereka 
bisa dikenakan sanksi adminis
tratif bahkan hingga berupa 
pemberhentian proyek. Sampai 
kemarin, di Indonesia baru ada 
10.000 tenaga ahli, 40.000 pe
kerja yang juga berperan seba
gai asesor, 10.000 asesor kons
truksi, dan 700.000 tenaga tek

nik yang bersertifikat. “Untuk 
mewujudkan target 10% insi-. 
nyur bersertifikat tersebut 
tidak bisa kami lakukan sendiri. 
Karena itu, kami menggandeng 
beberapa institusi dan lembaga 
untuk membantu kami dalam 
mewujudkan target tersebut. 
Salah satunya yakni dengan 
Majelis Diktilitbang PP Mu
hammadiyah,” katanya.

Diakui Dudi, Majelis Dikti-. 
litbangPP Muhammadiyahbisa 
menjadi salah satu mitra stra
tegis guna meningkatkan jum
lah pekerja konstruksi berserti- 
fikasi karena Diktilitbang PP 
Muhammadiyah menaungi 24 
Perguruan Tinggi Muhamma-' 
diyah. Dari 24 PTM tersebut, 
lahirribuaninsinyurteknik sipil 
tiap tahunnya.

Sementara Sekretaris Ma
jelis Diktilitbang PP Muham
madiyah Muh Sayuti MPd Med 
mengatakan, kerja sama de

ngan Kementerian PUPRmeru- 
pakan upaya bersama mening
katkan kompetensi sumber 
daya manusia bidang jasa kons
truksi. Upayatersebuttentunya 
didasarkan pada asas saling 
membantu, salingmendukung, 
dan tidak melanggar peraturan 
perundang-undangan. “Ruang 
lingkup kerja sama ini men- 
cakuppengembanganLembaga 
Sertifikasi Profesi, pengemba
ngan materi uji kompetensi, 
dan tempat uji kompetensi, pe
ningkatan dan pengembangan 
SDM berbasis kompetensi. Se
lain itu, termasuk juga peme- 
taandatabase lulusanyangtelah 
tersertifikasi dan kebutuhan 
tenaga kerja bidang konstruksi 
berdasarkan kompetensi, loka
karya, pelatihan, seminar, pa
meran dan kegiatan ilmiah lain
nya, serta membantu dalam pe
menuhan tenaga ahli.”
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