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ABSTRACT 
 
     
     Crane is equipment for lifting and moving the load vertically or horizontally on 
specified distance. Improper crane operation procedures can cause fatality injury. 
To prevent the accident it required a lifting plan before starting operation crane. 
The function of lifting plan to control the cause of accidents. The first factor  is 
human factor who directly related to the operation of the crane,  including 
operator, rigger and technician. The second factor is equipment factor, each 
devices must proper with the standards. The third factor is working methode wich 
will manage the way of lifting activity with measure various aspect that can affect 
of lifting condition. 
     This research aims to evaluate implementation of safety program that has been 
applied in the construction of bridge and oprit Brantas river for highway 
Mojokerto-Kertosoni by PT. Adhi Karya (persero) tbk. The variables studied were 
operator, rigger, technician, crane lifting equipment, lifting gear, lifting plan, 
lifting activity and housekeeping. This research includes observational while 
according the time including crossectional research. In term of data analysis, it’s 
was descriptive. Data on observations and interviews will be compared with UU 
No.1 tahun 1970, Permenakertrans RI No.Per 01/MEN/1980, Permenaker RI 
No.Per 05/MEN/1985, Permenakertrans RI No.Per 09/MEN/VII/2010 and lifting 
standard like LOLER and AS. 
     The results of research showed that PT. Adhi Karya (persero) tbk already 
carrying out work accident by cause of crane operation. But the control still lacks 
at the human factor, equipment factor and lifting plan. 
It is advisable to carry out monitoring, making the procedure and review the 
lifting plan. 
 
 
Key word : lifting equipment, lifting plan. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TA EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA  

PEKERJAAN ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN CRAWLER CRANE 

DI PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK 

NIKEN AYU RAGIL K



ABSTRAK 

 

 

     Crane adalah alat yang berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan beban 
secara vertikal atau horizontal pada jarak yang ditentukan. Pengoperasian crane 
yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan kecelakaan kerja fatal. Untuk 
mencegah kecelakaan tersebut diperlukan sebuah perencanaan sebelum memulai 
kegiatan operasi crane. Rencana pengangkatan berfungsi untuk mengendalikan 
faktor penyebab kecelakaan. Faktor pertama adalah faktor manusia yaitu orang 
yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengoperasian crane termasuk operator, 
rigger dan teknisi. Faktor kedua adalah faktor peralatan, setiap alat harus 
memenuhi standar keselamatan. Faktor ketiga adalah metode kerja yang akan 
mengatur jalannya kegiatan pengangkatan dengan memperhitungkan berbagai 
aspek yang dapat mempengaruhi kondisi pengangkatan. 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan keselamatan kerja yang 
telah diterapkan di proyek pembangunan jembatan dan struktur pendekat Sungai 
Brantas tol Mojokerto-Kertosono oleh PT. Adhi Karya (persero) tbk. Variabel 
yang diteliti yaitu operator, rigger, teknisi, pesawat angkat crane, peralatan 
angkat, dan metode kerja. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 
observasional, sendangkan jika ditinjau menurut waktu termasuk ke dalam 
penelitian crossectional. Menurut segi analisis, penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif. Data hasil observasi dan wawancara akan dibandingkan 
dengan UU No.1 tahun 1970, Permenakertrans RI No.Per 01/MEN/1980, 
Permenaker RI No.Per 05/MEN/1985, Permenakertrans RI No.Per 
09/MEN/VII/2010 dan Standar pengangkatan menggunakan crane seperti LOLER 
dan AS. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Adhi Karya (persero) tbk sudah 
melaksanakan pengendalian kecelakaan kerja akhibat penggunaan crane, namun 
pengendalian tersebut masih memiliki kekurangan pada faktor manusia, faktor 
peralatan dan rencana pengangakatan.  
Disarankan untuk melakukan pemantauan, membuat prosedur dan meninjau 
kembali rencana pengangkatan. 
 
 
 
Kata kunci : alat angkat, rencana pengangkatan. 
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DAFTAR ISTILAH 

 

1. Abutmen adalah merupakan bagian bawah jembatan yang terletak pada 
kedua ujung pilar yang berfungsi untuk memikul beban hidup seperti 
angin dan kendaraan. 

