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Kementerian PUPR Sosialisasikan UU No. 2 Tahun 2017 Jawab Tantangan Infrastruktur

Batam - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi melakukan Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan
Kebijakan Pembinaan Konstruksi di Pusat dan Daerah, Kamis (30/3) di Batam. Sosialiasasi UU Jasa
Kontsruksi ini dilakukan secara serentak di enam kota, yaitu Makassar, Batam, Ternate, Palembang,
Surabaya, dan Balikpapan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Yusid Toyib mengatakan sosialisasi dilakukan
sebagai upaya bersama untuk membangun kejayaan pembinaan konstruksi nasional.
"Pertemuan ini sangat strategis sebagai kontribusi positif semua stakeholder dalam
menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang dituntut berdaya saing dan berkelanjutan,"
kata Yusid.
Kontribusi sektor konstruksi saat ini mencapai 10% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata
7%. Namun, sektor konstruksi masih memiliki beberapa kendala antara lain masih belum
terwujudnya tata kelola yang baik, mutu produk kontruksi yang perlu ditingkatkan, serta sistem
penyelenggaraan konstruksi yang masih konvensional.
Kendala lainnya yaitu badan usaha jasa konstruksi masih didominasi kualifikasi kecil yang
memperebutkan kurang dari 20% pasar konstruksi dan badan usaha spesialis yang belum
berkembang. Selain itu, tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat masih mendominasi hingga
90% dari total angkatan kerja sektor konstruksi, sehingga kompetensinya masih diragukan.
Sementara di sisi lain, tenaga kerja asing mulai masuk ke sektor ini. Kendala lain adalah munculnya
sengketa yang berujung pada mutu dan penyelesaian produk konstruksi.
"Undang-Undang ini lahir sebagai upaya untuk menjawab tantangan jasa konstruksi yang
berubah sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi yang terbuka menuju industri konstruksi
yang berkelanjutan," tambah Yusid.
Beberapa poin penting yang mendasar dan memberikan perubahan atas UU Jasa Konstruksi
sebelumnya adalah adanya perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan
pekerjaan konstruksi seperti:
1. Adanya kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi.
2. Adanya peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan jasa konstruksi.
3. Adanya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi,
termasuk pengaturan badan usaha asing di Indonesia.
4. Adanya tuntutan jaminan mutu pekerjaan konstruksi melalui proses sertifikasi dan penjaminan
pekerjaan yang juga berdampak pada perbaikan sistem renumerasi bagi penyelenggara jasa
konstruksi.
5. Adanya keterbukaan informasi melalui sistem informasi yang terintegrasi sebagai data dan
informasi bagi upaya pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

6. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi.
7. Adanya pengaturan (sanksi) bagi para pelaku bidang jasa konstruksi. Termasuk kehadiran
penyelesaian alternatif melalui dewan sengketa, sebagai upaya menjaga keberlanjutan
pembangunan demi kepentingan publik.
8. Adanya peran masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
9. Adanya kepastian hukum atas keberlanjutan pembangunan sehingga bangunan tetap dapat
dilanjutkan walaupun ada aduan dari masyarakat.
Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Kebijakan Pembinaan
Konstruksi di Pusat dan Daerah ini, secara efektif akan diimplementasikan dua tahun sejak
diundangkan yakni tahun 2019. (ind)
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