
LE N4 BACA

PENCEMBANCAN ]ASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board

Kepada Yth.
1 Para Keiua LPJK Provinsi Seluruh lndonesia
2. Para Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi

di
Tem pat

SURAT EDARAN
Nomor :43lSE/LPJK-N/lV/201 4

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umunt Nomor : 09 I Prt I M I 2013 Tentang

Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang

Jasa Konstruksi terkait dengan persyaratan permohonan SKA yang diajukan maka perlu

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

'1. bahwa latar belakang pendidikan harus sesuai dengan SKA yang dtmohonkan.
2. dibutuhkan pedoman untuk menentukan latar belakang pendid ikan/ijaza h yang sesual

dengan SKA yang dimohonkan.
3. berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut di atas LPJK Nasional menyusun tabel

pedoman/panduan latar belakang pend idika n/ijazah yang dipersyaratkan untuk

masing-masing SKA (terlampi0.

Demjkian untuk dapat diperhaiikan dan menjadi maklum.

Jakada 25 April 2014

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Tem busan Kepada Yth:
1. Dewan Pengawas LPJK Nasional
2. Pengurus LPJ K Nasional
3. Pertinggal

Balai Krida
Jl. lskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru fakarta selat an relp. 62-21-7201476 Fax. 62-21-7201472

http://www.lplk.net



TABEL PERSYARATAN UAZAH/JURU!;AN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERMOHONAN SKA

NO KLASTFTKAST/SUBKTASTFTKASI (sKA)
NO

KODE
DESKRIPSI ljazahIurusan yang ada di Universitas

ARSITEKTUR ARSITEKTUR
1 Arsitek 101 Arsitek adalah seorang ahi yang memiliki kompetensi untuk

merancang dan mengawasi pelaksanaan bangunan gedung,

perl(otaan dan lingkungan binaan, yang meliputi aspek

estetika,budaya, dan sosial.

Arsiiektur

? Ahli Desain lnterior t02 Ahli Desain lnterior adalah seorang ahli yang memilki

kompetensi seni dan ilmu merancang ruangan dalam bangunan

dengan tujuan untuk menciptakan ruang yang fungsional,

estetika dan struktur keindahan dan manfaat suatu bangunan.

Desain lnterior

3 Ahli Arsitekur Lansekap 103 Ahli Arsitekur Lansekap adalah seorang ahli yang memilki

kompetensi seni dan ilmu merancang lansekap (pertmanan)

dengan tujuan untuk menciptkan ruang pertamanan yang

fungsional, estetika, dan struktur keindahan dan manfaat suatu

perta manan atau kawasan.

Arsitek Lansekap

4 Ahli llu minasi 104 Ahli lluminasi adarah seorang ahli yang memilki kompetensi

merancang tata cahaya, baik di luar bangunan maupun di

dalam ruang bangunan.

Arsitek, -f.5lpil, T Elektro,'Ieknik Fisika

stPlt SIPIL

1 Ahli Teknik Bangunan Gedung 201 AhliTeknik Bangunan Gedung adalah ahli yang memiliki

kompetensi merancang, melaksanakan dan mengawasi

pekerjaan struktur bangunan gedung yang menguasai

bangunan gedung.

Teknik Sipil

2 Ahli Teknik Jalan 202 Ahli Teknik Jalan adalah a hli yang memlliki

kompetensimerancang geometri dan struktur jalan,

melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jalan-

Teknik Sipil
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3 Ahli Teknik lembatan 203 Ahli Teknik Jembatan adalah ahli yang memiliki
kom petensimerancang bentuk dan struktur jem batan,

melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jembatan.

Teknik Sipil

4 Ahli Keselamatan lala n 204 Ahli Keselamatan.lalan adalah ahli yang memiliki
kompetensimeranca ng, dan menilai seluruh aspek keselamatan
ja la n.

Te knik Sipil

5 Ahli Teknik Terowongan 205 Ahli Teknik Terowongan adalah ahli yang memiliki

konlpetensimerancanB bentuk dan struktur terowongan,

melaksanakan dan mengawasi peker.iaan konstruksi

terowonga n.

Teknik Sipil

6 Ahli Teknik Landasan Terbang 206 Ahli Teknik Landasan Terbang adalah ahli yanB memiliki

konrpetensimerancang bentuk geometri dan struktur landasan

terbang, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi

Iandasan terbang.