2. Bearing pad  adalah dudukan atau pengganjal yang digunakan untuk 
landasan bagi girder saat diletakkan di atas girder.  

3. Bekisting adalah bagian dari proses pembangunan jembatan yang 
berfungsi membuat cetakan sebelum dilakukan pengecoran. 

4. Center of gravity  adalah titik tengah dari beban atau titik seimbang beban. 
5. Diafragma adalah beton berbentuk persegi yang diletakkan diantara sela-

sela girder yang berfungsi untuk menahan girder pada posisinya atau 
supaya tidak bergeser.  

6. Form traveler adalah alat yang dipasang pada kedua kepala pilar yang 
kemudian masing-masing sisi dipasang bekisting dan dilakukan 
pengecoran secara seimbang pada setiap sisi alat tersebut. Proses ini akan 
dilakukan secara bertahap pada setiap segmen dan pada akhirnya kedua  
form traveler akan bertemu di tengah. 

7. Girder adalah balok yang terletak diantara dua penyangga (pier atau 
abutment) pada jembatan yang berfungsi untuk menompang struktur diatas 
lantai jembatan dan berfungsi juga untuk mendukung  balok-balok lain 
yang lebih kecil dalam satu konstruksi. 

8. Half slab adalah beton yang berbentuk persegi yang diletakkan di atas 
girder sebelum dilakukan pengaspalan yang berfungsi sebagai landasan 
yang menerima beban. 

9. Hook adalah alat bantu angkat yang terletak dibawah boom yang berfungsi 
sebagai penghubung tali pengangkat beban (hoist rope) pada boom dengan 
lifting gear. 

10. Lattice Boom adalah lengan pada crane yang berfungsi mengangkat beban. 
Lengan ini harus dipotong dan disetting berdasarkan load chart crane. 

11. Lifting gear adalah alat bantu dalam proses pengangkatan menggunakan 
crane yang berupa tali pengangkat, penjepit, hook, sackle atau master link.  

12. Load angle factor adalah sudut yang terbentuk pada pengikatan beban 
yang dapat mempengaruhi kapasitas pengangkatan. 

13. Load cell monitor adalah monitor yang dipasang pada crane yang 
berfungsi untuk memantau kondisi pengangkatan. 

14. Load chart adalah panduan pada crane untuk melakukan pengaturan pada 
crane saat akan melaksanakan kegiatan operasi. 

15. Mode factor adalah suatu nilai ketetapan pada jenis ikatan yang dapat 
mempengaruhi kapasitas pengikatan. 

16. Operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki 
keterampilan khusus dalam mengoperasikan crane. 

17. Oprit adalah struktur jalan yang menghubungkan antara suatu ruas 
jalan dengan struktur jembatan. 

18. Orang yang berkompeten/ahli (lifting specialist) adalah orang yang 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pengujian 
terhadap crane atau lifting gear dan membuat rencana pengangkatan. 
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19. Out rigger adalah roda pada crane yang berfungsi sebagai penyeimbang 
saat crane bekerja. 

20. Over load adalah kondisi kelebihan muatan pada crane yang berpotensi 
menyebabkan kecelakaan kerja. 

21. Pad eye adalah alat berupa pengkait yang dipasang pada beban untuk 
dikoneksikan pada lifting gear pada saat pengangkatan berlangsung yang 
berfungsi untuk membagi rata beban agar pengangkatan dalam keadaan 
seimbang. 

22. Pilar adalah merupakan struktur yang berfungsi untuk menerima beban 
yang diberikan oleh struktur di atasnya kemudian disalurkan ke bawah. 
Pilar terletak diantara kedua kepala jembatan 

23. Pondasi adalah merupakan bagian bawah jembatan yang berfungsi untuk 
menerima beban dari struktur di atasnya. 

24. Radius crane adalah jarak yang diukur antara titik pusat crane dengan 
jarak benda yang akan diangkat. 

25. Rigger adalah enaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki 
keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan barang serta membantu 
kelancaran pengoperasian peralatan angkat. 

26. Safety devies adalah  alat yang dipasang pada crane yang berfungsi untuk 
memberi peringatan jika terjadi pengangkatan yang tidak aman. 

