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Abstrak 

 

 Tenaga kerja konstruksi di Indonesia masih didominasi oleh golongan tenaga kerja 

tidak terampil, hal ini menunjukan bahwa masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap 

sertifikasi tenaga kerja konstruksi.  

 Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi sertifikasi tenaga kerja terampil yang 

dibutuhkan oleh pengguna jasa tenaga kerja konstruksi di Jawa Tengah. Hasil dari  

penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peningkatan dan pelaksanaan sertifikasi 

keterampilan tenaga kerja konstruksi di Indonesia. 

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Populasi sebanyak 37 perusahaan 

konstruksi di Jawa Tengah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan 

program SPSS ( Statistical Product and Service Solution ) 11. 

Hasil penelitian adalah Indonesia sudah menetapkan peraturan bahwa tenaga kerja 

konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja yang dilakukan oleh Lembaga 

Pengembangan Jasa Konstruksi ( LPJK ) namun kenyataannya perusahaan konstruksi di 

Jawa Tengah hanya beberapa saja yang semuanya menggunakan tenaga terampil 

bersertifikat sebanyak 42,3%. Dampak bagi perusahaan konstruksi yang mempekerjakan 

tenaga terampil tidak bersertifikat adalah tidak ada dampak apapun sebanyak 38,5% yang 

merupakan hasil tertinggi dengan kata lain perusahaan konstruksi tidak mendapat sanksi 

apapun dari pemerintah dan dampak yang kedua adalah tidak boleh mengikuti tender 

sebanyak 30,8% karena mempunyai tenaga terampil bersertifikat merupakan syarat wajib 

mengikuti tender. Kemudian dari kesimpulan tersebut diharapkan mampu menjadi 

masukan kepada pemerintah dan perusahaan konstruksi mengenai penyelesaian terhadap 

sertifikasi tenaga terampil, serta pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap 

perusahaan konstruksi yang tidak mempekerjakan tenaga terampil bersertifikat. 
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