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P E NG A N T A R

Pemblnaan dan pembangunan lndustrl Konstruksl dl Indonesia
sudah waktunya untuk mendapat pemlklran yang leblh mendalam,
balk oleh PemerJntah maupun oleh Masyarakat sendlrl.
Sebagal perslapan untuk suatu Lokakarya ("workshop") dlmasa
yang akan datang guna membahas gagasan-gaga san dan pemlklran-pemfklran yang mengarah kepada falsafah dasar pemblnaan
I n d u s t r I Ko n s t r u k s I terse b u t , pad a tang g a I I 8 dan I 9 Des em ber 1972 yl 1. dl Lembaga Penyel ldlkan Masalah Bangunan, Bandung telah dladakan dlskusl mengenal permasalahan tersebut.
Dfskusf leblh berslfat "bralnstormln g 11 darl para peserta
dlskusl, untuk penjajagnn tentang pemlklran dan program-kerj a.
Dfskusl dlhadlrl oleh 23 peserta dari berbagal dlslplln, balk dart kalangan Pemertntah, maupun dart kalangan Perguruan
Ttnggl dan Masyarakat sendlrl yang berkectmpung dldalam lap~
ngan lndustrl Konstruksl.
Dldalam diskust ttu telah dlajukan 3 buah saran dan gagasan
KOPBINIKON (Komtsl Perslapan
tertul Is, maslng-mastn g dari
Pemblnaan lndustrl Konstruksl dl lndonesla/Dep artemen PUTU,
BIG-Jakarta dan ITB. Sebuah "appeal" tertults kepada Bapak Menter! PUTL dtajukan oleh GAPPENSI-Pu sat sedang 3 buah
tul I san latnnya berupa "background- papers" yang slfatnya
lnformatlf sebagal bahan-bahan pelengkap.
Naskah-naska h tersebut, disamptng rlsalah tertul Is dart dlskusl, dtlamptrkan secara lengkap dengan maksud agar dapat d!
pelajart leblh Janjut dan dapat dtpakal sebagat bahan peml kfran untuk Lokakarya ("workshop") yad.
Para peserta dlskusf berpendapat, bahwa maslh banyak yang h~
rus dtkerjakan dldalam bldang lndustrf Konstrukst lnl untuk
mencapat suatu ketertlban dldalam pembangunan. Terutama dldalam soal permodalan, tarlf-tarlf honorarium, penlngkatan
ketrampl Jan serta organtsast. Juga dtpandang sangat pentlng,
pentngkatan dan pembtnaan slkap mental ("mental attitude")
dart Pengusaha-pe ngusaha Swasta Nastonal agar cukup mampu
bersalng dengan Perusahaan-p erusahaan Asing yang waktu akhlr-akhlr In! keglatannya dl lndonsela cukup menlngkat.

-

I I -

Semoga hast 1-hasl I dlskusl dapat memberlkan sumbangan yang ber
berharga untuk pembangunan pada um~mnya, k~ususnya untuk
Lokakarya ("workshop") Pemblnaan lndustrf Konstru'ksl yad.

Bandung,

Januarl

1973

Sekret~rlat,

ttd.
I r. Soearl f Sa lam

TENTANG · MASALAH
I NOUSTR I KONSTRUKS I
Tanggal 18 dan 19 Oesember 1972 •.
(Suatu rlsalah 5lngkat dart pokok2 pembicaraan) .
DJSKUSI
PE~18 I NAAN

================~=======================~=====================

I.

PENJELASAN ATAS SARAN/GAGASAN TERTULIS
a. Kertas kerja KOPBINIKON
I.

yang dlkemukakan dldalam 5ldang~ merupakan
" 5 t a f f p a p e r ;, y a ng be I u m me n d a p a t p eng e 5 y a· h a n d a r I
Penyu5unanny a dlda5~rkan kepada pengalamanplene.
pengalaman dl lapangan yang pragm~tl5 dan praktl5.
Ko~5ep

2. Waktu In! masih dlperlukan adanya kerjasama secara
sadar dengan plhak Asing. Dan "project aid" ma.slh
tetap dfbutuhkan dalam pembangunan.
"Market" tldak harus dlkuasai oleh Pengusaha-pe ngusaha Na5lonal, tetapl yang perlu adalah bahwa Peng~
saha-pengusa ha·Nasional sudah mempunyai "an ·increas
ed role" dldalam lndustri Konstruksl.
3. Untuk ltu diperlukan penlngkatan kemampuan Pengusa~
ha-pengusaha Naslonal disegala bidang, yang dapat
dibagi dafam sektor
{a) Consulting.
(b) Contracting.
(c) Material Manufacturin g.
(d) Equipment Handling.
4. Dldalam bldang research/pen el ltian, Pemerlntah ha rus memprakarsai nya, dengan secara lambat-laun pi hak Swasta akan berpartisipa sl pula.
Mekanlsme untuk research/pen elltian :
(a).

lnformasl yang diperoleh dar! keempat sektor
ter5ebut di atas akan ditampung oleh 5ebuah
Juga Info~
Staf yang bekerja secara ful ltlme.
mas! yang dldapat darT sumber-'sumbe r yang lain
Ke
(a.l. dart luar negerl, literature, dll.).
lompok Staf lnl organlsatorl s dldalam Departemen PUTL, yang mempunyal modal dan dapat meng-
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..

gunakan dana-dana ·secara flekslbel.
(b). Staf mengadakan konsultasl dengan plhak ~uar.
Pengolaha~ data dan evaluaslnya dapat dlkerjakan oleh Depa~femen PUTL atau dengan menyerahkannya kepada plhak lain, tergantung kepada
permasal.ahannya. Pengolahan data.dapat pula
dlkerjakan oleh kelompok-kelompok:"researchworkers", atau dlserahkan kepada suatu konsorslum (panel of e~perts, kelompok-kelompok profesi).
(c). Study centre.
b • Ke r t a s ke r j a I T8 .
I. Di ITS tlmbul kelompok-kelompok yang mempunyal
perhatlan terhadap berbagal bldang dldalam Indus
tri Konstruksl.
2. Dlllhat dart

segi "production process", sistlm
dapat digambarkan sebagai berlkut
Publlk
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Masalah yang tlmbul dan t~rjadl dl tlap-tlap sektor merupakan suatu ~proses, terbagl dldalam
(a).
(b).
(c).
(d).

lnternasional fv'lodern.
Nasional Modern.
Transisionll .•
Tradlsionll.
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(e·). Traditional High Art (ada
d"ldalam pambangunan).

unsur~unsur

senl

3. Standard-standard kemampuan telah dl lampaul dan
ha I tersebut akan mengundan·g "foreign Investment",
karena sudah ~elampaul pula kemampuan ahll-ahll d£
lnvestasl ten·aga kerja yang terlatlh (mls.
mestlk.
dlhasllkan oleh proyek-proyek) ada yang hllang. 81
!amana dapat dlmanfaatkan akan merupakan
"transmigration of production".
4. Harus dapat dlambll manfaat darl suatu pembangunan,
yang dapat merupakan permulaan darl suatu lndustrlallsasl. Yang dlperitlngkan adalah faktor
eflslensl, efektlvltas dan relevansl.
Agar faktor lnl dltlngkatkan, ·darlpada hanya berupa,suatu "service element" saja.
5. Faktor-faktor "controlers" dan "composers" yang m~
ngolah sumber-sumber kedalam suatu proses pembangunan maslh sangat kurang.
6. Dldalam hubungannya dengan dunla pendldlkan, ter dapatlah suatu segltlga sebagal berlkut :

(?)

/

/~I

/
/
/

PEND I 01 KAN

~~

/

INDUSTRI
KONSTRUKSI

/

\:\

~
/

[ TENAGA KERJA

Tldak adanya "I Ink" antara Pendldlkan dan lndustrl
Konstruksl, dalam artl belum terdapat suatu meka n I s me " feed & feed - ba c k" sa n gat d I r a sa k a n • Ap a ka h
sudah ada bayangan dldalam waktu dekat lnl "link"
tersebut akan tumbuh7

- 4 sesuat

Pendfdfkan dlrasakan belum terarah
daya absorbs! masyarakat pada waktu

Int.

dengan
Kecende-

rungan sekarang adalah pendldfkan untuk "sarjana
saja.

superman"
7.

Dldalam "modern sector",

pendldlkan akan· leblh me

ngarah kespes i a II sas I.
c.

k~rja

Kertas
:1.

SIS-Jakarta.
kesatuan bahasa akan artf

Perlunya
t r uks f " •

0 f d a I am h a i

"fndustrl

fl5lk"

f n I ,, d a p a t

"lndustrf

Kon5-

d I 5 e but k a n 5 emu a

yang menunjang ekonoml

-

dan mel!

batkan banyak dlslplln.
2.

Untuk ketertlban dan kelancaran,
syarat,

pemaln-pemafn/pelaku-pelaku yang balk.

Dl-

lndustrl

Kon5

samplng juga .was'.t dan alatnya,

kalau

tersebut dapat dl5amakan dengan suatu perma-

truksl

(game).

lnan
3.

dlbutuhkan syarat-

Dlprlorltaskan soal-soal
lnventarlsasf.

(a).

(b). Penentuan prforltas.
d.

GAPPENSI-Pusat.

Appeal
I.

Dal~m

menghadapl

lukan.
SI

sltuasl

sekarang,

persatuan dlper-

Wadah yang sudah ada, dalam hal

sebagal

In! GAPPEN-

Gabungan Perencana dan Pelaksana,

harus

dlpupuk dan dfpertahankan.
2.

Keadaan
gl

lklftn ~yang sekarang

kurang "favourable" b~

Pengusaha-pengusaha Naslonal, dengan adanya pe-

nyerbuan modal

aslng yang mendapat kredlt dan

sllltas-fasllltas dengan mudah.

fa-

Kelemahan utama

dart Pengusaha-pengusaha domestlk adalah dalam so-,
al
3.

"uang dan modal".

Persatuan dapat merupakan suatu "konsortlum" yang
ku at

u n t u k 'me n a n d I n g I Pen g us a ·h a - p e n g u s a h a As I n g •

- 5 Usaha-usaha Pengusaha-pengusaha Nasional

blasanya

kandas hanya dalam penyedlaan "performance bond"
dan pr~-flnanclng saja.
4. Dlajukan suatu appeal

kepada Pemerlntah,

cq.

Bapak

Menter! PUTL
(a).

Anjuran pada pelaksana dan perencana untuk
menggabungk~n dirt

(b),

Dlberlkan

dalam GAPPENSI.

lnstruksi. kepada

bawahan, agar me-

ngadakan konsultasl-konsultasi
S I . d I· d a e r a h - d a e r a h •
dapatkan

:

dengan GAPPEN-

Se h I n g g a GA P P ENS I me n -

"a better pI ace

In the sun" d Ida-

r am PEL I T A I n I •

(c). GAPPENSI

dllkut-sertakan dan dlmasukkan dalam

kwallflkasl
5.

Diadakan suatu persyaratan dar!
ada

Pemertntah,

Pengusaha-pengusaha Naslona1

"sense of
takan

belonging" saja-

suatu

PEMANDANGAN UMUM
a.

yang·sedang dlsusun.

suatu pembaglan pelaksanaan yang adl I.

dar!

I.

& klaslflkasl

I

lkllm yang

(tanggal

agar
Modal

terutama hanya

hendaknya dapat ?lclp-

leblh "favourable".

18 Desember 1972).

Bldang profesi.
I. Diobservlr bahwa yang
n y a (a • I • per en can a ,

bergera·k dldalam bfdang profes.!_
a r s I t e k ) han y a :sed I k f t •

bungkan dengan "missing
lndustrl
darl

Konstruksl,

asostasl

link"

antara pendldtkan dan

bagalmana fungsl

back"

dan daya htdup

agar dapat melakukan p~ra -

profeslonll

nan "feed dan feed

D I hu

'i'

Adanya daya-h·ldup jlkalau mendapat pengakuan dart

pro

feslnya sendlrl.
2.

Peranan ·asoslasl
lul

harus mendapat

perundang-undangan)

merlntah.

landasan hukum

(mela-

dan mendapat jamlnan dart

Pe-

- 6 3.

Dldalam slstim "production process",
pentlng artlnya, dlmana organlsasl
k w k an · sua t

4.

u per an an

Pentlng pula artl

badan pengontrol

profesl

dapat meta

yang t I d a k k e cl I..

"licencing" untuk menjalankan prof~

sl,

yang sebaiknya dlberlkan ~ada pers~orangan.

bu I

suatu

berlkan

Tlm-

dl_

kekuatl ran bi !amana "llcencl ng" tersebut

kepada suatu perusahaan, dan kemungklnan ada-

nya suatu pengambl 1-al !han oleh beberapa orang

yang

non-profesionll akan terjadl.
5.

Dldalam bidang profesi

"consulting engineers",

sebagal

dapat dltampung semua "dlclpllnes 11 dart
fesi

yang.ada,

surveyors,

tercakup juga dlslplln-dlslplln

a.l.

yang belum dlkenal

prof_esl-pro-

: mechanical,

electrical,

quantity,

d II.

Mekanlsme kontrol

dlclptakan .oleh profeslonals

yang

bekerja dldalam consulting tersebut dengan approach
yang berbeda
(a).

Single dicipllne approach.

(b). Multi
(c).
6.

:

dlcipllne approach.

System dlclpline approach.

Slstlm approach yang terakhir dalam bldang profesl·
consultl_ng telah berkembang dl

luar negerl,

yal"\g

dl

Indonesia belum ada.
7 • " L i c en c I n g" t e I a h d I j a I an k an d I· 0 K I - J a y a u n t u k peru s ~
haan/usaha dalam bldang "contr·actl.ng".

Akan dlperlu-

as kepada bidang perencanaan, dl I.
b.

Bidang perusahaan,

honorarium dan fee.

I. Nasib para Pengusaha Nasional
soal

karena

permodalan.

" T e n d e r bo n d "

t I d a k t:: rb cy a r,

mendapatkan pekerjaan.

y a n g · d I p e r I u k a n u n. t u k

Diperlukan kerlnganan-kerl

nganan dan· pert lndungan dart
2.

sedang payah,

Pemerlntah.

Keadaan honorarium dan fee untuk bldang perencanaan

-

- l

-

dan consulting jauh dl bawah standard. Dlbandlng d~
ngan standards luar-negerl, maka kedudukan masalah
tersebut dl Indonesia adalah sebagal berlkut :
~---/

,;.-·"'

i

_J Ameriki:!/lnggris

~-~-~

6,2% (PIIlplna)

-~-~ __...------------·-· ____ 4, 5-4,~% ( OTP I)
_3,5% (Bappenas>
-~~
..-t. ---~-J-~~

~--~----~--------~-------------------~

lain
tfdak akan tumbuh dan berkembang, sehlngga tld~k ada
bfaya untuk mengongkosf eksploftasf, penyewaan kantor
dan sebagalnya~ Jadf juga perkembangan untuk "con trolling & composing" yang dlperlukan bagl "produc-

3, Oengan kondlsl tersebut dlslplln-dlsfplln yang

tton process 11 tfdak ada kesempatannya.
4. Persalngan dengan plhak luar-negerl sangat sullt karena rendahnya fee, yang menjadt pokok hanyalah penngembangan dart appresiasl saja.
Dengan demlklan approach kepada pendld1kan dalam
"science & technology" untuk pembangunan tldak ber kembang pula, karena kurang "falr"-nya kompetlsl
yang dlhadapl. "Transfer of knowledge" yang sangat
dlperlukan dalam proses pembangunan kurang berkembang
karena kurangnya moda I dan rendahnya "rate of fee"
yang dlperoleh sekarang. Padahal faktor "transfer of
knowledge" lnl pentfng artlnya. Dapatkah dlcapal dengan suatu "joint venture ?"
c. Bldang pendldlkan dan research.
I. Mendukung adanya Idee "study centre" sebagal mekanlsme untuk research.
Dlrasakan urgenslnya ~ntuk mengadakan suatu mekanlsme
" f e e d & f e c d - b a c k" • Te· I a h d I co b a d e n g a n me n d I r I k a n
"ikatan alumnl 11 , tetapl belum dapat .berjalan.