27. Shackles adalah alat untuk menguhungkan wire rope dengan komponen 
lain seperti hook, pad eye dan pada ikatan yang digunakan untuk 
mengencangkan ikatan tersebut 

28. Sling adalah tali untuk mengangkat beban yang terdiri dari webbing sling, 
tali baja (wire rope sling) atau rantai (chain). 

29. Soilmec mechanic adalah mesin yang digunakan untuk pengeboran yang 
mempunyai mata bor atau auger dimana mesin ini akan dipasang pada 
crane atau excavator. 

30. Sudut boom adalah sudut yang terbentuk antara boom dan radius kerja 
crane. 

31. SWL adalah berat beban maksimum yang  diijinkan untuk diangkat 
berdasarkan perhitungan orang yang berkompeten.  

32. Teknisi adalah petugas pelaksana pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan/atau 
pemeriksaan peralatan/komponen pesawat angkat dan angkut. 

33. Two leg sling adalah pengangkatan dengan menggunakan dua sling 
dimana bagian atas disatukan dalam satu titik. 

34. WLL adalah merupakan suatu nilai ketetapan  beban maksimum yang 
diijinkan boleh diangkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

              Konstruksi bangunan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan tahapan di tempat kerja. UU Nomor 1 tahun 1970 menjelaskan bahwa 

yang termasuk dalam kegiatan konstruksi adalah dikerjakan pembangunan, 

perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau 

bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di 

bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan. 

  Kegiatan konstruksi saat ini semakin berkembang karena manusia 

membutuhkan berbagai macam fasilitas untuk mendukung kelancaran 

aktivitasnya. Pada tahun 2013, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa SDM 

konstruksi Indonesia mencapai 6,9 juta atau 5,7 dari tenaga kerja nasional 

dengan rincian 4% merupakan tenaga ahli, 20% merupakan tenaga terampil, 

dan 76% merupakan tenaga kurang terampil. Indonesia merupakan salah satu 

negara yang akan mengirim tenaga kerja kontruksi ke luar negeri seperti ke 

Saudi Arabia, Myanmar, Filipina dan Timor Leste dimana nilai pasar 

kontruksi Indonesia mencapai 10% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

Kementerian Pekerjaan Umum berupaya untuk mendorong dan 

memfasilitasi perusahaan jasa kontruksi untuk meningkatkan kinerja sehingga 

mampu bersaing dengan tenaga kerja lain dalam skala internasional melalui 

forum konstruksi Indonesia yang diadakan setiap tahun. kegiatan ini 

bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan strategi untuk meningkatkan 
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kemajuan sektor konstruksi. Tenaga kerja bidang kontruksi telah dibekali 

dengan pelatihan baik itu teknologi, bahasa dan regulasi. 

   Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan 

pembangunan sarana prasarana semakin beragam, maka tidak heran jika saat 

ini kegiatan kontruksi menggunakan bantuan peralatan yang canggih seperti 

crane. Penggunaan alat berat tersebut mempunyai potensi bahaya yang tinggi 

apabila tidak sesuai prosedur. Berikut ini adalah data kecelakaan kerja fatal 

karena crane menurut The Census of Fatal Occupational Injuries (CFOI) 

yang terjadi di Amerika pada tahun 1992-2002.   

Tabel I.1 Data kecelakaan kerja fatal karena crane berdasarkan penyebabnya. 

Sumber : The Census of Fatal Occupational Injuries (CFOI) 

 

 

 

 

 

 

No. Jenis Kecelakaan Jumlah 
kematian 

Presentase % 

1. Terkena ayunan obyek (contoh terkena 
 ayunan beban). 

290 40.3 

2.  Kontak dengan arus listrik (contoh power 
saluran listrik) 

173 24.1 

3. Jatuh dari struktur crane  88 12.2 
4. Transportasi (contoh perpindahan crane 

dari satu sisi ke sisi lainnya) 
76 10.6 

5. Tersangkut pada bagian crane saat sedang 
berpindah 

73 10.2 

6. Lain-lain. 19 2.6 
Total  719 100.0 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TA EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA  

PEKERJAAN ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN CRAWLER CRANE 

DI PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK 

NIKEN AYU RAGIL K



Tabel I.2 Data kecelakaan kerja fatal karena crane berdasarkan jenis 

perusahaan. 