Teknik Sipil

7 Ahli Teknik Jalan Rel 201 Ahli Teknik Jalan Rel adalah ahli yang memiliki

kornpetensimeralrcang geometri dan struktur jalan rel,

melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jalan rel.

Teknik Sipil

8 Ahli Teknik Dermaga 208 AhliTeknik Dermaga adalah ahli yang memiliki kompetensi

merancang bentuk dan struktur dermaga, melaksanakan dan

mengawasi pekerjaan konstruksi dermaga dan melakukan

pengawasan peker.iaan dermaga.

Teknik Sipil

9 AhliTeknik Banguna n Lepas Pantai 209 Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai adalah ahli yang memiliki 
lTeknik 

Sioll

kompetensi merancang bentuk dan struktur bangunan lepas 
I

pantai, melaksanakan konstruksi bangunan lepas pantai. 
I

10 Ahli Teknik Bendungan Besar 210 Ahli Teknik Bendungan Besar adalah ahli yang memiliki

kompetensi merancang bentuk dan struktur bendungan besar,

melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi bendungan

besar.

Teknik Sipil, Geoteknik,
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11 Ahli Teknik Sungai dan Drainase 2t1, Ahli Teknik Sungai dan Drainase adala h ahliyang memiltki
konrpetensi merancang bentuk dan struktur sungai dan
drainase, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstrul<si
sungai dan drainase.

Tekn ik Sipil

12 Ahli Teknik lrigasi 21-2 Ahli Teknik lrigasi adalah ahli yang memiliki l<ompetensi
merancang bentuk dan struktur irigasi termasuk bendung,
melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi irigasi.

Teknik Sipil

13 Ahli Teknik Rawa dan pantai 21,3 Ahti Teknik Rawa dan Pantai adalah ahliyang memiliki
kompetensi merancang bentuk dan struktur rawa dan pantal,

melaksan;kan dan mengawasi pekerjaan konstruksi rawa dan
pantai.

Teknik Sipil

t4 Ahli Teknik Pembongkaran Ba ngunan 214 Ahli Teknlk Pembongkaran Bangunan adalah ahli yang memiliki
kompetensi merancang pembongkaran bangunan gedung

sesuai kondisi lingkungan, melaksanakan dan mengawasi
pel<erjaa n pembongkara n bangunan.

Teknik 5ipil

15 Ahli Pemeliharaan dan Perawata n
Bangunan

215 Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan adalah ahliyang
memiliki kompetensi melaksanakan dan mengawasi pekerjaan

pemeliharaan dan perawatan bangunan.

Seluru h J urusa n Teknik

16 Ahli Geoteknik 2L6 Ahli Geoteknik adalah ahli yang memillki kompetensl
melaksanakan pengukuran dan uji kekuatan daya dukung tanah

dan menilaijenis-jenis tanah pada lokasi yang akan didirikan
ba ngu na n.

Teknik Sipil ,Teknik ceologi

L7 Ahli Geodesi 217 Ahli Teknik Geodesi adalah ahli yang memiliki kompetensi

melaksanakan pemetaan tanah dan atau laut dengan metoda

teristis, fotogramerls, remote sensing maupun GPS yang

dlperlukan sebagai dasar merancang bangunan dan atau

wilayah tertentu,

Geodesi dan Geomatil<a, Oseanografi
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MEKANIKAL MEKANIKAT
Ahli Teknik Mekanikal 301

Ahli Teknlk Mekanikal adalah ahli yang memiliki kompetensi
merancang bentuk dan struktur mekanikal pada bangunan
tertentu atau di ltar bangunan, melaksanakan dan mengawasi
pekerjaan konstruksi mekanikal.

Teknik Mesin

2 Ahll Teknik Sistem Tata Udara dan

RefiBerasi

302 Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigerasi adalah ahli yang

memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur sistem
tata udara dan refigerasi, melaksanakan dan mengawasi
pekerjaan konstruksi sistem tata udara dan refigerasi.

Teknik Mesin, Te knik Fislka

3 Ahli Teknik Plambing dan Pompa

Mekanik
303 Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanika adalah ahli yang

memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur plambing

dan pompa mekanik, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan

konstruksi plambing dan pompa mekanik.

Teknik Mesin

4 Ahli Teknik Proteksi Kebakara n 304 Ahli Teknik Proteksi Kebakaran adalah ahli yang memiliki

kompetensi merancang bentuk dan struktur proteksi kebakaran
pada banguna, memasang dan mengawasi pekerjaan proteksi

kebakaran pada banguna n.