- 8 -

2. "Panel of experts" dapat dljadlkan penghubung untuk m~
nglsl "missing link" dlantara dunla pendldlkan dan lnd us t r I Ko n 's t r u k s I •
3 • Da I am h u. b u n g ann y a · den g an "transfer of. know I edge 11 dan
pengalaman, dlmanfaatkan betul-betul adanya Perusahaan-perusahaan Asing yang beroperasl dl Indonesia.
4. Tratnlng dan upgrading untuk lulusan-lulusan STM dl
pandang sangat perlu.
Dfdalam pelaksanaan, pengetahuan mereka maslh sangat
ku rang.
d. Bldang pemblnaan.
I. Dlrasakah perluny~ pembinaan dalam bldang lndustrl Kon!
truksl oleh Departemen PUTL. Peranan lndustrl Konstruk
sl dalam masa 10 - 20 tahun mendatang akan menjadl be sar • . Policy ke arah ltu harus benar-benar.dlplklrkan.
2. Perlu suatu study untuk mengenall masalah-masalahnya.
Untuk penguasaan·permasalahan dlperlukan waktu klra klra 2 tahun, karena konteks terlalu kompleks dan secara keseluruhan permasalahan harus dlkenal I. Dlbentuk suatu komlsl u~tuk me~lkirkan langkah-langkah dalam bldang pemblnaan lndustrl Konstruksl.
3. Peranan Pem8rlntah akan sangat menentukan. Saat
, lnl
s e b a g I a n b e s a r " ow n e r s h I p " d I d a I a m d u n I a I n d u s t r I Ko n s
truksl adalah Pemerlntah.
Suitt untuk bekerja, karena belum adanya kwallflkasl
serta slstlm licencing yang jelas. Bldang "software"
harus segera dl-tackle, supaya yang bekerja dl slnf
merasa "aman" untuk bergerak. D~ lam art!, harus segera ada pengaturan-pengaturan untuk bekerja.
.

4. Dldal_am pemblnaan lndustrl Konstruksl, pengaturan dan
peraturan-peraturan yang dlbuat haruslah dlsesuatkan
dengan kondlsl klta dl Indonesia dan sesual dengan clta-clta. Jangan menlru aturan-aturan luar-negerl, tan
pa:suatu pengolahan:leblh dul~.

-
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5. Pengusaha-pengusaha Naslonal harus mendapat perllndungan dar! Pemerlntah. ~1inlmal dllkut-sertakan sebagal "coun,terpart" dan mendapat pemblnaan darl kemamp~.
an yang dlpunyal ol~h Pengusaha-pengusaha Naslonal.
Dlcarlkan jalan u.n.tuk dapat meng-"upgrade" dl.rl klta
sendlri dan tanpa blmblngan Pem~rintah, Pengusaha-pengusaha Nasional tldak akan mungkln mendapatkan "a
place In the sun" dldalam pembangunan fnf. Hendaknya
dlberfkan kesempatan untuk memulaf dan dfcarfkan ja Jan yang balk.
II. PEMANDANGAN

U~~UM

II

(tangga I 19 Desember 1972).

a. Mental-attitude.
I. Pada permulaannya, para Pengusaha/Konsultan Asing mengadakan study. Tetapi sekarang sudah mu Ia! dengan
pelaksanaan, dengan membawa pelaksa~a-pelaksananya
sendlrl. Untuk menyaingi hal tersebut Pengusaha-pengusaha Nasional harus men-"swltch" mental yang sam pal sekarang masih ada, yaltu dengan jalan menfngkatkan kwa I I tas dan kemampuan.
2. Tenaga-tenaga Indonesia kalau dl lkut-sertakan harus
lkut
sudah mempunyai "mental attitude" yang balk.
aktlf dalam operation~ management dan pelaksanaan.
"Mental attitude" yang balk dapat dlperoleh a. I. melalul pendldlkan.
b. Bldang profesl.
I. Untuk penentuan dan penyusunan standards, organlsaslorganlsasl profesi akan memegang peranan. Standards
dlperlukan untuk menuju kepada kwallfikasl.
Penentuan slapa yang nantlnya akan bertlndak sebagal
"waslt" dalam permalnan akan leblh mudah.
2. Fungsi kontrol kuncinya sebetulnya ada dl Pemerlntah
Daerah. Ada suatu badan yang dapat mengatur untuk
kontrol dan kwallfikasl ltu, dl tlngkat Daerah.

-

I0 -

3. Konsultan (arsltek, quality surveyor, dll.) dapat bergabung dldalam suatu "profeslonal centre" yang dapat
membantu untuk melakukan peranan sebagal "composers 11
d a n " co n t r o I I i n g " • 8 I I a d I I I h a -~ d a t a d a n a n g ka - a n g ka ,
jumr·ah arsltek dl

Indonesia masih jauh dart yang dlbu-

tuhkan.
Gamba ran dart para arsitek d I lnggris yang: bekerja d Idalam berbagai bidang sebagal berlkut
a • Private practice
b. Local authority

49

%

29

otp

c. Central Government

10

%

d • Education

3

ct

e. Balance (lain-lain)
f. Planning
g. Special consulting

E3

%

Sedang menurut perklraan, dl
dang pekerjaannya adalah :

3,6%

I , 61
Indonesia para arsitek bi

a. Pemerintahan
b. Perencana

50

c. Pemborong
d • Lain-lain

20

~l5

5

%
%

...{J

of
/·

Jumlah arsitek diberbagai i'Jegara tercatat sbb.:
a . Malaysia
b.

Singapura

182

(dengan penduduk
juta)
8,9

209 (dengan penduduk :
4,5

juta)

(dengan penduduk :
juta)
5

c . Hong Kong

207

d . Indonesia

400 (dengan penduduk
120

..

juta).

4. Bagaimana dengan keadaan bidang profesi pada waktu
lni, dlmana dosen-dosen/P egawal Negerl masih melakukan
pekerjaan-pe kerjaan rangkap ? Mesklpun demiklan; lklim masih cukup "favourable" dan profesi masih dapat

-
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dlkembangkan secara sehat. Dosen-dosen dlbertkan kesempatan un~uk mendlrlkan blro-perencana dl luar dan
mengembangkan .profesl mereka dengan balk. Dengan demlklan maslh dapat dlcapal. unsur "fed-back" antara
private ~ussiness dan dunla pendldlkan.
Sebagal contoh: Aflllasl dl ITB dlpergunakan untuk
perkembangan kelompok-kelompok dlda1am (dart segl design dan research), sedang kelompok-kelompok yang ber
gerak dl

luar berupa PT dan terdaftar.

5. Bermacam-macam profesl telah tumbuh dan berkembang se
jak tahun 1965. Fungsl Persatuan lnslnyur Indonesia
( PI I ) sudah tldak dapat memecahkan persoalan-persoalan konsepslonll mengenai ke-profeslan.
6. "Profes lona Is" ada I ah sebaga I ;1 Vertrouwens P8rsoon 11
(kepercayaan bouwheer). Tetapl kadang-kadang harus
mendapatkan pekerjaan melalul suatu pelelangan yang
juga. harus memasukkan tender-bond, kwallflkasl, dll.
Peraturan yang telah ada dan dlcantumkan dldalam Buku
Pedoman yang dikeluarkan oleh Dltjen. Clpta Karya, dlbe r I ka n I and as an h u ku r1 •
7. or lnginkan suatu "korps deslgners 11 yang dapat be.rkem bang dengan balk, dan dlberlkan penghargaan yang sesua I •
Tarlf-tarlf honorarium yang sekarang ada dan sudah tl
dak sesuai

lagl agar dlrobah.

c. Bldang permodalan.
I. Soal permodalan sudah dlplklrkan dan dlrlntls dalam
rangka pembangunan perumahan. Sasaran akan dlperluas.
2. Segt-segl permod.alan dljadlkan "top priority" untuk
pembahasan dalam pemblnaan lndustrl Konstruksl. K:"Jrcn~
hldup-matlnya Pengusaha-pengusaha Naslonal terletak dldalam sektor In!. Secepat mungkln dl semlnarkan, dlbahas dan m.engadakan tlndakan-tlndakan sebagal follow-up.

-
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3. Menglkut sertakan pihak-pihak BAPPENAS, Departemen
Keuangan, dl I. agar penlnj~uan tldak terla~u seplhak.
Dl lakukan approach dan kunjungan-kunjunga n kepada pejabat-pejabat yang mena~ganl. seal permodalan/~~nanam
~n modal dan dlsampalkan asplrasi-asplrasl yang timbu I •

4. Handicap mernang dlrasakan pada pemberlan "tender-bond"
lebih dulu, tetapl dldalam persoalan "project-aid"
sebaglan pemblayaan dapat dlrupakan dalam.rupiah, seh i n g g a t I d a k me n g g a n g gu s t a b i I i t a s e kon om i •
5. Diusahakan nequa I treatment 11 dan pemberlan fast I ftasf a s 1 I l.t as yang sam a bag i Pen g u sa ha-p eng u sa h a As I n g
d a n Na s I o n a I • \'1 a kt u i n 1 f a s I I i t a s ·- f a's i I I t a s y a n g t e lah diberlkan oleh Pemerlntah kepada·Pengusaha-p engusaha Asing terlalu besar. Diplklrkar untuk kesefmbangannya (balans), mengingat nalknya volume pembangunan di
vol~me

Indonesia yang seharusnya juga akan menaikkan
pekerjaan dl .Plhak Pengusaha-pengusah a Naslo -

na I .

d. Norma-norma/stand ards.
I. Mengaktlpkan Y.D.N.I. (· Yayasan Dana Normal lsasl In donesla ) dalam pembuatan dan penyusunan perat~~an~p~
Norma-norma tersebut belum.ada
raturan/norma-norm a.
dasar hukumnya, yang dapat merupakan.suatu keharusan
untuk pemakaiannya dldalam pelaksanaan.
yang
2. Kesalahan memang terletak kepada klta sendlri,
beium juga menyadarl dan mengetahul adanya standards2
d I I n d on e s I a . 0 a n d I a k u I p u I a b a h wa s t a n d a r d 2 I n or ma norm a y a n g . t e r d a pat d i I n done s I a a g a k t e r be. I a k a ng •
3. Pemerlntah Daerah, (local autho;rlty) dapat memberlkan
s u a t u · " k e k u a t a ~ h u k u m" ke p a d a s t a n d a r d s d l i I n d o n e s ., a ,
untuk ~emakala~nya dldalam pelaksan~an~

-
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e. Lain-lain.
1. Dldalam proyek perumahan, yang sudah menuju~ ke arah In
.
.
dustrial isasi ("prefab"), Pemerintah dapat memberfkan
bantuan. Terutama untuk proyek-proy~k yang menyangkut
"publ lc sector", seyogyanya dorongan dapat diterlma d!!_
ri Pemerlntah.
Yang akan dlkembangkan dl masa-masa yad. falah "labour
oriented technology".
2. Dldalam "joint-venture" Pengusaha-pengusaha Asing dan
pa~tner domestik, kedua-Hua.nya sudah harus melalul suatu pra-kwalifikasl. Yang 'sekarang ada, bentuk lijolntventure"· belum menguntungk~n pihak Indonesia. Counter
parts Indonesia ln-prlnslp dlharapkan dapat belajar de
ngan adanya "joint-v·"3ritur.~:;.
3. Dldalam processing sudah berkembang pemakaian "compu ters". Mengapa sebaglan besar hanya Perusahaan-peru sahaan Asing yang menggunakan jasa-jasa "computers"
lni ? Diakuf bahwa pemakalan computer memang masih
mahal, tetapl dldalam kecepatan dan ketepatannya perlu
dlpertlmbangkan. Apakah perbedaan tarif honorarium di
dalam perencanaan/konsulting dll., yang menyebabkan ku
rangnya pemakalan computers dart p~rencana-peren~ana
k I t a .s e n d I r i ?
4. Untuk beberapa konteks, "package deal lng" dalam pere.!l
canaan & pelaksanaan memang ada baiknya. Tetapl tldak
untuk semua h.al. Keadaan terse·but bal·k dldalam .sltuasl kompetltlf sa.ja. Dldalam keadaan monopoll akan tim
bul hal-hal yang kurang balk. Karena hal-hal yang monopol i sti s akan tlmbu I pernya.tuan-pernyatuan. "powers",
balk ekonomls maupun pol ltl.s ~ldalam lndustri Konstru~
sf. . BIIamana dapat dllmban:gl oleh suatu "social control" yang dapat dlmasukkan 'dida,lamnya, masih akan
terdapat suatu balans. Gejala tersebut menumbuhkan
"entrepeneurs-shtp" didalam arti yang posttlf, tetapi juga yang negatif.

-
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5. Dlslnggung-singgung tentang keputusan-kepu.tusan/rumusan-rumusan darl semlnar/lokakarya/sympostum yang per nah

dlselengga~akan.

Agar dlberlkan tanggapan dan
follow-up serta dlmanfaatkan, karena tldak perlu lag!
kembal I kepada persoalan-persoalan dan pemblcaraanpemblr::araan yang sudah pernah dllakukan.
IV. KESIMPULAN

DAN

SARAN-SARAN.

1. 0 b s e r vas i .
. a. Bahwasannya lkllm dldalam lndustrt Konstruksl yang sekarang ada, belum/tldak "favourable" bagl Pengusaha
Naslonal, dengan menlngkatnya Modal Aslng/Pengusaha
Asing.
Fastlltas yang dlberlken oleh Pemerintah Indonesia k~
pada para Pengusaha Asing dlrasakan terlalu besar,dan
mereka dengan mudah pula mendapatkan kredlt-kredlt/mo
da I •

Justru kelemahan dart Pengusaha Nasional adalah terle
t a k d I d a I am p e r so a I a n mo d a I I t u. , s e h i n g g a t I d a kI k u
rang dapat menandingl para Pengusaha Asing dalam persalngan.
b. Adanya tarlf honorarium yang ter·lalu rendah untuk Perencana dan konsultan-konsultan Indonesia, adalah se~
bab pula lemahnya para Pengusaha Indonesia untuk berkompetlsl dengan Pengusaha-pengusaha Asing.
c. Dldalam lndustrl Konstruksl, perlu dltetapkan
rules of the game" dan r.'lenyatukan bahasa.

"the

d. Bahwa dldalam "production processn terdaf3at suatu
"m I s s i n g I I n k" d I d a I am b I dang 11 compos I ng & con t r o I lng". ~~ekanlsme· inl dapat dlkembangkan sebagal alat
"feed-back" yang balk antara dunla lndustrl Konstruksl dan pendldlkan.
e. Perlunya penlngkatan kemampuan dart para Pengusaha
Naslonal dlsegala bldang, terutama untuk sektor

-
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-Consulting.
- Contracting.
- Material Manufacturing.
-Equipment Handling.
2. Appeal
a.

dan

saran-saran.

pemblnaan lndustrl Konstruksl dart Pemerl~
tah (terutama yang menyangkut 11 publ fc sector") dengan
Dlhar~pkan

Jalan
Memberikan anjuran kepada Perencana, Konsultan dan
Pelaksana untuk bergabung (didalam GAPPENSI). Men_g_
lkut-sertakan potensi-potensl Nasfonal dl daerah df
dalam konsultasl.
- Selekas mungkln mereallslr kwal lfikasi dan klaslffkasi yang telah dirintls, serta memlklrkan sfstfm
licencing bagi profesl-profest yang mulaf tumbuh
dan berkembang.
-

"top priority" dalam pemfkfran soal permodalan. Dengan kelanjutan mengadakan pembfcaraan pemblcaraan yang lntensif perlhal ltu dengan BAPPENAS, Keuangan dan plhak-pihak yang berwenang dalam
soal permodalan/penanaman modal.
~-1emberlkan

- Memblna dan membentuk Badan Licencing, Pemerlntah
memberlkan blmblngan yang dlperlukan.
b. Penggunaan peralatan yang modern (a.l. "computers")
dengan lebih lntenslf oleh para Pengusaha Naslonal.
Kemungklnan tersebut dlsertal dengan mengadakan tarfftarlf yang berbeda ( leblh rendah) untuk para Pengusaha
Nasional.
c. Pemerfntah mengadakan penfnjauan kemball atas tarlf-t~
rtf honorarium bagl perencanaan dan konsultlng, karena
yang berlaku sekarang dlpandang kurang sesual,
d. Keputusan-keputusan/rumusan-rumusan dart semlnar-semlnar/symposlum-symposfum/rapat-rapat kerja yang telah

-

16 -

ber I a lu supaya mendapat tanggapan, dapc:d d lmanfaatkan
dan dlberlkan "follow-up" yang posltff.
e. Pemerlntah agar mendoroAg ~em~kalan norma-norma /standard-standar d Indonesia, de~gan mencantumkan nya dalam
peraturan-pe raturan dan persyaratan- persyaratan oleh
Daerah.
f.

"Controllng-~ystem 11

agar dapat s:::a·::ra dlblna, a.l. dengan memberlkan landasan hukum kepada organlsasl-org~
nlsasl dan asoslasl-aso siasi profeslonl!· Dalam kla"'
slflkasl dan kwallflkasl,
organlsasi-o rganlsasl profe
.
slonl I ltu dapat memberlkan bantuan yang besar dan
dapat memegang peranan yang pentlng.

g. Penlngkatan dan pembinaan dart
ra Pengusaha Naslonal.