No. Jenis perusahaan Jumlah 
kematian 

Presentase % 

1. Konstruksi 153 52.8 
2. Manufaktur 44 15.2 
3. Transportasi dan penggunaan publik 35 12.0 
4. Pelayanan 20 6.9 
5. Perusahaan perdagangan 14 4.8 
6. Penambangan  12 4.1 
7. Pertanian, perhutanan dan pemancingan 6 2.1 
8. Lain-lain 6 2.1 
Total  290 100.0 

     Sumber : The Census of Fatal Occupational Injuries (CFOI). 

Data di atas menjelaskan bahwa penyebab kecelakaan kerja fatal karena crane 

adalah karena terkena ayunan obyek yaitu sebesar 40.3% (290 kasus), dan 

sektor yang menduduki angka kecelakaan paling tinggi adalah konstruksi yaitu 

sebesar 52.8% (153 kasus). 

Pada tanggal 11 September 2015 saat musim haji, terdapat kecelakaan 

yang disebabkan oleh robohnya crawler crane di Masjidil haram Mekkah 

(Arab saudi) yang mengakhibatkan 107 orang meninggal dunia dan 236 

terluka. Pada tanggal 01 Oktober 2015, sebuah crawler crane juga roboh saat 

akan melakukan pemancangan di bantaran kali Ciliwung Jakarta Selatan yang 

menimpa gubuk dan menyebabkan satu orang korban menderita patah tulang 

pada tangannya. Kecelakan ini terjadi karena struktur tanah yang labil dan 

tidak mendapatkan dukungan landasan yang baik, hal ini bertentangan dengan 

Permenaker RI No.Per 08/MEN/1985 tentang pesawat angkat angkut. 

Berdasarkan kasus tersebut, pengendalian terhadap kecelakaan kerja karena 

crane harus dilakukan baik itu pada faktor peralatan, faktor manusia maupun 
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metode kerja. Pengoperasian crane harus memenuhi standar dan peraturan 

yang berlaku. Indonesia memiliki peraturan tentang pengoperasian crane yaitu 

Permenaker RI No.05/MEN/1985, Permenakertrans RI No.09/MEN/2010 dan 

standar lain sesuai kebijakan perusahaan. Aturan ini harus diterapkan guna 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

1.2 Identifikasi Masalah 

           PT. Adhi Karya (Persero) Tbk adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang kontruksi. Pada tahun 2014-2015 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk 

memenangkan tender sebagai kontraktor yang akan melakukan pembangunan 

jembatan dan struktur pendekat/oprit untuk tol Mojokerto-Kertosono di area 

Sungai Brantas. Proyek ini adalah milik Perusahaan PT. Marga Harjaya 

Infrastruktur. 

           Jembatan yang dibangun ini merupakan jembatan yang memiliki jarak 

antara kedua pilar terpanjang di Indonesia tanpa adanya pilar lain di tengah 

sungai. Jembatan ini dibangun dengan alat traveler form, teknik ini baru 

digunakan di Jawa Timur. Metode ini juga digunakan untuk membangun 

jembatan Suramadu. 

           Tahap persiapan sampai pelaksanaan pembangunan tersebut tidak lepas 

dari penggunaan alat berat seperti excavator, bulldozer dan crane. Penggunaan 

crane dapat dikatakan cukup banyak karena aktivitas pembangunan jembatan 

dan struktur pendekat ini hampir didominasi oleh kegiatan pengangkatan.  

           Banyak material yang mempunyai berat berlebih atau dalam jumlah 

cukup banyak harus diangkat untuk dipindahkan ke lokasi tertentu. Proses 

pengangkatan tersebut akan sulit dilakukan secara manual sehingga 
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penggunaan crane akan menguntungkan, selain dapat dilakukan dengan cepat 

juga dapat mengurangi terjadinya cidera.  

Pengoperasian crane selain mendatangkan keuntungan  juga harus 

diwaspadai karena jika terjadi  kesalahan akan berakhibat pada kecelakaan, 

termasuk di proyek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dimana pernah terjadi 

kecelakaan kerja saat melakukan stacking  tiang pancang. Kasus kecelakaan 

tersebut menyebabkan satu orang tenaga kerja yang mengalami patah tulang 

karena tangannya terjepit tiang pancang. 

