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APTI Tingkatkan Lulusan 
Teknik Berkeahlian

JOGJA, BERNAS-Angka
lulusan teknik yang diserap 
menjadi insinyur dalam dunia 
keija masih tergolong rendah. 
Sebab mereka tidak banyak yang 
mengantongi sertifikat keahlian 
dan tidak melanjutkan studinya 
hingga jenjang profesi.

“Untuk inilah dibutuhkan 
suatu wadah bagi para lulusan 
teknik tersebut, untuk bisa me
ningkatkan keahliannya agar 
bisa terserap oleh dunia keija,” 
ujar Sn Sunaijono, Ketua Aso
siasi Profesi Teknik Indonesia 
(APTI) di Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY), 
kemarin.

Menurutnya, salah satu tugas 
asosiasi yaitu diberikannya hak 
untuk melakukan verifikasi dan 
validasi bagi yang mau mengaju
kan keahlian. Biasanya ketika 
asosiasi mengadakan woikshop, 
modul yang disampaikan tidak 
dimasukkan ke dalam kurikulum 
perkuliahan. Ini menjadikan 
mahasiswa tidak mengantongi 
keahlian seperti ketika disampai
kan pada saat workshop.

Hitungan jumlah insinyur di 
Indonesia masih sangat rendah. 
Kondisi ini lantas menjadikan 
APTI agar bisa bersinergi me
ningkatkan lulusan teknik yang 
berkualitas maupun berkuanti
tas. Meningkatkan kualitas dan 
mendorong kuantitas menjadi 
program kerja APTI. Dalam 
kuantitas, APTI tergerak untuk 
meningkatkah jumlah anggota, 
cabang APTI, perwakilan per
guruan tinggi, profesi, sarjana 
teknik, jumlah insinyur yang 
teregistrasi maupun jum lah 
yang layak mendapatkan serti
fikasi keahlian. “Sementara

dalam peningkatan kualitas 
yaitu dengan cara meningkatkan 
profesionalisme anggotamelalui 
berbagai pelatihan,” jelasnya.

Dosen prodi Teknik Sipil 
tersebut kembali menambahkan, 
dalam meningkatkan keahl
ian para sarjana teknik, perlu 
mengedepankan kode etik yang 
saat ini sulit untuk diterapkan.

“Kami masih prihatin, wa
laupun di Indonesia ini pemer
intah telah  m encanangkan 
program anti korupsi. Namun 
aktivitas-aktivitas yang disusupi 
korupsi masih ada di sekitar kita. 
Untuk kode etik APTI dikaitkan 
pada masalah tauhid, namun v 
redaksi tidak terlalu terlihat. Ini 
menjadi salah satu hal funda
mental bagi APTI sebagai pan
gkal dasar akhlak yang dimiliki 
oleh anggota APTI,” tambahnya.

Sementara itu Dekan Fa
kultas Teknik UMY serta Ketua 
APTI DIY, Jazaul Ikhsan men
gatakan bahwa APTI menjadi 
sarana untuk mensinergikan 
dunia pendidikan dan dunia 
kerja. Terlebih para lulusan 
teknik perlu memiliki keahlian 
dalam memasuki dunia keija. 
“Forum ini yang pada mulanya . 
merupakan forum grup diskusi 
yang dibentuk oleh dosen-dosen 
fakultas teknik Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah, ditujukan un
tuk melatih para lulusan teknik 
menuju dunia kerja maupun 
menambahkan tenaga ahli. Ini 
artinya asosiasi ini sebagai pen
jembatan bagi para lulusan mau
pun bagi calon insinyur untuk 
mendapatkan STIR (Surat Tanda 
Registrasi Insinyur,red) maupun 
SKA bagi yang telah menjadi 
insinyur,”tandasnya. (ptu)