"mental

attitude;'

p~

Bandung, Desember 1972
,LEMBAGA PENYELIOIKAN MASALAH BANGUNAN

-ss/sw-
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FILSAFAT
Taraf hidup Rakyat Indonesia hanya akan dapat dltlngkatkan dengan
jalan pembgngunan semesta yang bertahap dan berencana.
Pembangunan tersebut telah dapat dlmungkinkan untuk dllaksanakan
berkat telah dapat dipullhkannya keamanan negara, dan berkat telah tercapalnya kemantapan pol ltlk serta kemantapan moneter.
Pelaksanaan dari Repel ita Tahap I, oleh ~,1PRS telah dibebankan kepada Kablnet Pembangunan. Rencana telah disusun berdasark.an pendekatan2
yang sifatnya real istis tetapl pragmatls~ dalam mana prioritas telah di
tekankan pada pembangunan ekonomi .
Sasaran oembangunan telah dltetaokan mel lputlpenyedlaan oangan,sa~
dang, brasarana, papan, penlngkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan
sos 1a I •
Strategi pembanqunan telah menekankan sektor pertanlan sebagal sasaran utama. Berdasark~n strategi tersebut, dua sektor lain lalu dlperlukan untuk menunjang sasaran utama, yaity, sektorperlndus trian dan pe~
tambangan·.
Nyatalah bahwa investasl~alam sektor2 pertanlan, perlndustrian dan
pertambangan adalah sangat pentlng artinya, tetapl hasi lnya hanya akan
dicapa·i manakala kegictan2 tersebut l.!itunjang oleh prasarana ekonomi
yang balk.
dapat dis 1·mpu I kan bnhwa sasaran Repel Ita ada I ah 3 sektor stra
tegis, yang mel iputi sektor pertanlan, sektor perlndustrian/p ertambnngan dan sektor prasarana.
Kenyataan menunjukan , bahwa kurang lebll-t separo dari pembiayaan oembangunan selalu terdlri atas pembiayaan untuk pekerjaan2 bangunan qedung
dan bangunan siol I, maka perlu dlplklrkan kemungkinan untuk penqembang~1aka

an lndustri Konstruksi Indonesia.
Dalam pelaksanaan Pel ita, pemerintah menempuh kebijaksanaanun tuk
mengerahkan segala dana dan daya, balk yang berasal dBrl pemerintah mau
pun asing.
Kerja sama d0ng0n fihak asino, balk yang berupa bantuan proyek rna~
pun yanq berupa lhvestasi modal, denqan sadar harus dlpergunakan seba gai alat untuk mempcrcepat proses pembangunan.
Pada dasarnya, usaha2 pamerintah akan dipusatkan cada keglatan
yang tidak menarik/tldak menguntungkan bngi swastc, misalnya bldanq
sarana, dan uscha2 yang bersifat pembinaan/rese arch.

pr~
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Berhubung dengan haiL tersebut, maka dalam arti yang sehat keoada perusahaan2 bangunan pada umumnya perlu dlberikan pembinaan ke arah peningkatan

day~

absorpsl dan kapasltas kerja, peningkatan dalam pelbagai bl-

dang, peningkat~n mutu kerja dan penu~unan building index.
Pen I ng.katC1n day a absorps i in I san gat pent i ng, ya i tu apab i_l a

daya

absorpsi terscbut hendak disesuaikan dengan pertambahan rencana pemblayaan Repellta setlap tahunnya.
Pertanyaan Ia! u t i mbu I, i ndustrl konstruks i · d i i.hdones i a yang Ien_a
kap ltu mel iputi bidan~1 apn saja. Dalam memikirkan tanggapan kepada per
tanyaan tersebut telah diterima technical assistance dar! ·Jepang ( Dr~
Jasuji Tahara) dan lnggris (E.H. Ri~ey).
Sete:ah mempe!ajc:>:·i iaporan2 darl expert2 tersebut, dapat dltarlk
kesimpulan bah\'ia ruang I ingkup lndustri konstruksi di Indonesia ltu meliputi 4 buah bidang, yaitu

~l~su1tinp,

contracting, material manufac-

turIng dan equ I pmJnt h~nd...:__:_:·q_.
Pemb i naan i ndus·i·;- i konstruks I d i I ndon9s i a d_apat d i art i kan seb3ga i
membina suatu s:_stir• poml=!_iJ'Ioa;-: yang r1el iputl 4 subsistim, yaitu Management un i t2 usaha ca:1ga.1 I ! ngkungannya yang berupa Pasaran/Demand, Per
modalan dan Teknologi.
Di luar kesimouran mengc:--,ai r'J2ng I ingkup pembinaan lnr.!ustri kon· •
struksi d<Jr·i Deparicrncm :u-i-L ·.·ui1g ~11ti:Ha iain didasarkan kepada hasi I
survey expert2 tersebut, klt~ menyadJri bahwa pembinaan lndustri kon struks i mas i h menyu:1gkut bsbor·aoa c:spek Ia in, mi sa I nya pend I d f kan,
transmigrasi dsb.
Pada sa~t ini beber~pa kegiatan research tentang industri konstru~
si_ di Indonesia ~-eta:, dike:·ja!:an/sedang berjnlan. Sambi I dijalankannya
proses perumusan tentang sistim pembinaan industri konstruksl, kita harus bersikap prak-t-is c~:-.n pi-agmatis, yaitu membiarkan kegiatan2 research
tersebut tetap berjaian.
II. KEB I JAI<SAN.I\AN

Keb i j aksanaan unh::< mc!mb ina i ndus-r-r i konstruks I d I Indones fa t i dak
terlepas dari usuhu2 pem8rintah untuk melakukan pembinaan kepada pengusah2 nasional p0ningk1tan teraf hidup, dan perluasan kesempatan kerja.
Sasaran utama d~ri pembinaan industri konstruksi di Indonesia adalah agar pengusaha2 naslonal (unit2 usaha indigenous) secara bertahap
menquasal pasaran.

- 3 -

Penguasaan o.asaran di sin!. b~rarti penguasaan dalam bentuk ·raslonil
dan sehat, karena unit2 usah~ tersebut t e lah mengalami pembinaan demiklan r~pa sehingga mereka dapat mengu~sai pasaran yang berslfat tertlb
(conductive) t etapi kompetatif.
Kegiatan2 dalam bidang industri konstruksi di Indonesia .pada ·prins I pnya d i serahkan kepada usaha2 nci"n pemer i ntah/yang· bers i fat bus I nes's .
.
Untuk me ncapai sasaran utama tersebut perlu diadakan research un.

•.

tuk masing2 subsistim industri konstruksi, yaltu management,

pe~~an,

dan pe ~~~_9_L9. n tersebut d I · atas.
Deng~n research tersebut akan dapat dirumuskan : KebiJaksanaan pe ~
merintah mengena i pembinaan lndustri konstruksi di lndone si·a, dan Pedoman2 untUk landasan bekerjanya sebuah Badan Pembina lndustri Konstruksi
Pekerjaan research tersebut a·kan dikoordinir oleh Study Center,
te ~ i

yang merupakan sebuah aparatur dari Departemen PUTL. Hal ini

diperluk~n

untuk menjamin kontinuitas, termasuk an ggaran pembiayaan untuk keperluan research tersebut.
Adapun keg i a tan dar i study Center akan me II put i :
I. Ke rjasama de ngan lembaga2 ilmiah untuk

[9 i ~~-ri~Li_ndustri

mel~kukan ~e~earch

kons tr~ i (consulting, contract ina, material

manufacturing dan equipment hand! ing) dalam keemoat

~uanq ~ ng

k~_Lndust.r.LJ:sp nstr !.lls.s

i (rpanaqems> nt, pe~ ran, te ~<?.J~g i,
modalan), mau oun menaumpulkan rnformasi dari sumb ~ r2 lain.

..

~

.

dalam

- R~ r-

.

2. Ol eh Study Ce nte r, setiap ha s i I r esearch akan dlsampaikan kepada lembaga2 Research agar da pat dibe rikan anal isa.
3. Aoabi Ia sebuah

hasi ~

r esearch telah diuji ke be narannya, Study

Cente r a ka n menyampai ka n hasi I research t e rs obut
Panel Group untuk
4. PanAL Group yang

kep~da

sebuah

m~ ndiskusikannya.
te r~iri

dari unsur2 pemerintah dan non peme rln

tah ini, akan mengolah hasi I research t ersebut untuk me nelurkan
sebuah fin a l result. Final r esult ini kemudian akan me rupakan
pedoman bagi pembinaan lndustri konstruksi.
5. Denqan bany]Jknya masalah2/hasll r esearch

yan~

harus ditelaah o-

leh Pane l Group, ma ka dengan secara pe rtahap dapat disempurna kan t ata ke rj anya. Tata ke rja yang t e lah dlsempurnakan t e rsebut
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akan dapat .diterapkan sebagal tatn kerja dar! Badan Pembina lndustrl Konstruksi di Indonesia.
II I•

PROGRN~

KERJ A

I • Obj 8ct I ve ·research tahop ·p·nrtama.
Sebag~l

langkah pertama dati koaiatan Study Center, akan dikerjakan
s0buah research yang b~rtujuan hendak menyiapkan sebuah slstlm informas i yang b,,rhubungan dengan keg i atan2 i ndustr 1 konstruks I d I Indonesia.
Pelaksanaan dari ·pekerjaan

res~a~ch

tGrsebut oleh Study Center dapat
dis~rahkan keoada Lembaga Afi liasi Penelitlan lndustri/ITP.
Hasil reso~rch inil~h yang akan di lempar ke panel group untuk dfteli
ti untuk m~Cmghasi lkan Fincl Result untuk pembinaan industri konstruk.
si.

Study Center akan manqkoordinasikan keqiatan2 untuk menohasl lkan final result ters8but, termasuk h~l2 yanq ~8nyangkut tatakerja d~ri
P~nel

Group, Dengan

beborapa kegiatan research lain, akhirnya
aka~ dapat dirumuskan Tatakerja untuk Badan Pembina.
Slstim informasi itu dari research tahap oertama ini akan sanqat be.!:.
~anfaat seba~~~

mal~lui

sarana untuk proses2

pen~ambilan

keputusan, misalnya

dalam m8rumuskan ksbij~ksanaan untuk pa~binaan.industri konstruksl,
ataupun dalam marencan~kan/ melaksanakan proyek2 permodalan.
Untuk memcnuhi objective

t~rsebut,

research harus
dijalank2~, yanq bertujuan mengkompl ikasikan data/inforrnasi(refere n•
ce tentang ke~~mpuan sert~ kaoasitas2 bagi kqperluan fungsi2 perenc~
naan/pen~endal ian, costing den oelaksana~n.
Faktor2 tersebut dalam slstim informasl akan merupak~n 4 subslstlm,
mak~

s~rangkaian

y8itu, yaitu p0saran industri konstruksi, permodalan industrl konstruksi, teknologi konstruksi dan Gnterprising unlt2 Jndustri konstruksi.
2. Ruanq I Jnqkup kerja research t3hap pertama.
Sesual dengan jumlah subsistim yanq telah di-identiflkasikan di
atas, maka peksrjaan research akan dibaql ~enjadi 4 (empat) macam
study, dengan ruang I ingkup sbb. :
2.1. Study sutu
~.

MGiakukan

~enyel

idlkan yanq mendalam menqenaJ nola/
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struktur p2s~ran l~dustri konstruksi di Indonesia ~9cende
rungan/penoqesaran dari oasaran, tingkch laku khalayak ramai/~obijaksanaan pihak swasta yang monetukan pasaran, dan
faktor lain yang berhubungan, dengan ditunjanq Delh data2
yang ada untuk pombuatan anal isa/statistlk.
b. ~1enentukan pola dari reaksi industri _konstruksi terhadap
pengaruh2 pasaran, yang mel iputi bidang2 klasifikasi indu~
tri konstruksi, sistim pengelolaan, penghimpunan infotmasi
p'asaran, perubahan2 dalam organisasi/teknoloqi tsb. yang
t~rjadi

pada enterprising unit2.

2.2. Study Dua
faktor2 teknol'ogi yang merupakan pembatasan2 (constrains) atau memberikan fleksibi I itas pada peningkatan pote~
si, dalam jumlah maupun mutu dari pekerjaan yang dihasi lkan
oleh perusahaan2 bangunan Indonesia.
Faktor2 yang berikut in! akan dioerhatlkan
a. Avallabi lity dan cost dari profession! I, tenaga ahl i dan
~enentukan

tenaga terdidik, termasuk kebijaksanaan2 pada pendidikan.
b. Availability dan pengqunaan dari alat2 besar.
c. Pertukaran antara tenaqa kerja dengan alat2 besar pada pelaksanaan proyek2.
d. Kemampuan konstruksi saat ini dan potensi pada masa datang
dalam pelaksanaan proyek2.
e. ~u~u. jumlah dan harga satuan dari bahan2 bangunan.
f. .Pengaruh s i st i m tanda2/peratu ran2 yang ber I aku.

2.3. Study riga_
a. Menentukan pola dan struktur dari lembaga2 permo~alan dan
slstim yang berlaku yang berhubungan dengan kecenderungan
dan/atau penggeseran, atau kemunqkinan2 tindakan dari pemerintah dalam bidang industri konstruksi.
b. ~enyusun pola dari reaksi in~ustrl konstruksi terhadap
sistim permodalan, denqan memberikan tekanan pada paktor2
yang merupakan constrain, atau memberlkan tlekslbi litas
kepada peningkatan potensi, dalam jumlah maupun mutu pekerjaan yang meruoakan hasi I dari pada perusahaan2 banaunan d i Indonesia.
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Faktor2 yang berikut ini juga harus diperhatikan :
b. I. Avalabi.l ity dan cost dari permodalan kerja/proyek2.
b.2 .• Aru~ uang tunal yang diperlukan bagi berlangsungnya suatu
proyek.
b.3. Bunga bank dan perpajakan.
b.4. Administrasi permodalan.
2r4. Study Empat
Menyusun study terperincl ma.ngenai tenaga ahli (profAsslonals)
kontraktor dan assoslasi perdagangan di lndonP.sia, yanq berqerak pada bidang keinsinyuran, arsltektur dan konstruksl.
Studl termaksud akan·meliputi beberapa aspek sbb. :
a. Lapangan kegiatan
b~ UkuraM orgenisasi
c. Pengelolaan
d. Lokas i
e. Persyaratan keanggotaan
f. Pengaruh terhadao perkembangan dari profesi.

Jakarta, 16 Desember 1972.

LAMPIRAN

PENGH1BANGAN I NDUSTR I KONSTRUKS I

Oleh

lr. Goenawan Ranadireksa Arc.

BU I LD I NG I NFOR~1A T I ON CENTRE
JAKARTA

II.

PENGH18ANGAN INDUSTR I KONSTRUKS I
• PENJAHULUAN:
Dewasa ini lapisan tertentu dari pada masyarakat terut~ma masyarakAt
tehnisi ramal membicarakan lndustri konstruksi. Pemikiran untuk oengembangan industri konstruksi di Indonesia banyak dibicarakan, balk oleh
tokoh pembangunan secara i nd I vi du i I maupun d i sku·s i k81 ompok, badan ahlu
lembaga scperti dl DPUT antara lain denqan dibentuknya KOP81NIKON (Ko misi Persiapan Pembinaan 1ndustri Konstruksi di Indonesia) - ITB-LP~A8
entah badan apa lagi.
KegiC1tan2, balk berupa diskusi symposium t31ah bcr-kall2 di lakukan yanq
membicarakan lsi dan aspek yanq tercakup oleh apa yanq dimAksud denqan
industri konstruksi.
i1enq I kut i oerkembangan· yang d i i akukan o Ieh ke Iompok2, br.dan2, terse but
di atas, penul Is pribadi dewasa lni m0rasakan S8-olah2 adany~ belum kesesuaian pandangan di antara kita sendiri tentanq apa yana dlmaksud de-·
ngan lndustri konstruksi. Mudah2an penoam~tan penulls adalah salah.
S'3mua pi hak yanq te I ah mel akukan pemtnhasan di atas mempunya i
oandangan yang sama tentang industri konstruksi, di mana andalkata kegiatan yang dewasa ini dibahas baru merupakan satu sektor kecil saj~
dari porsi yang harus ditan§ani, kita sadar ba~wa baru p~da tahao itu
saja kita baru mampu menangani pembincan industri konstruksi. Adanya
~-1udah2an

kesempatan bertemu pada harl lni tanqoal 18 Desemrer 1972 di mana pihak
terbatas bisa bertemu, sungguh merupakan hr.l yanq mPnaq~mhlrakan.
D E F I N I S I :