Kecelakaan kerja serupa atau yang lebih parah dapat terjadi apabila 

tidak ada pengendalian terhadap penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. 

Peralatan, Petugas pesawat angkat serta metode kerja harus memenuhi 

persyaratan sehingga kerugian dapat dihindari. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

             Penelitian ini khusus membahas penerapan keselamatan kerja 

dalam pengoperasian crane pada pekerjaan erection girder di  

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk proyek pembangunan jembatan dan 

struktur pendekat untuk tol Mojokerto-Kertosono (Sungai Brantas). 

1.3.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana penerapan keselamatan kerja pada pekerjaan 

erection girder terhadap faktor manusia, faktor alat dan faktor metode 

kerja di     PT. Adhi Karya (Persero)  Tbk pada proyek pembangunan 

jembatan dan struktur pendekat Mojokerto-Kertosono (Sungai Brantas) 

? 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TA EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA  

PEKERJAAN ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN CRAWLER CRANE 

DI PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK 

NIKEN AYU RAGIL K



1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

a) Tujuan Umum 

              Mempelajari Bagaimana penerapan keselamatan kerja pada 

pekerjaan erection girder menggunakan crawler crane terhadap 

faktor manusia, faktor alat dan faktor metode kerja di PT. Adhi 

Karya (Persero)  Tbk di proyek pembangunan jembatan dan struktur 

pendekat Mojokerto-Kertosono (Sungai Brantas) ? 

b) Tujuan Khusus 

1. Mempelajari penerapan keselamatan kerja pada faktor manusia 

dalam pekerjaan erection girder menggunakan crawler crane. 

2. Mempelajari penerapan keselamatan kerja pada faktor alat 

dalam pekerjaan erection girder menggunakan crawler crane. 

3. Mempelajari penerapan keselamatan kerja pada faktor metode  

dalam pekerjaan erection girder menggunakan crawler crane. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

             Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi   

penerapan keselamatan kerja tehadap program yang telah 

diimplementasikan perusahaan. 
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2. Bagi Peneliti 

            Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

pelaksanaan keselamatan kerja dalam pekerjaan yang 

bersangkutan dengan proses pengangkatan barang menggunakan 

crane. 

3. Bagi Peneliti Lain 

           Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau 

referensi terkait dengan penelitian yang sejenis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TA EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA  

PEKERJAAN ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN CRAWLER CRANE 

DI PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK 

NIKEN AYU RAGIL K



 
 
 
 
 
 

BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1 Faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja 

             Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diinginkan yang dapat 

menimbulkan kerugian. Ada 4 faktor yang bergerak dalam satu kesatuan 

berantai pada kejadian kecelakaan yaitu faktor lingkungan, faktor bahaya, 

faktor peralatan dan perlengkapan serta faktor manusia. (Bernet dan 

Rumondang, 1995). 

             Upaya pengendalian kecelakaan ada dua aspek yang harus didekati 

yaitu aspek perangkat keras (Menyangkut mesin, peralatan, tata letak dll) 

serta perangkat lunak (Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia). 

Pengendalian tersebut dapat dilakukan melaui program-program maupun 

regulasi. Pendapat lain menyebutkan bahwa penyebab kecelakaan adalah 

pertama karena faktor mekanis dan lingkungan yang merupakan semua 

faktor selain yang berkaitan dengan manusia dan faktor kedua adalah 

faktor manusia. (Suma’mur 2009). 

              Kegiatan erection girder merupakan pekerjaan dengan tingkat 

risiko yang tinggi. Pelaksanaan pekerjaan ini terdapat  3 faktor yang harus 

dikelola untuk mewujudkan keselamatan kerja. Adapun faktor-faktor 

tersebut adalah : 

2.1.1 Faktor Manusia 
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              Tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan pengangkatan barang 

menggunakan crane adalah Operator, juru ikat (Rigger) dan teknisi. Faktor 

manusia ini sudah diatur dalam Permenakertrans RI 

No.09/MEN/VII/2010. 