Tel<nik M esin

5 Ahli Teknik Transportasi Dalam

Gedung

305 Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung adalah ahli yang

memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur dan

instalasi transportasi dalam gedung, melaksanakan dan

mengawasi pekerjaan pemasangan struktur dan instalasi

Teknik Mesin

ELEKTRIKAT ELEKTRIKAL
1 Ahli Teknik Tenaga Listrik 401 Ahli Teknik Pemhangkit Tenaga Listrik adalah ahli yang memiliki

kompetensi merancang bentuk dan struktur pembangkit

tenaga listrik, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan

konstruksi pembangkit tenaga listrlk dan pemasangan instalasi

pem ba ngkit tenaga listril<.

Teknik Elektro dan Teknil< Tenaga Listrik (EP)
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2 Ahli Teknik Elektonika dan
Telekomunikasi dalam Gedung

405 Ahll Teknik Elektonika dan Telekomunikasi Dalam Gedung

adalah ahli yang rnemiliki kompetensi merancang bentuk dan

struktur ektronika dan telekomunikasi dalam gedung,

melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstrul(si elektronika
dan telekomunikasi dalam gedung dan pemasangan instalasi
elektronika dan telekomunikasi dalam gedung.

Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi,
Teknik Mesin

3 Ahli Teknik Sistem Sinyal

Telekomunikasi Kereta Api

406 Ahli Teknik Sistern Sinyal Telekomunikasi Kereta Api adalah ahli

yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur
sistem sinyal telekomunikasi kereta api, melaksanakan dan

mengawasi pekerjaan konstruksi sistem sinyal telekomunikasi

kereta api dan pemasangan instalasi sistem sinyal

telekomunikasi kereta api.

Teknik Elektro (EL)

Teknik Mesin

TATA LINGKUN6AN TATA TINGI(UNGAN

1 Ahli Teknik Lingkungan 501 Ahli Teknik Lingkungan adalah ahli yang memlliki l(ompetensi

merancanS bentuk dan struktur tel(nik lingkungan,

melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi teknik
lingl<ungan dan pemasangan instalasi Teknik Lingkungan.

Teknik Lingl<u ngan

2 Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah s03 Ahli Teknik Sanitasl dan Limbah adalah ahli yang memilil(i

kompetensi merancang lokasi dan proses sanitasi dan limbah,

melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan

sanitasi dan limbah,

Teknik Lingl(unga n, Teknik Penyehatan

Ahli Teknik Air Minum 504 Ahli Teknik Air Minum adalah ahli yang memiliki kompetensi

merancang instalasi air minum, melai<sanakan dan mengawasi

pekerjaan pembangunan instalasi air mtnum.

Teknik Lingku nga n, Teknik Pe nyehata n

4 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 502 Ahll Perencanaan Wilayah dan Kota adalah ahli yang memiliki

kompetensi merancang wilayah dan perkotaan, melaksanakan

dan mengawasi pekerjaan pembangunan wilayah dan

perkotaan.

Wilayah dan Perkotaan, Arsitek, Planologi
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MANAJEMEN PELAKSANAAN LAIN-tAIN
1 Ahli Mana.jemen Konstruksi 601 Ahli Manajemen Konstruksi adalah ahli yang memiliki

kompetensi menyusun program dan perencanaan

pembangunan konstruksi.

Seluruh Jurusan Teknik

2 Ahli Manaiemen Proyek 602 Ahli Manajemen Proyek adalah ahli yang memiliki kompetensi
merancang program dan melaksanakan dan mengawasi
pengelolaa n proyek konstruksi.

Seluruh I urusa n Teknik

3 Ahli K3 Konstruksi 603 Ahli K3 Konstruksi adalah ahli yang memilil(i komperensi
membuat dan menyusun program dan perencanaan

keselamatan kerja proyek konstruksi dan melakukan
pengawasan atas penerapan sistem, program dan perencanaan

keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan proyek

konstruksi.

Seluruh J urusa n Te knik

4 Ahli Sistem Manajemen Mutu 604 Ahli Sistem Manajemen Mutu adalah ahli yang memillki
kompetensi merancang program dan merencanakan sistem

manajemen mutu pelaksanaan proyek konstruksi dan

melakukan pengawasan penerapan siste, program dan

perencanaan manajemen mutu proyek konstruksi.

Seiuruh.lurusan Teknik
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