Penulis meyakini ketldak mampuan penul is untuk

men9emukak~n

suatu defl-

nlsi tentang industri konstruksi.
Karena ketfdak mampuan penul is untuk mengemukakan su?tu d8finlsl, penults mencoba untuk hanya meyakini dan membawa kemuka forum tentang deflnisl2 sebagai bcrlkut :
2. I • Encyc Iop I d I (J_ Amer i kana:
CONSTRUCTION INDUSTRY
Construction contributles to economic advnncement around the world
through both public and private works. Publ lc works Involve cons-
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tructton for government departments or agencies at alI levels;
private construction r~nges from Largr projects ih industry to
the .bui !ding or remodeling of ::l house. The construction ind.ustry
bu i Ids ro?~ds, brIdges, aIrports, dams, t.unne Is,. f Iood cont.ro I
structures, harbours,. powPr pI ants,. pipe II n9s, ra II roads, water·
puri flcation. an.d SPwaqe treatment fa,ci I ities, factorie,, churches,
schools, hospitals, office buildings, apartment houses, and p~o
Vute dv1el I i ngs.
Tht:: industry, emp Ioy many tra.des :Jnd ta Ients, rano i ng from tra i.nee
engineers to common labor. Architects and engineers olan and de ~
sign structures, and contractors build them, The contractor takes
men, materials, and equioment and by following plans and specifications and applying his speci~l knowledge~ completes the work.
His force includ9s supervisory personnel, equipm~nt operators,
truck drivers, ironworkers, carpenters, bricklayers, masons, and
other ski I led and unski I led laborers.
In th~ United States construction is the largest single industry.
Directly ~nd andirectly it employs approximately 15f of the labo~

force and it accounts for about 15% of the gross national

product.
2.2. Study Centre/Study Teknik 8 72 09 17 :
The construction industry is heroby defined as that sector of eco
nomic :Jct i viti ~·s within tho community providing it with profess i onal services, materials, equipments and methoas of work as estab
I ish i ng its phys i ca I or "hard' 1 infrastructure.
The field of activities of the construction industry is thus confined to the "hard 11 community infrastructure, such as buildings,
roads and bridges, i rr i qat ion and other c i v r I en~:li neer I ng works,
in contrast to "soft'' Infrastructure such as health, administration, and education services, which the former made possible or
greatly enchance.
The scope of services of the construction industry can be dis-·
tingished in four large aroups, (I) providing professional services including systems of management (consulting),
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(2) implementing the construction (contractinq),(3) providing the
building materials Cmateri9ls ma~ufacturing), and (4) providing
the necessary enuipments (equloment hand! ing).
Both the fIe Id of activity and the services prov i de·d by the industry_ is clearly of utmost importance to a developing community.
They are at a once the prerequisite and the indicator of overal I
development itself.
Timbul pertanyaan pada diri penul is :
Samakah pengertian dan penerimaan kita tentang definisi lndustri Kon-·
struks i in i ?
2.3. Penults berpendapat bahwa :
lndustrl konstruksi adalah semua kegiatan yang berakibatkan pembangunan flsik yang menunjang pembangunan ekonomi.
Bahwa pembangunan fisik membutuhkan lingkungan yana nyaman (favourab Ie conditIon & environment) da I am bentuk tersed i any a p·era~·
turan, pedoman denqan sangsl2nya tldaklah dapat dlsangkal.
Bahwa pembanglinan fisik membutuhkan modal, tldak pula bisa di·oungkl ri.
Bahwa pembangunan fislk membutuhkan management, ski I I,

t~knik,

teknologi, hal inl kiranvapun sudah jelas.
Bahwa pembangunan fisik memerlukan

~engembanqan

dari pada unsur

peserta seperti unit pengusaha, inipun sudah jelas.
Jadi lndustri konstruksi mel lbatkan banyak disiplin.

3. PERSOALAN INDUSTRI KONSTRUKSI
Penul is berpendapat bahwa maksud pemblnaan industri konstruksl adalah
agar seqala sesuatu keqlatnn yanq berakibatkan
yang

menu~jang

sehat dan

pemb~nqunan

pembanqunan ekonomi bisa berjalan ke arah

fisik tadi,

yan~

leblh

men~gairahkan.

Aila usaha ke arah ketertiban ini bisa di samakan denaan suatu oerma··
inan, tentu kita mengharap agar proses dan hasi I permaiAan berjalan
dengan balk. Bi Ia kita ingin mel ihat suatu permalnan, ambi lah contoh
suatu permainan sepak bola maka untuk

m~ncapai

hasi I yana memuaskan
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maka dibutuhkan persyaratan sbb. :
- adanya peraturan permainan yang balk
-

ad~~ya·pemain

yang balk

- adanya wasit yang baik
- adanya bqla
Di bidang industri konstruksi penul is tidak leblh m~lihat keadaannya
hamplr sama dengan suatu permainan. Di bidang industri konstruksl dibutuhkan p9rsyaratan
- adanya peraturan, balk dalam bentuk per-undang2an, peraturan, normalisasi, pedoman, standarisasl dsb. balk yang bersumber darl pemerintah
maupun non pemerlntah.
adanya

uns~~

peserta i ndustri konstruksi yang terd i rl darl

• konsultan/perencana
• pelaksana/pemborong, baik umum maupun special lsasi
• pengusah~ ~ah~n ban9unan
• adanya badan yang bisa memberi modal (bisa digolongkan sebagai bola
pada permainan sepak bola)
- adanya alat
alat ini menurut anggapan penul is dapat berupa management, teknik &
tekn61ogi & modal.
- Wasit
dalam

h~l

lnl blsa terdlrl darl pemerintah, badan2 seperti assiclasi

profession! I, lembaga dan dewan dsb.

4. USAHA PEMBINAAN INDUSTRI KONSTRUKSI
Penulis herpendapat bah\'1a oernr·inaan industri konstruksi tldak lain membina 4 kelomook persyaratan di atas.
Kini tinaaal melihat siaoa yang m9nano<:~ni masalah apa dan kapan •.llpabila kita blsa mengetahui siana yanq sudah dan sedang ~nanaani masalah
apa de~A!asa in i, penu I is k ira k ita akan daoat rrenentukan s i kao, apa I a a i
yanq perlu ditanoani, kapan akan ditannr'lni, dan siapa vane perlu l"lPna··
n9an i.
Penulis beroendapat perlu seaera menaadak~n inventarisasi tentan~
. inventarisasi siapa yanq menoorjakan ana •
• penentuan prioritas apa yana ha·r·us ditanqani dan oleh siapa.

5

Masih perlu ditGmbahkan aQar antara siaoa yana melakukan apa p~rlu
adanya komunikasi yang baik, agar ketahuan apa yano suda~ dicao8i
sejauh ini untuk masalah2 yana ditanoani.

LAtv'P.I RAN

I II .

BEBERAPA CATATAN TENTANG PENDIDIKAN TENAGA PROFESIONIL DAN
SUB-PROFESIONIL UNTUK INDUSTRI KONSTRUKSI 01 INDONESIA •

Oleh :
lr. Hasan Poerbo, M.Sc.
lnstitut Tekno log I Bandun9.

_,_
BEBERAPA CATATAN TENTANG PENDIDIKAN TENAGA PROFESIONIL DAN SUBPROFESIONIL UNTUK INDUSTRI KONSTRUKSI Dl INDONESIA.
Oleh : Hasan Poerbo.
I. Pendahuluen :

Maksud catatan slngkat lnl lalah untuk bahan pembuka dlskusl.
Dldalam pr~ses pemlklran reformasl pendldlkan dl ITS dlrasakan perlu adanya dialog dengan masyarakat dunta bangunan, u~
tuk mana sesungguhnya pendldlkan akan menghasllkan tenaga.
Kesempatan untuk bertemu dengan berbagal kalangan dart dunla
bangunan dldalam Dfskusf mengenal Pemblnaan lndustrt Konstru~
sl In I merupakan forum yang balk sekal I untuk mendapatkan
tanggapan-tanggapan yang akan merupakan bahan yang sangat beL
guna, balk untuk Loka Karya yad. maupun untuk perencan~an pe~
dldlkan.

2. Masalah penentuan tujuan pendldlkan :
Suatu hal yang menyolok dfdalam dunla bangunan dl Indonesia
lalah tldak adanya mekantsme yang jelas untuk mengukur kema~
puan lembaga-lembaga pendidlkan, mengadakan kwal lflkasl te~~
ga kerja dan mengatur penempatan kerja, sepertl umpamanya sl~
tim accreditation, qualification, licencing, registration
yang secara formll dflembC~gakan. Bag! dunta pendldlkan hal
tsb. merupakan kesulltan untuk menentukan tujuan pendldlkan
dan kwal lflkasl tenaga yang harus dlhasl lkan. Masalahnya ta~
lah, apakah klta harus mendasarkannya kepada asumsl bahwa m~
kanfsm~ tsb. tldak pernah akan ada, sehlngga pendldlkan ha rus dldasarkan atas konsep "gener;al educatlon"yang menghasl!_
kan tenaga kerja yang "super-adaptable"? Ataukah klta boleh
menganggap bahwa mekantsme t5b. akan tumbuh dengan cepat, se
hfngga klta dapat mendasarkan kon5ep pendldlkan kepada "spe~
clallzed" atau "professional educqtlon"?
Sam p a I k I n f ma 5 a I a ti t 5 b • be I um ad ~ , p e n y e I e s a I a n n y a , ka r e na
hanya masyarakatlah (dan khu5usnya ·Pemerlntah dan dunla ba ngunan) yang ~apat member! jawabannya.
!

3. Perubahan dldalam kebutuhan tenaga.
Oengan adanya pembangunan dan sejalan dengan meritngkatnya, m~
ka kebutuhan tenaga untuk pembangunan akan menlngkat pula dan
berubah dalam komposlslnya, kwalltas dan kwat·lflkasln\la. Pembedaan tugas dan pengkhususan akan menajam.
Dart pengalaman-pengalaman yang lampau dapat dlamatt, bahwa
lembaga-lembaga pendldlkan sangat lamb~n dldalam menyesualkan
dlrlnya kepada perubahan-perubahan kebutuhan akan tenaga kerJa. Hat tsb. dapat membawakan aklbat-aklbat jangka panjang
yang akan merupakan hambatan bagl pembangunan, jlka tldak dla
dakan reformasl kedalam dunla pendldlkan ttu sendlrl yang per
{~ pula dl.sertal dengan penumbuhan mekanlsme untuk menghubun~
kan secara langsung pendidlkan, ketenagaan dengan dunla pembangunan, atau khususnya lndu5tr.f konstruksl.
4 • Kon s e p pe n d I d I ka n Ar s I t e kt u r d I I T8 : s u a t u, ,g a g a s a n •
; .
Oldalam lampfran terdapat suatu gagasan konsep pendldlkan arsltektur. dl ITS.

Pendldlkan tsb. dlbagf ~aiam tlga tahap :
Pendldlkan Umum (general education} yang merupak.an pe1t.Ol ..
dlkan pendahuluan yang dlseleng.gar3 k*ft ~rso.nta tanpa Ju,·
ru s·an (common ff rst year>.
menghasllkan
akan
yang
~·· Pendfdlkan· profeslonll tlga tahun,
t~naga yang mempunyaJ. pengetahuan da~ ketrampflan d~~ar
.
untuk dlkemb·angkan dlda.lam profesr.
c. Pend'ld I kan. lanjut~m dua tahun, yang tnenghasfl kan dua rna· •
cam tenaga dengan kwallfl·kasf akademls.unt uk pe.rancangan
dan perencanaan I anjutan Cp I ann l ng &. advanced des lgn) ;.
yang dapat berffklr secara kreatlf dan lnnovatlf pada taraf policy, pla~nlng dan development, $erta mampu untu~.
menggunakan metoda-metod a penelftlan yang bersffat I lmlah.
Kedua Jafah tenaga dengan· kwallflkasf profesfonf I khusus.
Sementara yang dlffkfrkan ·Jalah pengkhususan dldafam bf dang-bldang Admlnfstrasl dan Tatalaksana Pembangunan (bull
ding admJnlstratf on & ~anagement}, Teknolog1 Bangunan (Ar
chltectur.al Engineering) dan ~ungkln Quantity Surveying.
Jurusan-juru san tnt terbuka untuk lulusan dart lain-lain
bldang keahllan yang ~rat hubungannya dengan lndustrf konstruksl. Pemblnaannya dl lakukan dlbawah suatu Dewan Pendldlkan Purna Sarjana (Board of Graduate School), terlepas
·
darl Departemen Arsltektur.
~.

5. Masalah2 dalam hubunsan dunta bangunan.
Secara lmpllslt make dldalam konsep pendldlkan tsb. dlatas
terkandung suatu strategl pendldlkan yang memungklnkan adanya penyesualan yang cepat kepada perubahan2 dldalam kebutu~
an akan tenaga kerja, dlmana dua tahun pendldlkan lanjutan
dapat berfungsl sebagal mekanlsme transformasl kwallflkasf
tenaga profesfonll.
Secara lmplfslt pula maka konsep pendldlkan tersobut dlatas
dltujukan kepada S€ktor modern dldalam lndustrl konstruksl
(termasuk Pemertntah), yang telah mengenal dan harus menggu
nakan hlrarkl tlnggl dalam organlsaslny a dengan pembedaan tu
gas dan pengkhususan yang tajam.
~kan tetapl dlkhawatlrka n, bahwa tanpa mekanlsme untuk selek
sf dan penem~atan kerja dldalam masyarakat, mungkln slstlmpen~ld1kan sepertl tsb. dlatas tld~k dapat berjalan dengan
balk, d~n akan menlmbulkan pemborosan tenaga.
Khusus menge~al kwallflkasl yang dlhasllkan dan gelar yang
dlberlkan untuk 4 tahun pendldlkan, m~ka maslh terdapat perbedaan pendapat yang berslfat fundamentll. Satu flhak berpe~
-0-ap.&'t, bahwa 'tugas pendldlkan hanya sampaf mempersfapka n mahaslsw~ untu~ menguasal pengetahuan dan ketrampl lan dasar un
·
'
tuk profest~tage~- · · ·
k~
terserah
selanjutnya
dan
lns.lnyur,
gelar
Lulusannya dlberl
tlLain
ya.
menempatkann
dan
menllatnya
untuk
pada masyarakat
~ak berpendapat,b~~wa ad~4•h kewajlban dunla pendldlkan untuk
member! t~hu masyarekat, bahwa kwal lflkasf yang dlhasllkan rna
slh berteraf sub-profeslo nl I, dan tegas2 belum memberl gelarlnslnyar. Pematanganny a menjadl tenaga profeslonll dapat mela
lui "apprentices hip" dl masyarakat dengan "qualifying examlna
tlon", atau melalul pelldldlka.a formll tambahan dJ.4,& tanun.
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Beberapa daerah permasa~ahan dldalam hubungan lnl yang sudah
tampak lalah:
a. Reward system, termasuk wage system.
b. Slstlm pengakuan, sepertl accreditation, qual lf1catlon,
licencing, registration serta masalah pelembagaannya.
c. Slstlm pendfdlkan menyeluruh, dalam hubungan ketenagaan
ln~ustrl konstruksl 'dalem rang~a ~empangunan.
6. Penutup :
Sebagal penutup ~lsarankan agar dldalam Lokakarya yad pendldlkan dapat dlmasukkan sebagal baglan darlpada ma~alah pem blnaan lndustrl. Selanjutnya, bahwa Lokakarya dapat menglden
tlffkaslkan "strategic Issues" didalam mengembangkan hubung:an antara pendldlkan, ketenagaan, lndustrl konstruksl dan
pembangunan.

Bandung, 10 Desember 1972.

LAMP IRAN
-
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KONSEP DASAR PENDIDIKAN ARSITEKTUR 01 ITB.
I. Kerangka untuk merumuskan tujuan :
1.1. Pola penempatan tenaga sebagal lndJkaftir kebutuhan tenagm :
Pola penempatan tenaga yang ada seka~ang mempunyal dis tors 1·2 yang sang at menyo I ok I). Ha I tsb •. ter J ad I karena
berbagal hal, a. 1. apresfasl Pemerlntah terhadap profe~
slonallsme dl Indonesia, khususnya dalam b_ldang arsltektur, keuntungan2 yang terselubung dalam kedudukan pega ·wal negerl, penyebaran kesempatan ~erja sesual dengan ha
rapan2 profess! sarjana arsltektur, nl lat2 yang masuk da
lam pendldtkan arsltektur dsb.
Pola penempatan tenag~ sangat jelas menunjukan motif pr~
fesslonll arsltek dan motif ek'onomls, dan tldak ada kes~
r~slan dengan kebutuhan (needsr akan tenaga2 untuk pemb~
ngunan dldalam sektor2 yang strategls.
Permlntaan tenaga (demand) tampaknya tldak selalu pola
sesual dengan motif professlontl dan ekonom~s dart flhak
sarjana arsttektur, dan juga tldak selalu serasl dengan
kebutuhan untuk pembangunan.
1.2. Merumuskan tujuan pendidikan dalam kerangka permasalahan
tsb. dlatas sangatlah sultt, te~utama Juga k~rena belum
ida mekanlsme dalam masyarakat yang setldak-tld~knya me!
do~ong kearah keseraslan penemp~tan tenaga dengan tujuan
tujuan yang hendak dicapal oleh pendldlkan.
Dtatas ltu semuanya, maka adanya pendldlkan arsttektur dl
berbagat Universitas negerl dan swasta yang tersebar dl
Indonesia, belum dl-lntegraslkan menjadl satu kesatuan
konsep

pendldlkan.