1. Operator 

              Setiap Operator harus memiliki lisensi K3 dan buku kerja 

sesuai yang disyaratkan oleh Permenakertrans RI 

No.09/MEN/VII/2010. Terdapat 3 kelas operator berdasarkan 

kepasitas beban yang dapat diangkat yaitu : 

a. Operator kelas I : Dapat mengangkat beban dengan kapasitas lebih 

dari 100 ton atau tinggi menara lebih dari 60 meter. 

b. Operator kelas II  : Dapat mengangkat beban dengan kapasitas 

lebih dari 25 ton sampai kurang dari 100 ton atau tinggi menara 

lebih dari 40 meter sampai dengan 60 meter. 

c. Operator kelas III  : Dapat mengangkat beban dengan kapasitas 

kurang dari 25 ton atau tinggi menara sampai dengan 40 meter. 

2. Rigger 

              Rigger mempunyai tugas untuk melakukan pengikatan barang 

atau bahan dan memberikan aba-aba kepada operator yang sesuai 

dengan porsedur. Ada beberapa aba-aba dalam kegiatan pengangkatan 

seperti aba-aba tangan, peluit dan bendera. Setiap aba-aba yang 

digunakan harus sesuai dengan standar yang artinya sudah disepakati 

secara global sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam 

menafsirkan informasi. 
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3. Teknisi 

          Teknisi bertugas untuk melakukan pemasangan, perbaikan, atau 

perawatan, pemeriksaan, penyetelan dan mengevaluasi keadaan 

pesawat angkat angkut. 

2.1.2 Faktor Mesin 

1. Bagian-bagian crawler crane dan kelengkapannya 

             Crawler crane adalah jenis crane yang mempunyai 

kemampuan untuk mengangkat barang sekaligus berjalan untuk 

memindahkan ketempat tertentu. Crawler crane dapat melakukan 

gerakan maju atau mundur yang disebut “Traveling” dan gerak 

memutar “Slewing”.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :  Crane Hunter.org.2015 

 
     Gambar II.1 Bagian-bagian crawler crane. 
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Bagian-bagian crawler crane adalah : 

1. Out rigger 

           Pada Crawler crane yang berfungsi sebagai out rigger adalah 

roda yang terbuat dari baja. Roda ini disebut crawler atau track shoe. 

Roda ini berfungsi sebagai penyeimbang saat crane bekerja (out 

rigger). Track shoe didesainp untuk dapat menyesuaikan dengan 

medan yang sulit seperti kondisi tanah yang tidak rata. 

2. Slewing platform merupakan meja pemutar untuk pergerakan memutar 

saat crane memindahkan barang. 

3. Winding drum di dalam Winding drum terdapat katrol sebagai tempat 

dimana tali baja digulung atau diulur. 

4. Boom guy Line adalah tali baja yang berfungsi untuk menaikan atau 

menurunkan boom. 

5. Hoist rope 

            Hoist rope adalah tali baja yang berfungsi untuk mengangkat 

benda. Hoist rope ini akan terhubung ke anti two block dimana pada 

saat hook tertarik maksimal ke atas akan menyentuh anti two block 

yang menyebabkan hoist rope tidak dapat ditarik ke atas lagi. 

6. Boom point adalah sambungan berupa pulley / katrol yang teletak 

diantara lattice boom dan jib. 

7. Jib back stay adalah tali baja yang berfungsi menarik boom. 

8. Jib strut adalah tali baja yang berfungsi sebagai pengaman atau 

penegak. 

9. Jib guy line merupakan sambungan dari jib strut. 
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10. Jib adalah tambahan untuk lengan crane (Boom) untuk menambah 

radius kerja crane. 

11. Upper Sheave merupakan katrol yang terletak pada jib. Katrol ini akan 

terhubung pada wire drum atau winding drum untuk mengulur atau 

menggulung tali baja. 

12. Hook 

          Hook atau pengkait baik pada mobile crane maupun crawler 

crane ada dua macam dimana masing-masing hook mempunyai 

kapasitas dan fungsi yang berbeda dan prinsip kerjanya pun sama 

dengan mobile crane. 

13. Lattice boom 

     Ada perbedaan antara boom pada mobile crane dan boom pada 

crawler crane. Pada crawler crane memakai boom jenis lattice. Boom 

ini  tidak dapat dinaikan atau diturunkan secara cepat seperti pada 

boom mobile crane, namun harus melalui bongkar pasang dimana 

panjang dan sudut boom harus ditentukan melalui lifting plan untuk 

menghindari kecelakaan kerja. Penentuan sudut dan panjang boom 

dapat dilihat pada load chart masing-masing crane. 