1.3. Menghadapl ttu semua, maka. perumusan tujuan pend'tdlkan p~
da taraf pendldlka·n 4 tahun dl ITB (basic professional
degree) akan memakal "professional Image sebagal arsltek"
sebagal kerangka, untuk menentukan "basic professional
ski I Is and knowledge" yang perlu dfpunyaf oleh para lulu~
an ITB,dlsamplng tujuan2 pendldlkan yang laln sepertl telah dluralkan dalam papers KRP.
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1.4. Tujuan pendldlkan pada tarat pondldlkan 2 tahun latah u~
tuk mengubah (mentr~nsformaslkan) mahasfswa deng~n b~rb!
gal latar belakang professlonll untuk dlsesualkari kepada
kebu t u h a n ten a g a u n t u k p em ba ng u na n , · k h u s u ~ ~ va ~ I b '· d. a ng
bangunan dan llngkungan flslk kota (urbanphyslcal anvf ronment>. Dengan demiklan dlharapkan, bahwa perubahan-p~
rubahan dalam ·ketiutuhan tenaga akan dapat dllayanf deng~n leblh tepat, karPna 2 tahun ·merupakan jangka waktu
.
.
.
yang cukup pendok.
2. Pemantapan profeslonJI dalam praktek:
2.1. Pada waktu lnl sudah sangat terasa adanya Inefficiency
dan I nc f f e c t 1v en u, s d a I am p. em b a n g u na,n d I b.l d a ng ba n.g u na n
dan llngk.ungan fJslk kota yang mencapal proporsl yang s~
rlus. Dtamatl bahwa salah satu sebab darlpadanya lalah
ketldak-tepatan penempatan tenaga men~rut .kwallflkasl
yang dlbutuhkan, khususnya yang b~~hubungan dengan jen jang tanggun.gjawab dan pemantapan profeS:IonJI.
2.2. Berbagal faktor dalam sejarah perkerr.~angan professl dl
sektor swasta maupun Pemerlntah menyebabkan adanya stag~
nasi dalam perkembangan kemampuan proffesslont 1.
Pada umumnya dalam fnstansl2 Pemerfntah maupun swasta tl
dak ada tradlsl pemblnaan karfer mala lui tahapan2. yang
teratu r. Para. pembIna I embaga2 tsb. pun umumnya be I urn mengal~mfnya sendlrl. Dengan demlkian spellallsasl profess I on I I men g a I am I ham bat an. ~an s t a nd a rd . profess I t I d a k d a
pat dltlngkatkan.
2.3. Dart sudut pendldlkan, maka masalahnya falah apakah spes!
allsast professfonll akan dlmasukkan dalam lfngkungan le~
baga p~ndldlkan~ agar dapat dlcapaf percepatan penlngkatan kemampuan professf •.
Ataukah dlblarkan mekanlsme masyarakat memecahkannya send I r I?

Masalah2 tsb. perlu dltanggapl dalam penyusunan kurfkulum,
terutama pada tarat pendldl~an 2 tahun.

-
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3. Pendldlkan 4 tahun :
>.. J. Pendldlkan arsf-tskt-ur df ITB dltujukan untuk.menclp-takan
lulusan2 yang_mempunyal kwal lflkasl2:
"Menguasal pengetah~an dan ke-trampl lan dasar untuk mange~
bangkan. diri dalam profess{ peroncana bang\J'nan d_an llngkungan, khususnya kota".
3.2. Pengetahuan dan ketram~i Jan·yang dlmaksud, diturunkan darl kwalffikasl yang·dlperlukan dalam praktek suatu "professional design office", dlmana "Image'' yang dlgunakan
lalah kwallflkasi seorang "assistant architect" dalam ar·chitectural office" yang balk.
3.3. Struktur kurlkulum (kecualr C.F.Y.), merupakan ungkapan
darlpada penge~ahuan dan ketrarpllan yang dlperlukan dalam praktek, dlmana studio merupakan simulasi pekerjaan
dalam bfro perencana.
1,4. Dlsamplng itu pengembangan keprlb~dlan dan lntelek, kreatlvltas dan jlwa ' 1 inventlve", kepekaan te_rhadap keindahan dan kemanustaan dlharapkan dapat dlkembangkan dalam k~
llah2 humanlora, balk,yang dlblna dl C.F.Y. dan oleh BPU,
maupun oleh Dept. Arsltektur sendlri (sejarah dan krltlk,
nlrmana dsb.)
3.5. Pada dasarnya kurlkulum arsltektur terdlrl atas 6 komponen yang merupakan kelompokan mata kullah (clusters) dan
studio :
a. Teorl perencanaan dan perancangan bangunan dan ling kungan •
b. Teknologl bangunan dan I lngkungan.
c. Admlnlstrasi ~an tata-laksana membangun.
d. Sejarah dan krltlk arsltektur.
e. Hum.anlo.ra.
f. Stud lo.
Setlap tlngkat mulal tahun ke-2 mempunyal· penekanan dan
bldang I lngkup yang berbed~ dalam memberlkan kullah menurut komponen2 tersebut.
Tlngkat I I merupakan tln9kat pengantar kepada pengetahuan
dan ketrampl tan profossfonl 1. Tlngkat II I&IV merupakan p~
mantapan pengetahuan dan ketrampl tan tersebut.

~
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3.6. Menurut perhttungan semontara~ maka fasflltas d~n tenaga
stat yang ada akan mcmungklnkan untuk menampung antara
180 - 225 mahaslswa Ctanpa CFY). Pengat~man bel~kang fnf
memberl keyaklnan, bahwa jumlah ·~sb. dafam pelaksanaan
pendfdfkan yang balk akan menqhasflkan fnput-outpu t.ratfo
s e k f t a r 7 0 I 5 0 • Su at u r a t a 2 yang d f'· a t a s y a n g -s e ka r a n g ( s e kltar 60/30).
4.

PendfdlR.£~-J~njutan

dlluar Kampus (extra-mural ):
4.1. Dlgagask~n untuk member! baste professional degree sesudah pendldtkan 4 tahun. Degree fnt belum setaraf dengan
tnslnyur. Hal tnt dfanggap pertu,·karen a pengalaman sel£,
rna tnt menunjukan bahwa masyarakat be1um dapat menghayatf
arti kwal'fftkasi: tena.ga' yang dt luluska·n,· dan member.lkan
kepada ta~atan2 ~aru kedudukan2 dengan tanggung jawab dlatas kemampuannya . Lambannya perkemb~ngan professfpna lfsme a.l. dtsebabkan karenanya.
4.2. Menglngat hal tsb. dlatas maka dfgagaskan untuk meloporl
adanya "apprentices hlp"dalam lnstansi2 pemerfntah d~n ~~
ro2 swast~ yang balk. Masa "Nyantrtk 11 tsb. minimal I ta:..
hun, dan merupakan penggantt pula dart kerja-prakte k y~ng
kfnt dllakukan selama 6·bulan, t~rpotong-potong.menjadl
perlode 2 bulanan.
Dart pengalaman dalam biro2 yang telah dlamatt, maka per!
ode I tahun bekerja sebagat "apprentice" dapat menghastlkan tenaga2 yang cukup bctk kwal iftkastnya untuk praktek
sebagal "job captain" sampal "architect In charge".Hasl I
mereka yan·g telah m'engatamt "apprenttces hlp" tsb. (mahaslswa tlngkat IV) memberl harapan, bahwa kwalttattp pang~
tahuannya tldak kalah dengan lulusan 5 tahun. Bahkan dalam
hat pengetahuan dan ket~am~t lan professlont I melebthl pendldlkan 5 t'ahun.
Dtgagaskan untuk memberi gelar tnstnyur sebagai ful I pro. fesstonat degree sesudah "apprentices hip" tsb. melatuf
sldang suatu panltya penguji yang mungkfn mengandung unsur2 tuar ITB (external examination board).
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5. Pendldlkan lanjutan 2 tahun :
5.1. Olrencanakan adanya 3 jurusan utama untuk psndtdJkan 2ta
hun, latah
A. Jurusan Perencanaan lanjutan dan Perancangan
Admlnlstrasl dan Tata-laksana
"
B.
II
Teknologl B~nguhan.
c.
5.2. Juresen A
Jurusan fnl merupakan jGrusan yang pendldlkanny a leblh
berslfat akademls dan research & development oriented.
Jurusan tersebut dapat dlmasukl oleh mahaslsw~ dengan
prestasl akademl dratas suatu batas minimum ·tcrtentu,
a~au mereka yang·sudah b~r~raktek dengcin testing masuk.
Lulusannya dlharapkan mempunyal kwal lflkasl yang cukup
untuk menempatl kedudukan2 dalam lembaga p~ndldlkan tina
gl dan penelltlan, dan dapat menggunakan metoda2 llmlah
dalam pekerjaan professlonll dalam lnstans12 Pemerlntah
dan blro2 swasta yang berhubungan dengan proyek2 yang m~
nurut slfatnya akan mcmerlukan cara2 yang ''sophlslcated~
untuk mengerjakann ya.
Staf dan ruangan untuknya sudah memungklnkan untuk membuka jurusan tsb. pada tahun 1974.
5.3. Jurusan 8 :
Jurusan tnt merupakan pendldlkan untuk speslallsasl .
Karena dalam praktek;belum ada lembaga2/lns tansl2 den bt
ro2 yang mempunyal pengetahuan tsb. untuk memblna transformasf meta lui "apprentices hip", maka speslal lsasl tsb.
dllaku~an melalul pendldfkan form! 1.
·Jurusan tersebut dapat dlmasukf oleh lulusan2 yang telah
menempuh "apprentlssh lp" sa+u t~hun atau laln2 lulusan
yang sudah berpraktek leblh dart 2 tahun. Tujuan pendldlkan falah untuk menghasflkan tenaga2 managers dalam btdang2 kepemerlntah an sepertl Ctptakarya. Pemertntah Daerah tsb. yang berhubungan dengan pembfnaan pembangunan f!
slk, project- managers dan Construction managers, estlmators & qualltu survevors.
Latar belakang pendldlkan para mahaslswanya dapat Arsltek
tur, Planologl, Geodesl, Tekntk Penyehatan, Teknlk Indus-
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trl, Slpfl, Me·srn,Eiektro dan Teknologl Klmla.
Mengfngat stat yang dfbutuhkan untuk pendldlkannya, maka
jurusan fn1 mungkln baru dapat dlbuk~ pada t~hun 1976/
1977._ Akan tetapl dlgagaskan untuk mengadakan pendldlkan
sat~ tahun, khusus dalam proyek & construction management
yang_mungkln dapat dlselenggarakan bersama dengan Clpta
Karya (LPM~) pada tahun 1975.
5.4. Jurusan C ·:
Jurusan lnl merupakan pendldtkan unt~k spesfallsasJ professlonll. Tujuan pendldlkan latah untuk menghasf lkan t~
naga yang mengkhususkan dlrl dalam pengfkllman bangunan,
akustlk dan pencahayaan bangunan, struktur bangunan, bahan·bangunan, ·sfstlm mekanlk & I lstrlk.
Gagasan fnl masfh sangat "preltsmlnary" slfatnya dan me~
butuhkan waktu untuk dlkembangkan bersama-sama dengan
Oept2 ·Ffslka Tekntk, Slpll, Teknologl Klmla, Mesln dan
Elektro.
5.5. Pemblnaan pendidlkan 2 tahun tsb. dtatas perlu dlffklrkan
leblh lanjut. Untuk sementara dlgagaskan adanya suatu
•i Board o i Graduate Stud i ~ s •: 'y a n g s e I a I n d a r I u n s u r 2 0 e p t •
dan Lembaga2 dl ITB yang berkepentlngan dapat pula dltam•
bah dongan ~nsur2 dl luar ITS serert LPMB, B.P.B., PUTL
dsb.
6. Akademl Teknlk Naslonal :
6. I. Akademl Teknlk Nastonal dt Bandung akan dltutup pada tahun 1975. Jurusan Arsttektur y~ng klnl ada akan
dltutup pula.·
6.2. Jtka ternyata bahwa fasll ltasnya mencukupl, maka dlgagaskan agar pendldtkan tsb. ~ldak dftutup, melalnkan· dl lanjutkan dlbawah pembinaan ITB. Akan cepat
dlparlukan perubahan tujua~ pendldlkannya.
Yang sekarang adalah "design arlented", akan tetapl
sangat kurang +araf pendl~fka~nya. ~uat~ perubahan ·
.
tujuan menjadl pendldlkan ·untuk )t'jhl I 'b~ngunan yang
"technically oriented" klranya leblh b~rmanfaat unt~k ~engha~llkan te~nfsl dlbfdang ~angunan, balk un.

I

•

.
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tuk design office maupun contracto rs.
Kabutuhan Tenaga sepertl ~sb. dlatas jeles akan besar se
ka I I •
6.3. Gagasan tersebut perlu dljelajah l dengan A.T.N. dan sangat mungkfr 'apat dltertma. Hal tsb. berartf bahwa ITB
(cq. Dept. Arsttektu r) ttdak perlu mendfrfka n jurusan
baru pada tfngkat undergran d, untuk pendfdlkan ahll bangunan (bouwkundtg~n).
7. Flow chart Pendldfka n
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Kepada:
Yth.Bapak Menter! P.U.T.L.
Jalan Patlmura 20
KEBAYORAN BARU.

Oengan hormat,
Perkenankanlah dengan ini kami selaku Ketua Umum GP.PPENSI
mohon perhat i an/keb I ja ksanaan Bapa k ~1enter i P. U, T. L., tentang hc:ll
sepertl berikut :
1. Sepertl telah dimakluml juga oleh Bapak, GAPPENSI didlrikan
sebagal hasll dar! Mukernas para Pengusaha Naslonal Swasta Bidang Bangunan pada bulan Junl 1968 sebagal tanggapan terhadap
Surat Keputusan Preslden R.I. No. 84 tahun 1967 tentang pembubaran Bamunas ( Badan J~usyawarah Pengusaha N::1s Iona I Swasta ) •
2. Tujuan GAPPENSI ~.1. seperti yang tercantum di dalam pasal 3
sub. (b) Anggaran Dasar adalah :
Membentuk suatu badan, yang dlsatu plhak merupakan penyalur
kebijaksanaan dan blmbingan Pemerlntah, khususnya dalam hal Perencanaan dan Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dlserahkan kepada Pengusaha Naslonal Swasta Bidang Bangunan, sedang
dl lain plhak menjadl saluran resml darl para Pengusaha Nasional Swasta Bldang Bangunan yang tergabung di dalamnya, untuk
menyampalkan segala persoalan yang menylnggung kepentlngannya,
kepada Pemerlntah dan Masyarakat.
3. Dengan rasa puas dan b0fl99a, pada tanggal 8 Maret 1968 yalah
bertepatan dengan resepsi pembukaan Konperensl Kerja GAPPENSI
dl Jakarta pada tanggal 8 dan 9 Maret 1968, dengan Judul :
HOW TO GET A PLACE IN THE SUN OF PELITA FOR GAPPENSI, Bapak
Menter! telah memberikan amanat dan penjelasannyr. dl muka para
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undangan dan penglkut Konperensl Kerja~ tenteng seluk-beluk PEPELITA dan har~pannya kepada GAPPENSI agar Tidak ketfnggelan
kereta dalam memasukl Orde Pembangunan lnl.
4.

Perlu klranya dlkemukakan juga tentang dlresmikan berdirlnya
Dewan Teknlk Pembangunan Indonesia, yang Dewan Pl'mplnannya
, dllantik oleh Bapak Menter! P.U.T.L. sendlrl ~ada tanggat 7 Maret
1969 dalam Dewan mana GAPPENSI tidak saja duduk sebagal anggautanya tetapl Juga dlakulnya sebagal salah satu peridlrlny~ (ftiun
der>.

5.

Berdasarkan kenyataan sopertl tercantum dalam sub. 3 dan 4
tsb. dlatas, pfhak kaml mempunyal penuh pengharapan akan dlfku!
sertakan GAPPENSI secara nyata dan resmf dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dl Negara kita In!.

6.

Ternyata harapan plhak kami ltu tadi hanya ·bersifat khayalan
belaka, karena menurut pengafam~n yang telah kaml rasakan sampal saat ini, peranan GAPPENSI feblh-leblh di-Daerah2 maslh kurang atau belum mondap~kan perhatfan selayaknya dart l~stensi2
P.U.T.L.-

7.

Dari pih~k luer Negerl dal~ Construction Industry yang datang
di Indonesia, ataupun melaluf surat~nyurat, GAPPENSI telah
banyak dldatangl untuk mendapatkan lnformes' tentang keadaan
atau untuk mendapatkan data-data .tertentu ter~ep sf'tuasl den
kondisl para Pengusaha Swasta dalam Bfdang Bangunan dl NGgerl
kita Int. Bahkan beberapa exp~rt penasehat Pemerlntah dalam
b i dang I ndustd Bangunan a. I. dar i Departemon Keuangan dcm
B. I.C. Deprt. P.U.T.L. mendatangl kantor kamf untuk kepentlngan
termaksud. Dapat klranya kaml kemuk~kan juga, bahwa Parlemen
R.I. hasfl pemilihan umum yf.l,,yalah Komlsl V,tel'lh meng~daken·
wancara dengan Pimplnan GAPPENSI pada public hoarlngnya bulan
Juni 1972 yll. dalam hearing mana dlparsoalkan juga peranan
GAPPENSI terhadap keglatan Pemerintah _dalam hubungannya dengan
pelaksanaan pembangunan dl Negeri kita lnf.
Oi dalam Kamar Dagang Indonesia (KADIN>, GAPPENSI selatu diikut
sertakan dalam pemblcaraan2 yang menyangkut bldang Industry Ba·
ngunan. Scdang dl dalam hamplr semua seminar y~ng dlselenggara-
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rakan oleh Dewan Tcknik Pembangunan Indonesia, GAPPENSI selalu
d I I kut sertakan.
8.

t.1englngat semaktn meningkatnya modal Asing yang beroperasl dl
negerl klta, kiranya Bapak sependapat dengan kaml bahwa bagl
para Pengusaha Nasional, khususnya yang prlbuml, akan leblh suI It lagl untuk mempertahankan hldup dan kehldupnnnya, karena
pada umumnya tldak mungkln menyalngl kerja yang ada pada pengusaha Asing tadl. Dltambahkan dengan cara-2 yang kurang/tldak se
hat dl dalam mendl'tpatkon cohtractor2 poleksaM proyek2, oleh sementar~ Pombur I Tugas .1 uar maupun da I 3m Neger I, kf.lada~n pora rekan
komi tr:~njadl lablh para lagi .dan·-.tldak terasa tlndakan ~du-domba
atau 11 divide et lmpera 11 telah berjalan dengan lancarnya.
Menurut hemat kami, satu-satunya modal yang masih ada pada kami
untuk dapat menghadapi kenyataan ltu, adalah PERSATUAN. Dan untuk dapat menggalang atau memupuk persatuan termaksud, kaml be~
pendapat bahwa wadah yang sekarang lni sudah ada, pcrlu dlpellhara dan dlkembangkan.

9.

Berhubung dengan apa yang telah kami kemukakan dl atas tadl, d~
mI ~emupukan- persatuan dan aga.f"''ef<EPSIIIS I - teb I h •d4 mangJkJ:nkaa,,t:tntuk mendapatkan cahaya mataharl PELITA sepertl yang pernah dlk~
mukakan Bapak dt muka Konperensl Kerja GAPPENSI pada permulaan
PELITA -31 tahun yl 1., perkenankanlah dcngan inl kaml mengajukan
permohonan/usul kepada Bapak sepertl berlkut :
a. Alangkah baiknya kalau Bapak Menter! melalul Depart'emen PUTL
dan lnstansi bawahannya yang berwenang, memberikan anjuran
kepada pare Pelaksana maupun Perencana Bangunan, agar mengg~
bungk~n dirt kepada GAPPENSI.
b. Anjuran tadl hendaknya juga disertaf dangan sebuah lnstruksi
darl Bapak Menterl kepada lnstansl bawahannya, agar dl dalam
pelaksanaan proyek-2 pembangunan di-Daerahnya maslng-2 selalu mengndakan kerja-sama dan konsultasl dengan GAPPENSI.

10. Kami berkGyaklnan bahwa d~ngan kebijaksanuan sep~rtl yang kami
mohonkan/usulkan kepada Bapak itu tadi, Bapak telah memberlk~n
bantuan kepad~ para Pengusaha Nasional Swcst3 Bidcng Bangunan,
khususnya GAPPENSI, untuk mendapatkan A BETTER PLACE THEN NO\~
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IN THE SUN OF PELITA, sepertl yang pernah dlamanatkan kepada
kaml oleh Bapak Menterl, dan konsuldasl Organlsasl sepertt
yang dlanjurkon Juga oleh Bapak dan telah segera kaml kerja~an, akan ada mDnfaatnya.
II. Demlklanlah atas perhatlan dan kesedlaan Bapak Menter.l kami
ucapkan banyok terlma kas i h, dan da 1am ha I -Bapak Menter I PUTL
mamandang perlu, kaml selalu slap-sedla untuk menghadap sendirt memblcarakan pe.rsoalannya.

Jakarta, II Desember 1972.
Hormat kam I ,
Badan Plmpinan Pusat
GA P P E N S I

cap/ttd,
Prof.lr. ROOSSENO.K<:Jtua Umum.

T~mbusan

dlklrlmken kepada :

I • Yth. Bapak Sekjen. P.U.T.L.
2. Yth. Bapak Dirjen Clpta Karya Dept. PUTL.
3. Yth. Dewan Teknlk Pembangunan Indonesia.
4. Yth. PlmpJnan Kamar Dagang Indonesia.
5. Yth. Semua BPO. GAPPENSI.6. A r s i p.-

L/\t1P I RAN

V.

PENE LIT I At'-1 Dl 81 DANG I NDUSTRI K()\JSTRUKS I DAN INDUSTRI
BAHAN

BANGUNAN •

Oleh :
I r. A. Kartahardja
D i rektur Lembaqa Penye I i d i kan )-1asa I ah Bangunan,
Bandung.

Penelitian dibidang Industri IConstruksi dan Industri Bahan Ba.nglm.an.
Oleh : Ir. A. Kartahard,ia
Di.rektur Lembaga Penyelidikan Hasalah Bangunan.
I • Pendahul uan.

Dalam mana pembangunan sekarang banyak sarjana berpendapat bahwa kemajuan
dibidang Ekonomi dan Sosial t;i.dak akan diperoleh jika tidak di tunjang
oleh sua tu Industri Konstruksi.
(dalam naskah ini istilah 11 Industri Konstruksi11 dipakai aebagai terjemahan
dari istilah "Construction Industry 11 ) •
Supaya Industri Konstruksi dapat dan mampu memainkan peranannya yang sa nga t pen ting dan vi tal i tu, Pemerin tah harus iku t dalam pembinaannya un tuk
jangka waktu lama.
Pada umumnya, sektor Industri Konstruksi merupakan salah satu sektor yang
terbesar dalam aktivitas ekonomi (economic activity) disamping sektor pertanian.
Dan temyata dikebanyakan negara modal untuk pembangunan baru, pemelihara-

an dan perbaikan adalah lebih dari 5o;; dari Pembentukan r1odal Tetap Domestik Bruto (Gross Domestic Fixed Capital Formation = GDCF).
Dalam buku

11

Sta tistik Indonesia 1968 & 1 96911 yang di terbi tkan Biro

Pusa t

Statistik anta.ra lain dicanturnkan harga-harga seba.gai berikut dalam Komposisi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto tahun 1968 (atas dasar harga
yang berlaku):
(1) Bangunan dan Konstruksi

R.a.

101.368,50

juta.

( 2) Uesin-rre sin dan Ala t-ala t Perlengkapan. 1 1 >
-.....
• _7_6...;·~5..:..;72.,.,'"""6o....__...,.j.-u_ta__•
(3) Pembentukan l'-1odal Teta.p Domestik Bruto Ro. 177.941,10 juta.
Dalam buku statistik tersebut tercantum pula data bahl-ra dalam tahun

1968

sebanyak 2,1% dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product • GDP),
berdasarkan harga yang berlaku, adalah dari usaha Industri Kanstruksi.
Nenurut data yang tercantum dalam buku

11

Yearbook of National Accounts

Statistics, 1966n yang di terbi tkan United Nations; dikebanyakan
yang sudah maju, ra. ta-rata

35~~

-

negara

45% dari GDCF untuk Bangunan dan Kons

truksi adalah l.Dltuk Pembangunan Humah.

Dan kebanyakan negara yang sedang

berkembang angka itu berkisar anta.ra 30% - 4~;. Untuk Indonesia sukar diperoleh suatu angka oleh karena banyak rumah dibangun tanpa modal uang antara lain dengan car a go tong royong.
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Dari keterangan dan data. di ata.s, jelas kiranya betapa pentingnya usaha
Pembiri.aan Industri

I~onstruksi

dnn Industri Bahan Bangunan Lingkungan Hi -

dup dalam rangka' usaha pelaksanaan REPE.LIT.A ¥tdn umwnnya dan usaha Pembangunan dan Perumahan khususnya.
2. Pembinaan IndustrL Konstruksi di Indonesia.

2.1. U mum
Dalam pembinaan industri konstruksi, harus diusa};l.;l.kan perencanaan yang
rasionil dari seluruh program pembongunan fisik dan kerja sama

yang

baik dan efisien anmr semua unsur yang ikut serta dalam pelaksanaan

program pembangunan.

Pesertc>.-peserta utama dalrun usaha pembangunan

adalah
a. Pemakai
b. Pemilik dan Pemberi Tugas
c. Perencana

a tom

Arsi tek

d. Pelaksana atau Kontraktor dan Sub-Kontraktor
e. Produs en Bahan Bangunan

dan/a ta.u

Elemen Bangunan

t. Penjualan Bahan Bangunan.
Unsur-unsur lain dalam beberapa proyek juga ikut serta ndalah :
- Industri atau Badan yang harus menyetujui kanstruksi.
- Bank a tau Badan ynng menyediakan modal un tuk pelaksanaan pembClllgun-

an.
- Perusahaan-perusahaan

at~u

Badan-badan yang dalam beberapn proyek

bertungsi sebagai kontraktor untuk pekerjaan pembangunan fasilitas
umum, seperti jalan, listrik, airminum, pengaliran air, dsb.
2.2. Peranan Pemerintah

dan Nc.syarnkat.

Dikeb~yakan

Negara yang. sedang berkembang, termasuk Indonesia, Pemerintah memninkan pernnan utruma dalam usaha pembinaan industri kons
truksi.

Hal ini

diseoc~bl~on

oleh karena har.1pir semua modal ':IDtul" usaha pembangunnn disediaknn oleh Pemerintc::.h dan Pemerintah adalnh pemilik ·atau pemberi tuga.s utama.
Meskipun kemampuan Nasyaraknt (swasta) sekarang masih s.:mgat terbatas,
peranan :t-1asyarakat dalam usaha pembinaan dan pembangunnn industri bangunan di Indonesia tidak boleh

diab~iknn.

Adalah tuga.s Pere rin tah untuk mengadnkan tindaka.n y::mg zoonga tur

dan

IOOnerbitkan usaha pembcmgunnn di Indonesia yang bertujuan kerja sarna
yang era t dan harmonia nntara Pemerint;,_h dnn iiasyar.:'.l~ t.

- 3 An tara l~lin diharapka n bahvra di ta.hun-tah un mendo. tang

(1). Penerintc'1.h al',nn lebih banyak roolaksann kan usahn peningkat an kesejahtera an.
(2). Para investor asing dianjurka n 'lintuk mendirika n industri- industri,
d:imanD. ma.syarnk nt kita masih belum ma.mpu menyedi.akan bia.ya.
(3). Akan dimulai penggarap an sektor pembanguno.n perumahan , baik: oleh
Pemerinta h ~upun :rnasyarak at sendiri, hingga dengan d.emikian ke-

(4).

giatan-ke giatan dnlam industri konstruks i akan meningka t.
Konsentr asi kegiatnn dalam Industri Konstruks i tidak hanya ditangan kelompok kecil se~.b akan mempertaj am tegangan sosial.

(5). Usalm

~1asyarnkat

(Svm.sta) sejauh mungkin dillcut sertaknn.

(6). Posisi preferen t di:\ri beberapa perus.::ilinan secepat mungkin dihapuskan.
(7). Usaha asing dalam Industri Konstruk si h:lrus dibatasi kepada. ke giatan yang belum dapat dilakukan oleh usaha Nnsional .

3. Pembinaan Industri Bahan Bangunan
3.1.Um um
Untuk mengsukse skan rencana pembangunan fisik perlu ada industri bahan barigunan yang roonghc:1.silkan produk yang bermutu baik dalam jumlah
yang cukup banyak.
Dibidang ekonomi, industri oohan bangunan juga memn.inkan peranan yang
penting oleh karena dikebn.nya kan negara 4 sampni 12~~ dnri GNP adalah
ha.sil dari industri bahan bangunan. Selain daripada i tu, teristimel -m
di Indonesia , industri baho.n bangunan mmpenga ruhi banyak masalah pm
dapatan penduduk dan masalah pengangg uran.
Oleh karena itu Pemerinta h harus mengatur sebaiknya :rencana pembnngtl!!
an dc1.n pemb:inaan industri bahan bangunan antarc lain dengnn remasukan
dalam Rencana Pembangun an Lima Tahun.
Dengan adanya rencana j.::'.ngkn panjcng, bukan sajn dapa.t diperoleh ke seimbanga n dalam bo.nynknya produksi dan konsumsi ba.han bangunan, t.eta
pi dc1.pat dimanfaat kan sebnik-ba iknya sumber-su mber bahan baku yang
ada di bumi Indonesia .
3.2. Produksi Bahan Bangunan
Pada d.ewasa sekarnng, jurnlo.h dan mutu produksi baho.n h:mgunan masih
belwn roomenuhi b:.~nynknya. kebutuh.1.n rnsyaralm t cl1.n industri konstruk -

si.

- 4Hal ini mengahiba tkan an tara lain
- mahal.nya bahan bangunan;
-

~rlunya

impor bahan bangunan;

dan

·- tingginya biaya J:embangunan.
Untuk mengurangi irapor bahan bangunan yang masih berjumlah banyak
itu, perlu segera dius·ahakan peningkatan produksi h:l.han ba.ngunan anta.ra lain dengan

(1). Penelitian dan pengembangan (research and developrent) bahan
bangunan lokal;
(2'). Produksi bahan bangunan lokal dengan mamanfaa tkan smnber-sumber
alam yang ada d.i · Indon~sia;

(3). Penetapan standard-standard, n9rma-norma serta syarat-syarat ba. han dan elemen bangnnan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia.
4

Supaya usaha-usaha itu d.apat memberikan hasil yang diharapkan
l·Taktu tidak terlalu lama, Penerintah ha.:r.us rnem'Qerikan bantuan

dalam
yang

dapat berupa

(1). Penyediaan biaya cukup dalam A.B. Negara untuk penelitian
pengembangan bahan bangunan;
(2). Pendirian

11

pilot plants 11

a tau

"production units"

untuk

dan
pro-

duksi ba.han bangunan lokal;

(3). Penyediaan krecli t dengan syara t-syara t ringan kepada pengusaha
dan produsen bahan bangunan;
(4). Pemberian bantuan subsidi, keringanan pajak, dan sebagainya ke~
da usaha yang bergerak dibidang IndUstri Konstrul<:si, khususnya
pengusaha dan produsen bahan bangunan; dan
( 5) • Diadakan pera turan yang mengharuskan bahan dan elemen bangunan
yang diprodusir, di:impor dan diperdagangkan di Indonesia, rneme nuhi standard, norma, dan syarat yang di tetapkan.

4.

Penelitian dibidang Industri Konstruksi

dan

Industri Bahan Bangunan.

Penelitian dan pengembangan (research and development) di~idang Industri
Konstruksi dan Industri Bahan Bangunan tidak saja perlu untuk mensukseskan
program pembangunan fisik tet..:.pi juga un tuk memperoleh pengurangM yang·
optimal dari harga bahan bangum:n dan biaya 1 ons trubsi tanpa mengurangi
mutu l-onstruksi dan heku2.tan bn.."1gunan-b<Ulgunan serta keind:-:>.h.'\n arsi tekturnya.

- 5Pengurangan biaya pembangunan dapnt diperoleh antara lain dengan penggunaan bahan bangunnn yang nda secara efisien dan ekonomis. Hal ini hanya
mungkin ji.ka ada ke terangan dan pengetahuan yang lengknp tentang sifa t sifat dari bahan bangunan yang dipakai.
Untuk maksud itulah antara lain diperlukan penelitian bahan bangunan.
Penyelidikan mengenai adanya sumber-s.umber bahan mentah yang dapa t di kembangkan menjadi bahan bangunan dan elemen/komponen bangunan sangat
diperlukan untuk produksi be.han bangunan lokal yang tidak konvensionil.
Penelitian mengenai rencana dan konstruksi bangunan penting untuk mem peroleh pemanfaatan yang optimal dari kekuatan bahan bangunan atau elemen/
~omponen

bangunan dan rasionelisasi dalam pembangunan.

Penyelidikan tentang telmik pembangunan dan proses pembangunan, baik yang
l, onvensionil maupun yang modern, yang sesuai dengan kernc.juan teknik; akan
dapat membantu meningkatkan produktivitns dan efisiensi kerja dari pekerja dibidang industri konstruksi.
Dengan adanya penelitian dapat disusun dan/atau diperbaiki lebih cepnt
norma-norma, standard-st£.ndnrd d2..n pera turan-pera turan dibidang industri
konstruksi dan industri reh;:m be.ngunan.
· Singka tnya dapa t dika t3kan bclF.m pe neli tian bahan oc.ngunan adclah sua tu
keharusan dan merupakC~..n SC'.l~"'.h sc,tu :rna ta rantai daiam proses perkembangan
indus~ri

konstruksi

pa~~

umumnya.