             Pada Permenaker RI No.Per 05/MEN/1985 (Bab VIII pasal 138) 

menyebutkan bahwa Crane harus melalui pengujian sesuai dengan 

standar uji sebelum digunakan. Pangujian dilakukan selambat-lambatnya 

2 tahun sekali setelah pengujian pertama dan selanjutnya dilakukan 

pengujian satu tahun sekali. 
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2. Kelengkapan Crane 

          Crane mempunyai beberapa kelengkapan untuk mendukung 

kegiatan operasionalnya diantaranya yaitu : 

a. Load Chart 

          Load Chart digunakan oleh Operator sebagai panduan 

melakukan penganturan terhadap crane seperti mengatur panjang 

boom karena panjang boom akan berpengaruh pada radius 

pengangkatan dan besar beban yang dapat diangkat. 

Tabel II.1 Contoh load chart pada crane 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
Sumber Crane Hunter.org.2015 
 
Keterangan tabel II.1 : 

Boom lenghth : menunjukkan panjang boom 27 ft (8 m), 34 ft (10 

m) dst. 
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Operating Radius : menunjukkan jarak radius pengangkatan 5ft (1.5 

m), 10ft (3m) dst. 

Loaded boom angle : merupakan sudut antara boom dan radius yang 

diukur dari panjang boom, radius pengangkatan dan berat beban. 

Seperti yang terlihat di bawah ini : 

 

 

 
 

Sumber : Crane Hunter.org.2015 
 

Gambar II.2 Loaded boom angle pada crane. 
 

Artinya jika panjang boom 27 ft/kaki (8,22 m), membentuk sudut 77 ° 

dengan radius pengangkatan 5 ft maka beban yang dapat diangkat 

adalah 32.000 lb (16 ton). 

b. Daya tarik tali 

           Kebutuhan  untuk  setiap kegiatan  pengangkatan  dapat  

berbeda-beda sehingga Operator perlu mengatur berapa lilitan tali 

pada hook. Semakin banyak lilitan tali maka daya angkatnya akan 

semakin besar namun kecepatannya pengangkatan akan semakin 

berkurang seperti yang terlihat pada tabel II.2. 
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Tabel II.2 Kapasitas dan kecepatan tali pengangkat beban berdasarkan 

banyaknya lilitan. 

 

 

 

 

 

Sumber Crane Hunter.org.2015. 

3. Pemilihan alat bantu angkat 

Alat bantu angkat yang digunakan dalam kegiatan operasi crane 

adalah : 

1. Tali untuk mengangkat  

            Tali untuk mengangkat beban ada 3, dapat berupa rantai, 

tali baja atau webbing, namun yang sering digunakan adalah 

webbing dan wire rope (tali baja). 

a. Tali Baja (Wire rope sling) 

           Setiap tali baja mempunyai kapasitas masing-masing 

berdasarkan besar diameter dan jenis ikatan. Tabel II.3 

menunjukkan kapasitas tali baja berdasarkan diameter yang 

dimiliki. 
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Tabel II.3 Kapasitas tali baja 
 

 

 

 

 

 Sumber : The crosby group LLC,2011. 
 
 

1) Sling angle factor (Sudut pengangkatan pada tali baja) 

           Sling angle factor digunakan untuk menentukan ukuran sling 

yang diminta saat sudut dibentuk diantara sling dan beban yaitu kurang 

dari 90°. Pengangkatan pada sudut kurang dari 45° sebaiknya tidak 

dilakukan. Berikut ini adalah faktor sudut beban berdasarkan sudut 

yang dibentuk. Sudut ini berlaku jika menggunakan two leg sling. 

Tabel II.4 Sling angle factor 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : crane ticket, 2014. 
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Untuk menghitung berapa kaspasitas sling yang diperlukan dapat 

menggunakan rumus di bawah ini :  

 

 

Contoh  jika berat beban 5 ton, sudut pengangkatan 60° (1,73) untuk 

mengangkat pipa (reeve factor = 0,75) pada jenis ikatan choked hitch 

 maka : 

SWL = 5.000 kg x 1,73 x 0,75 

SWL = 56487,5 kg 

Artinya kita harus menggunakan sling dengan kapasitas lebih dari 
5648,5 kg. 