Bandung,

1~

9

September

1972.-

.B. :

&1han keterangan untuk penyusunan pola dasar kebijaksan.2an dan lnngkah lan~ah

disektor penelitian dibidang industri konstruksi.
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T INGKt,T PEND I 01 K/\N DAR I TENAGP' KERJ ;, 01

VI

INDONESIA

Oleh :
lr. Soearli Salam, ',rs.
Sekretaris, Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan,
Bandun~'.

TINGKAT PENOIOIKAN DARI TENAGA KERJA 01 INDONESIA

Oleh:
lr. Soearl I Salam,
Sekretarls lemb6ga Penyel idlkan Masalah Bangunan

Bandung, Desember 1972.

TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA 01 INDONESIA
I.

Ke~aan

Pendldlkan dl Indonesia.

I. Sudahlah jelas dan kita pula menyadarl, bahwa pendldikan adalah
,suatu konsekwens I I og is ·dar I pembangunan dan pend i d I kan pent I ng
~ntuk perencanaan tenaga kerja ("manpower plannlng 11 ) yang akan
menjadl tulang punggung pembangunan tersebut.
2. Tetap! bagdmanakah keadaan pend i d i kan t+u send I ri d i negara
kita? Dalam data yang dikutlp dart harlan "Merdeka 11 tanggal 6
Desernber 1972, berdasarkan tul isan Drs. P. Dasar Gln~lng, keada
an pendldikan di Indonesia pad2 tahun 1970 adalah sbb.:
KEADAAN PENOIDIKAN Dl INDONESIA PADA TAHUN 1970.
Sekolah/Perguruan
Tinggl

Sohcrusnya
seko Iah

Yang tak
sekolah

I .Perguruan Tinggi
2.Sekolah Lanjutan
Ti ngkat Atas
(SLTA)
3.Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama
(SLTP)

II .000.000

10.670.000

330.000

3

8.000.000

7.280.000

.720.000

9

9.000.000

7. I I0. 000

1.890.000

21

7.480.000 14.520.000

66

Y-ang
sekolah

Persentase yg
sekolah

4. Seko 1ah Dasar
($0)

5, Taman 1"'-anakkanak (TK)

22.000.000
7.000.000

6,510.000

490.000

7

3. Darl data diatas dapatlah dlslmpulkan, bahwa lebih dari 75%
anak-anak Indonesia tidak dapat sekolah ataupun meneruskan sekolahnya. Disamping itu anggaran pendidikan dl Indonesia, menu-

rut Prof. Dr. Abu Hanaflah, baru mencapal Rp. 80,-/kapita.
San gat sed i kit, ka I au d i band i ngkan dengan :•1a 1ays Ia yang mempunyai anggaran pendidlkan sebesar Rp. 8.300,-/kaplta. Jikalau
pendidlkan ltu betul-betul akan merup~kan sarana yang pentlng
untuk pembangunan, sepatutnya mendapat perhatlan yang leblh baik dari Pemerlntah. Berupa pendidik~n formi I, atau inform! I
y~ng berwujud latihan-latlhan ketrampJI8n jangka pendek.
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II. Tingkatan Pendldikan Tenaga Kerja dl Indonesia.
4. Data diatas menunjukan persentase pendldlkannya, maka data dl
bawah lnl adalah borupa tlngkat pendldlkan dari tenaga kerjanya dl Indonesia, yaltu:
PERSENTASE TINGKAT PENDIDJKAN TENAGA KERJA Dl INDONESIA
YANG BERUMUR 10 S/0 60 TAHUN, PADA TAHUN 1971.
Pendidikan
I•
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DI bawah Sekol ah Dc:sar
Sekolah Dasar (50)
Sekolah Lanjutan Pertama Umum CSLPU)
Sekolah Lanjutan Pertama Kejuruan (SLPK)
Sekol ah Lanjutan Atas Umum <SLAU)
Sekol ah Lanjutan Atas Kejuruan <SLAK)
Universitas dan Akademi

Persentase C%>
78,9
16,4
2,2
I, I
0,5
0,5
0,2

5. Ternyata bahwa tingkat pendldlkan dari tenaga kerja dl Indonesia lnl maslh sangat rendah. Hampir 80% berpqndidikan dlbawah
SO dan leblh dari 16% berpendldikan SO. Hal tersebut tidak te~
lalu menggembirakan dan rendahnya tlngkat pendidlkc:n darl tena
ga kerja di Indonesia inl merupakan salah satu faktor pengham~ dar! perkembangan sosial-ekonoml dan pembangunan.
6. Pemerintah telah menyadari akan hal lnl dan dengan Surat Keputusan Preslden R.I. no. 34/tahun 1972 telah dladckan langkahlangkah ke arah pananggulanganny~. Pertanggungan-jawab fungsl£
nil pendidikan dan latlhan telah dlatur dengan Keputusan Presl
den dlatas, yang a.l. menetapkan:
a. Departemen P & K penanggung-jawab fungsionil seluruh pendldlkan dan latlhan di Indonesia.
b. Pendidlkan Umum dan Kejuruan yang dlselenggarakan oleh Dept.
P & K, Departemen/non Departemen dan Swasta yang dltujukan
untuk Swasta, dikoordlnasi oleh Dept~ P & K.
c. Pendidlkan Umum dan Kejuruan yang dlselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara <LAN> yang ditujukan untuk pegawal
Negeri, dlkoordlnasl oleh LAN.
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d. Latihan Kejuruan ( 11 vocatlonal training") yang dlselenggar akan oleh Dept. Tenaga Kerja (Depnaker), Departemen/non DepaFtemen dan Swasta, yang dltujukan untuk Swasta/Umum dlkoordlnasl oleh Depnaker.;
e. Latlhan Kejuruan ("vocationa l training") yang dlselenggar akan
oleh LAN yang dltujukan untuk pegawai Negerl, dlkoordinas i
oleh LAN.
f. Latihan jabatan yang dlselenggar akan oleh Departemen -departemen dan Swasta yang dltujukan untuk Swasta, dlkoordlnas i oleh
Depnaker.
g. Latlhan jabatan yang dlselenggar akan oleh LAN yang dltujukan
untuk pegawal Negerl, dlkoordlnas l oleh LAN.
7. Dlharapkan dengan penyempurnaan sistim koordln~sl darl pendldlkan
dan latiha dlatas, pendldikan dan latlhan akan leblh terarah dan

dap3t dlsesuaikan dengan kebutuhan pembangunnn.
I I l.P en

u

t

up.

8. Disamping pentrapan slstlm baru dl atas dan penyedfaan anggaran

pendldikan yang memadai, perlu pula dltlngkBtka n penyediaan fasl1 itas-fasl I ltas pendldlkan serta perbalkan gajl tenaga pengajarnya.
Menaikkan mutu tenaga pengajar dlpandang juga sebagal salah satu
faktor yang perlu, sepertl kinl sudah dlmulal dongan adanya "upgrading" bagl guru-guru ST dan STM.
9. Sebab utama hal-hal di atas, slstlm manapun belum dapat sempurna

dan kita akan terus-mener us kekurangan tenaga kerja yang terdidlk.
Seperti pula telah dirumuskan di dalam Simposlum Pemblnaan Tenaga
Kerja iahun 1971 yl 1., Lembaga-lembaga yang sudah ada dan yang
mempunyal fasi I ltas yang balk (berupa laboratorlum , bengkel dl 1.>,
fihak Swasta (domestlk maupun aslng) dan organlsasl- organlsasl
profes I (a. I. Gappens i, P II, I AI d II.) dapat banyak membantu d I
da I am ha I In I •
Bandung, 15 Desember 1972.

L/\HP I RAN
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BEBERAPr1 C;\T;\T/\N DAR I
" SYMPOS I Ui>l PE~~B JN/\/\N TEN/\.GA KERJA UNTUK INDUSTRI 8/\NGUN/\N "

Bandung, Tangga I 8 s/d 10 '\pri I 1971.

Oleh :
lr. Soearl I Salam, Ars.
Sekretari s, Lembaga Penye I i d I kan Mas a I ah Banqunan,
Ban dung.

-

I -

BEBERAPA CATATAN DARt:
"SYMPOSIUM PEMBINAAN TENAGA KERJA UNTUK INDUSTRI
BANG UN AN"
Ba nd u ng , 8 ..$/ d I 0 Ap r I I I 9 7 I •
Dlsusun oleh: lr. Soearlt Salam,
Sekertarts Lembaga Penyel ldlkan Masalah
Bangunan.
l. Pendahuluan:
1. Tenaga kerja dldalam lndustrl bangunan menempatl kedudukan
yang strategls dldalam keadaan klta yang sedang melakukan
pembangunan, terutama pada tahap-tahap pertama dlmana seca
ra besar-besaran dl lakukan pembangunan flslk prasarana et£

nom I.
Permasalahan pemblnaan tenaga kerja untuk lndustrl bangunan dapat dlbagl dldalam 2 bidang, yaltu:
a. Pendldtkan dan latlhan tenaga kerja.
b. Pengaturan dan penempatan tenaga kerja.
II. Pendldlkan dan latlhan tenaga kerja:
2.Didalam segl kwantltas,tenaga-tenaga teknlk yang sudah ada, cukup bany.a~,hanya dlakul bahwa kwalltasnya perlu dlperbalkl. Perbandlngan jumlah tenaga-tenaga teknlk tlngkat tlnggf, menengah dan rendah maslh belum selmbang.
3.Menglngat kebutuhan dalam pembangunan, pemblnaan tenaga kgr

ja harus segera dltanggulangl. Dalam jangka pendek dlanju~
kan agar Dewan Teknlk dan Gappensl segera mengada~an latlhan-latthan kerja.
Lembaga-lembaga yang telah meml I lkl perlengkapan-perleng kapan yang dlperlukan untuk latlhan, dlanjurkan segera mengambll prakarsa untuk melaksanakan latlhan-latl.han kerja.
4.Kwalltas tenaga-tenaga teknlk sangat dlpengaruhl oleh keadaan dlbldang pendldlkan, karenanya bldang pendldfkan terutama pendldlkan kejuruan teknfk, perlu segera dlperbalkl.
Partlslpasl perguruan teknlk Swasta dalam rangka menglsl
kebutuhan tnt sangat dlharapkan, dongan tldak mengabalkan
usaha perbalkan mutunya.

- 2 IlL Pengat_u_ran _da'l_ __ Q_e!!e!!lp_ata_n t_enag51 kerja.

5. Olpahaml adanya hambatan-hembatan ya~ dl9sba~~n o•en:
a. Pehempatan tenaga kerja yang tlda~ tepe~
b. Peraturan•peraturan yang mutlak perlu untuk penerttban
dalam bldang l.ndustrl bangun'an, belum se~enuhnya memen~..th.J. sas.ara,n.
Untuk pemecahan oers~alan dlatas, perlu dlb~has persoalan
persoalah tentang unsur-unsur yang terkalt dldalam lndustrl bangunan:
a. Unsur permodalan dan unsur pengembangan
b.
" konsultan, perencana, dan perencana slstfm
c.
" kontraktor
d.
"
produsen bahan bangunan
6. Rencana tenaga kerja ("manpower planning") yang tepat sangat dlperlukan dalam waktu yang secepatnya, guna menja min "the right man In the right place". Herus. ada kerja sama yang balk antara Lembaga-lembaga Negara yang dlserahl tugas penyusunan rencana tenaga kerja, dengan Lembagalembaga lalnnya yang melakukan/melaksanakan pembangunan
flslk.
7. Kecual I kwantltas tsb. dlatas, perlu adanya peraturan-peraturan penertlban ("software") yang menjamln kwalltas t~
naga kerja yang dlbutuhkan.
Bagl unsur ltontraktor dldukung adanya "Peraturan Tentang
Ketentuan Persyaratan Kontraktor Pembangunan Jndonesfa"
yang dlajukan oleh Dewan Teknfk. Dlusulkan bagl konsultan
, perencana dan perencana slstlm untuk dlbentuk:
a. Dewan Penllal Kwalitas <"Accreditation Board")
b.
"
Perlzinan Menjalankan Profesl ("Licencing Board")
8. Kedua Dewan tersebut harus dapat wewenang (otoritas) dari
Pemerlntah dan terdlrl dart unsur-unsur:
a, Pemerlntah
b. Organlsasl Profesi yang bersangkutan
c. Dewan TeknJk
d. Lembaga Pendldlkan
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IV. Beber;;, p a_ c a t_c_! an_da_ r i k_e !:_t_?_:;_· !<~TJ9 ~- --~~!)_a_:
9. Didalam kertas kerja Dept. Tenaga Kerja dlsebutk an, bahwapemblnqa n "skill" tldak hanya akan terbatas kepada melatl.b_
nya saja, tetapl _harus pula dlarahka n kepada us~ha-usaha
yang lsblh lntenslp , yang dlsebabk an oleh adanya ke~ajuan
kemajuan yang menyeba bkan pula nalknya persyar atan-pe tsyaratan yang dlperluk an bagl tenaga kerjanya .
Penllala n terhadap seorang buruh/ka ryawan dewasa lnl, rnaslh sangat terbatas , sehingga menlmbu lkan kesullta n-kesul!tan dldalam kwallflk asl tenaga kerja ltu. 11 Up-grad lng"
dan "up-dati ng" akan berguna untuk memecah kan hal tersebu t
dan memberl kan kemungk lnan yang leblh luas bagl "career
planning " para buruh/ka ryawan pada semua tlngkata n.
Dlsampln g latlhan- latlhan yang memerlu kan waktu yang agak
lama, ada pula ketrampi I an yang dapat diberlka n pada waktu yang pendek dengan jalan "on-the- job training ", dengan
program yang jelas. Dlmaksu dkan untuk sekal tgus menlngkat~
kan standard -standar d kerja dan pembentu kan slkap m~n+at.
10. Oleh Gappens t dlkemuk akan, bahwa usaha-us aha untuk mengat~
sf kekurang an tenaga terlatih dalam segala tlngkata n, adalahsbb .:
a, Pemblna an, blmblng an, dan rerllndu ngan kepada usaha-us a
ha Swasta serta kesediaa n pengusa ha-pengu saha aslng untuk menggun akan dan melatlh tenaga-t enaga Indonesi a da+
lam pelaksan aan proyek-p royek dengan tujuan "transfe r
of skill and managem ent"
b. Perencan aan tenaga kerja ("manpow er planning ") yang tepat, penempa tan tenaga kerja secara raslonl I sesual dengan bakat dan kemampu annya.
I I • P I I d I d a I am k e r t a s k e r j a n y a me ng emu ka ka n b a hw a t o na g a ke r ja menempa tl "strateg ic position ". Karena ltu dlperi!Jk an
pengatu ran, perllndu ngan dan [)enghar gaan yang lebih balk
bagl para tenaga kerja (khususn ya teknlsl ), untuk menglmb~
ngl kebljaks anaan Pemerln tah dan lnvestfls l.modal asing.
Blla tldak, dlkhawa tlrkan tlmbulny a gejala-g ejala "braindraln 11 •
Kwaflfl kasl dan kl3slflk asl sudah saatnya untuk dljalank an.
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12. Para Sarjana Arsftektur (tergabung dldalam IAI dan PSAI) t~
lah menylmpulkan dldalam dlskuslnya, bahwa hambatm'1-hambatan
dfdalam pembangunan dl_sebabkan oleh adafry'a keterbatasan tena
ga kerja ("manpo~er sonstrafnt"), balk kwanfltatlp ma~pun
kw·alltatlp dalam bldang kepemerlntahan,, lndustrl.dan 'pendldl
kan dldalam:r~ang ~lngkup aktJvltas·pem~ang~nan ("bulldlng
activities")·.
Untuk m~mecahkan ·~e~s6atan tsb., perlu dlba~as 4 persoalan
pokok dalam kaltannya yang Integral, 'yaltu:
a. Tenaga kerja <"manpower")
b. Pendldlkan
c. Profesl
d. Forum
Belum adanya mekanlsme "feed and feed-back" dlantara pendldl
kan dan masyarakat dunla pembangunan, menyebabkan belum da~
pat dfbuat suatu perklraan yang t8pat akan.kebutuhan tenaga
kerja, balk dalam bentuk "skilled", "technician" atau subproflslonl I maupun tlngkatan proflslonll.
Dlduga, bahwa dldalam pembangunan yad. akan dlbutuhkan kwall
flkasl tenaga kerja dengan spesial Tsasl yang leblh tajam,khu ·
susnya dfsektor modern.
Dllaln flhak dlbutuhkan pula tenaga kerja yang dapat menja~l
pelopor pembaharuan dldalam masyarakat yang tradfslonl 1.
Pola pendldlkan harusnya selrama dengan kebutuhan dlatas,
dan tfdak berslfat kaku ("rigld") untuk menglkutl perkemban.s_
an dldalam pembangunan.
V.

Penjelasan Bapak Menterl PUTL dalam "meet the press" bulan
Oktober 1969 tentang tenaga kerja.
13. Perencanaan tenaga kerja dlanggap pentlng untuk segera
dltanggulangl. Klta tclah terlalu lama menlnggalkan tata cara kerja yang lazlm dlpakal dida.l.am bld9ng pembangunan. Harus segora dlbuat suatu "Check! 1st" dprl tena
ga-tenaga yang dlbutuhkan bagl rencana pcmbang~nan ltu.
Dan harus dlplsahkan antara tenaga-tenaga jenls "manag~
rial" dan tenaga-tenaga yang termasuk "technical ski I 1".
Jumlah pelajar-pelajar yang klnl terdapat dl ST, STM dan

- 5 -

STA tldak sebandlng dengan jumlah mereka yang terdarat dlFakultas-faku1+as. Jumlah pelajar dl Fcrku{Tas leblh banyak
dart yang belajar ~~ sekolah-sekolah kejuruan, sehlngga tl
dak ada keserastan dfdalam penyedlaan tenaga kerja yang dl
perlukan untuk pembangunan dlmasa yang akan datang.-

Bandung, 14 Desember 1972.
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MASALAH DI$EKITAR ~EM~INAAN
INDUSTRI KONSTRUKSI Dl l.NDONESIA
Jr. Rtsman M~rls MSCE*
Pengantar.
Sejak dua tahun terakhtr In I serangkatan usaha2 lntenslf dl taku~
.kan untuk menfngkatkan program2 pemblnaan lndustrl konstruksl
Indonesia. Dlmotorl oleh Ketua Dewan Dlreksl PBN lr. S. Danunag£
ro, pada sementara waktu tnt .sebagai taraf pertama berbagal urilt
PUTL dan PN2 Bangunan telah terl Tbat dalam dlskusl2 seru.
lndustrl konstruksl (met lputl Pe~ancang/Pere~cana.Pelaksana, Pe~
bua.t Bahan, dan Penye.dla Peralatan) sangat bersl.fat majemuk dan
keseluruhannya sangat tergantung kepada " I lngkungan", kata
Dr. Tahara, seorang ahll dart Jepang yang sengaja dfundang. Komputer sangat membantu penlngkatan kwal ltas dan produktlvltas ka~
ya lnslnyur2, pesan Tuan Mfkio Shoji, undangan lain yang kebetut·~n adalah lnsinyur Kepala dart Kajlma Corp. (yang berkekuatan
I 3 • 0 0 0 I n s i'n y u r d a n kom p ut e r be r ka p a s i t a s 6 0 x mI I I k DPUT L) • Tu a n
E.H. Riley dart lnggeris menduga mungkfn klta perlu menlnjau sl2_
tim kontrak dan pembuatan spesiflkasi2~ya: istl lah2. 81 I I of Qua~
tlty, Contract Surveyor, dan Quantlty Surveyor mungkln perlu men
dapat tempat dalam khazanah industrl konstruksl Indonesia.
Terlalu banyak untuk dlsebutkan satu persatu, usaha-usaha sedeml
klan. kemudlan dltugaskan kepada KOPBINIKON )(Komlsi Persiapan
Pemblnaan lndustrl Konstruksi) yang dlbentuk oleh Menter! PUTL
tanggal 12.Junl 197.2 dengan Steering Commlttoe dlketual Dlr.Jen.
Clpta Ka~ya, Jr. Rachmat Wlradlsuria dan Ketua Harlan Jr. S. Danu
nagoro.

*

Jr. Rlsman Marls MSCE adalah seorang alumnus' ITS baglan Plano!£
gl yang kemudlan meneruskan Studt ke Amerlka. Sekarang bekerja
pada Slro I lmu Pengetahuan & Teknologl cq. Bag! an Slstlm Komputer, Set. Jen. DPUTL, sebagal Systems Analyst, juga pejabat Sek
retarls I KOPBINIKON~
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Slstlm dasar lndustrl konstruksl.
Dengan tujuan mengoptlmaslkan sub slstlm I. Unlt2 Usaha (Perusahaan2 ), maka perlu pula dlperhatlkan sub2 slstlm "I lngkungan"nya
yaitu 11. Pasaran, Ill. Modal, dan IV Teknologle Uthat Gambar. I)
Keselmbangan slstlm hanya tercapal jlka ke-empat2 sub-sfstlmnya
tumbuh proporslonlt. F.akta dasar yang dlterlma dart Dr. Tahara
lalah: Unlt2 Usaha lndustrl Konstruksl selalu "less.advanced and
left behind" t·erhadap perke'mbangan llngkungan·nya (P'asaran, Modal,
dan Teknologl) tad!. Selalu, dlmana saja dan k~pan s~ja. dldunla
InI .

Sebab2nya adalah :
I. Tlap2 sub-slstlm I lngkungan ltu sebenarnya adalah baglan lntea
ral dart slstlm maslng2 yang sangat besar, mempunyal dlnamlka
sendlrl yang berjalan dengan atau tanpa pengaruh2 dart unlt2
usaha Konstru~sl.
Contoh : PASARAN konstruks.l tldak dapat dlperluas atau dl~er
clut oleh aktlvltas2 Unit Usaha sendlrl sepertl pab~:
rl.k sabun mengendal lk~n pasarannya melalul kampanye
lklan. Juga tak mungkln menlmbun order2 untuk bersper
kulasl. menalkan harga atau untuk mengatasl masa pace~
.Ilk kehablsan pekerjaan.
Sub-slstlm MODALnya dltentukan oleh slstrm yang dlanut dalam pembentukan dan pembelanjaan modal seluruh
sa kto r2 e konom I •
Lalssez-falre akan mengallrk~n modal kepada sektor2
dengan return pal lng tlnggi. Soslal lsme akan mengal
kan modal menurut perencana2 pemerlntah. Slstlm Pancasita akan ••••••• ?
Demlklan pula TEKNOLOGI konstruksl, apa yang tersedla
atau tldak tersedla dftentukan oleh ~ktlvftas2 pen~t!
tlan, pengembangan dan adaptasl teknologl secara kes~
luruhan. Artlnya, elektrGnlka, klmla, komputer, teknlk
mesln, sampat kepada teknologl management, padat karya
vs. padat kapltal~ semuanya berjalan terus tanpa perlu
me-nanya2 kebutuhan speslflk Unlt2 Usaha Konstruksl.

tr
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2.

M~dahlah

dl I that ken~pa pula ~wal ttas kaftan lnte~aksl antara
PASARAN-MODAL-TEKNOLOGI dldunia lndu~trl kon~truksl sendlrl
terlepas dart kendall Unlt2 Usaha2-nya.

Contoh : Volume PASARAN sekarang kabarnya enampuluh persen d~
rt Anggaran. PELITA dlmana lima puluh persen dlantara.
nya terdlrl dart karya2 ctvl 1-englneerlng. Untuk memenuhl permlntaan Jtu pe~luka~ dltunggu kesanggupan
MODAL Jndustrl konstruksl Indonesia (Menurut SIC :
tahun 1971 ada 692 Perusahaan2 Bangunan Polaksanaenampuluh persen dlantaranya dl Jakarta, 43 Perencana,_54 Produsen/Sole Ag·, Bahan, 12 BJro Teknfk).
Ttd~k, karena modal aslng dapat dlundang masuk, sek~l
I fan dengan TEKNOLOGI mutakhlrnya. Tlmbut lah Unlt2
Usaha asl~g penuh, joint- venture, dan jolnt-enterprl
se -dlbldang ln~ustrl konstruksl, _dlsamplng untt2 do·
mesttk. Dengan deml~lan untuk Indonesia walaupun PASARAN tetap satu sebenarnya dapat dlbuat ttga model
semacam pada Gambar I: maslng2 untuk untt2 usaha
aslng, Domestlk, dan Hybrid. Menartk mungkln membandlngkannya, dan mengetahuf berapa P~SARAN yang mfllk
awa k.

-

-
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Nyatalah kurang ada gunanya Unlt2 Usaha domestlk mencak2 selama mereka tldak berusaha menglmhangf kwall tas kaftan PASARAN- MODAL-TEKNOLOGI yang nota bene dl
clptakan dlluar dunlanya.
Yang terhormat Jakarta, bersedlakffh: ahda ~engundurkan
program dralnage/s-ew er:age kota ka,ren.a belum ada Engineering Consultant untuk bekerja 200 jam komputer
Yang terhormat Bappenas, tolong stop dulu program pr~
sarana karena belum ada satupun pabrlk pre-stressed
concrete. Dst. Dst.
Leblh mengenaskan bag! keadaan Indonesia adalah keny~
taan bahwa slstlm dasar lndustrl konstrukslny a ltu m~
slh berupa coretan untuk dl-tengok2 saja. Komuntkasl
dlantarn eksponen2 ttap2 sub-sistlm ltu maslh berantakan. 9alam praktek, penetapan tlngkat lnteraksi PA
SARAN-MODAL-TEKNOlOGI dlbuat tanpa data lengkap me ngenal kemampuan UNIT2 USAHA tentu bukanlah dlmaksud
:untuk menurunkan volume pekerjaan melalnkan se-kurang
kurangnya untuk merumuskan kebljaksan~an pembln~an
terhadap unlt2 usaha konstruksl ttu, supaya tak terlal
lu jauh dltlnggalkan .
WATAK UMUM USAHA INDUSTRI KONSTRUKSI.
Cara2 unit Usaha menanggapl, memanfaatkan , dan menyerap kondlsl2
llngkungannya ltulah yang menentukan kesehatan pertumbuhann ya I~
blh ~anjut. Dalam hal lnl lndustrl konstruksl terlkat oleh watak
wataknya sendlrl, yang membedakanny a dari laln2 bldang Jndustrl.
Wat~k2 ltu terlthat dalam segi2 pengaturan Intern Unlt2 Usaha,
masln~2 dlbldang.adm lnlstratlp, fJnansl i l,dan teknls.
Admlnlstratl p :
a. Feodallstls - sejarah lndustrl konstruksl dlmulal darl kelompok2 tenaga kerja yang mempunyal keahl ian se~dlrl2 dengan
"boss" maslng2. Kesl!ksesan usaha tergantung kepada keahlfan
tawar menawar dengan mandor2/kepa la tukang atau ahl 12 spesla1 Is yang merupakan raja·dlbldangn~a maslng2 ltu·
b. Pengaruh Manusla·~ lebih b~rat terasa dlbandlngkan dengan ke-
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adaan pada lndustrt manufaktur mlsalnya; dalam lndustrt konstruksl proses2 pembel !an, kohtrak 1 membuat bahan, membangun,
dan men~art· blaya seluruhnya berhubungan dengan manusta dengan
segala lntutsl dan tlngkahnya.mastng-maslng.
c. Bentuk Majemuk - luasnya bldang yang dlcakup fndustrl konstru~
sl menlmbulkan berbagal bentuk cara pemblayaan, prosentase kebutuhan kapltal kerja, syarat2 perkredltan, lam<;~ pekerjaan,
fluktuasl. lntensltas kerja, tlngkat asuransl, letak pekerjaan,
persyaratan ~uaca, d~samplng tentunya syarat teknts maslng2
(dalam membangun gedung, jembatan, jalan raya, jalan keretaapl, dan sebagalnya). Terdapat pula macam2 tlngkat pr~duktlvl
tas, kecenderungan beberapa unit raksasa menguasal sebaglan b~
sar Pasaran sedangkan seleblhnya dl-bagl2 oleh Unlt2 kelas t8rl; tetapl beberapa bentuk Unit terl tak pula boleh dlabalkan,
·mlsalnya kontraktor"7kontraktor speslal ls/installateur.
d. Bergerak (moblel) - tempat kerja sesungguhnya :ber-plndah2 _men~
rut lokasl proyek; admlnlstrasl Unlt2 Usaha lndustrl konstruksl tldak semudah lndustrl manufaktur yang memll lkl lokasl kerja menetap.
e. Pas·tf- dalam hal prosedur dan bentuk kontrak plhak lndustrt
konstruksl tak dapat berbuat apa2, semua dltentukan kllen.
Leblh2 dalam bldang pekerjaan umum, penetapan2 dllakukan secara unl lateral oleh pemerlntah.
f. Ekspansl terbatas - produktlvltas harus tetap sesual dengan p~
saran, kalau berleblh (misalnya dalam hal terlalu banyak mekanlsasl dan stock peralatan2 besar) Unit ltu akan terhukum sendlrl oleh depreslesl dan sangat ~.~ba~tu ·produktlvltas dan menekan blaya par unit.
Flnanstll :
a. Pasaran tak terkendall - lndustrl konstruksf sela.lu harus menunggu order dart kl len. Tak mungkfn menlmbun order untuk maksud2 spekulasl, seballknya kadang2 harus menjatuhkan harga tawaran karena perlu mengala~kan salngan.
b. Keuntungan net dan tlngkat eflslensi modal, keel I - kurang menarlk untuk PARA INVESTOR. Oaya tarlknya hanyalah pada jumlah
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absolut yang besar-besar tetapl deng~n aklbat harus ada "turnover" kapltal yang cepat dan tlnggtnya syarat eflslensl kerja.
c. Kekaburan akuntansl dan depreslasl - slstlm2 perhltungan blaya
(cost accountfn~) dan depresl~sl tak dapat serapf fafn2 fndustrl. Pada lndustrl konstruksl ber-macam2/k eadaan harus dlper-:·~:'
tlmbangk~dtttlhatnAd~lnfsttasl~d-~taias ).

r e kn 1s

:

a. Eksperlment allsme- slfat dasar lndustrl konstruksf yang tak
terdapat pada Jndustr12 produktlf laln~ya. Teorl2 engineering
yang dlpakalkan pada pembangunan2 sebenarnya, selalu harus dl
sesualkan: dengan keadaan2 praktds setempat.

b. Ketergantuns an - lndustrt konstruksl tldak menclptakan teknologlnya sendlrl melalnkan harus menerlmanya dart perkembangan
perkembangan teknlk ll~trlk, elektronlk, klmla, mesln, metaflurgl, dan laln2.
c. Melawan Alam - selamanya lndustrl konstruksl berstfat mene~·
tang kekuatan-kek uatan alam, berbeda dengan fndustrf2/ma nufaktur mesfn, klmta, dan llstrlk yang dapat dlanggap sepenuhnya
berjalan dlbawah slstlm buatan manusla. Pengetahuan ten+ang P£
la-tlngkah Al.am (tanah, air, angln, cuaca, gempa) secara mend~
tall setempat sama pentlngnya dengan pengetahuan mengenal pro~
ses pekerjaan ltu sendlrl.
Demlklanlah, hamplr seluruh watak2 umum lndustrl konstruks1 ftu
dapat dljabarkan dart slfat utamanya: ketergantung an kepada slstlm2 llngkungan. lnf membawa konsekwensf kepada Unlt2 Usaha perlunya mempunyat staf/baglan permanen yang menyusun analfsa2 fluk
tuasl Pasaran, me-ml I lh2 Teknologl, dan mengawasl efflsfensf pe~:
n gum pu I a n s e r t a pem a k a f an Mod a ·1 • ( "cost and t I me con c I o u s ness" ) •
Seballknya plhak pembina, khususnya dlslnf pemerlntah yang maslh
cukup dayanya dafam membentuk suasana I fngkungan Pasaran - ModafTeknologf ltu perlu pula me- "monitor" terus menerus kepabflltas
.
.
dan bentuk2 ~eaksl unft2 Usaha lndustrl kostruksl, sebelum menetapkan pengaturan-p engaturan. lnllah yang justru tldak klta kerja
kan.
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Keslmpulan penutup.
Masalah pemblneon lndustrl konstruksl. Indonesia adalah masalah
pembentukan "llngkungan" yang mendorong dan menunjang pertumbuhan Unlt2 Usaha. Pengaturan2 llngkungan yang represslf akan
mematlkan Unlt2nya jauh lebth cepat darl dugaan. Seballknya,p~
ngaturan2 yang "development drlented" maslh harus dllrlngl dengan tlndakan2 menlngkatkan "daya serap" lndustrl yang--watak nya memang konservatlf Int.
Perto~fitlng~attah k~fotlt~s~·dah:l~at~~es

dlat~g

ahteFartln~te

Usaha~d4ngan ·a~s~o2~1to~k•naarinya~lPatetap,rModai~~Tek~ofog~}9

t~da~

tns1dent1J

me!,lnka~ da}em~bagtak2

permenen.

a h . b~r sa~a petn-blnaankllltdpstrt.. ;konatruksl ~~~~n~·~'t.~ •nl p~afa;"d.Leedapl dengan
tetap hatl: peranannya dalam pemtangunan nastonal sangat krltls,
apalagl Jlka dllngat bahwa buah pembangunan sebenarnya yang harus dlpetlk bukanlah berbentuk Jalan2 atau gedung2 yang telah J~
dl ltu melalnkan ·keterllbatan klta dalam proses membangunnya sebagal bekal pengalaman dan keahllan untuk maju terus.
Akh I rn 'i'a J .;d.ap~ t.t $ h ·-d I yak I n_f .F<emba I..J _:.!'~~~o

-:m~_:;-~_t
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