2) Ikatan Tegak lurus (straight pull) 

            Pada jenis ikatan ini kapasitas tali baja tidak akan berkurang 

karena tidak ada sudut yang terbentuk, dimana yang perlu diperhatikan 

adalah bahwa kapasitas tali baja harus lebih besar dari beban dan diameter 

hook harus lebih besar dari pada tali baja. Kapasitas pada setiap jenis 

ikatan dapat berubah karena dipengaruhi oleh sudut atau mode factor. 

(lihat tabel II.6). 

3) Sudut pada jenis ikatan menjerat (choke) 

           Setiap sudut yang terbentuk pada ikatan menjerat akan 

mempengaruhi kapasitas dari ikatan tersebut. Berikut adalah tabel 

kekuatan tali pada ikatan menjerat berdasarkan sudut ikatan yang 

terbentuk : 

 
 

SWL  = weight  x angle factor x reeve factor 
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Tabel II.5 Kapasitas ikatan menjerat berdasarkan sudut yang terbentuk. 
 
 

 

 

 

Sumber : Brookhaven national laboratory Training and Qualifications Program Office 

2008. 

4) Ikatan basket hitch 

          Pada ikatan basket hitch kapasitas sling akan menjadi dua kali dari 

kapasitas ikatan tegak lurus (straight pull) jika sling dalam posisi vertikal 

dan cukup untuk membungkus beban.  

b. Webbing sling 

          Webbing sling terbuat dari nilon dan poliester, nilon tahan terhadap 

beberapa jenis alkali sedangkan polyester tahan terhadap asam. 

Keuntungan melakukan pengangkatan menggunakan webbing sling adalah 

: 

1) Bersifat fleksibel ( Dapat menyesuaikan dengan bentuk beban). 

2) Tidak berkarat dan tidak mengotori barang yang diangkat. 

3) Tidak membelit saat digunakan 

4) Mempunyai permit rigging 

5) Dapat mengurangi risiko tergores pada tangan dan memiliki bahaya 

ayunan yang rendah 

          Webbing sling mempunyai kode untuk menandai kapasitas 

masing-masing. Kode tersebut dapat berupa warna, garis atau dapat 
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pula melalui pengukuran dimana 1 inci menunjukkan kapasitas 1 ton. 

Jenis ikatan dapat mempengaruhi kapasitas webbing sling. 

Tabel II.6 Kapasitas ikatan pada webbing sling yang dipengaruhi oleh 
jenis ikatan. 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lamongan Shorebase safety rigging training, 2014. 

Contoh : 

Untuk webbing sling berwarna kuning yang mempunyai kapasitas 3 

ton, jika ikatan yang digunakan straight pull maka kapasitasnya 

angkatnya tetap 3 ton karena WLL (Working load limit ) = 3 ton x 1 

(mode factor) = 3 ton. Jika jenis ikatan yang digunakan adalah hoke 

hitch maka, WLL = 3 ton x 0,8 = 2.4 ton dst. 
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c. Shackles 

 

 

Sumber : Lamongan Shorebase safety rigging training, 2014.     

Gambar II.3  Alat bantu shackle untuk pengangkatan menggunakan 

crane. 

           Shackles adalah alat untuk menguhungkan wire rope dengan 

komponen lain seperti hook, pad eye dan pada ikatan yang digunakan 

untuk mengencangkan ikatan tersebut. Ada dua jenis shackles yaitu 

screw pin dan bolt type. Screw pin digunakan pada saat mengambil dan 

meletakkan beban dalam waktu sementara sedangkan bolt type 

digunakan pada sambungan yang tetap atau jangka waktu yang lama. 

Screw pada shackles harus dikencangkan saat digunakan, dan pada saat 

digunakan untuk mengencangkan ikatan maka pin harus diposisikan di 

mata penggantung. 

2.1.3 Metode Kerja 

1. Dasar rencana pengangkatan 

Dasar  rencana pengangkatan terdiri dari beberapa aspek yaitu : 

a. Ada personil yang bertanggung jawab dan adanya komunikasi 

yang terbina 

 

          Tanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan 

pengangkatan dengan selamat dan sukses sangat diperlukan untuk 

menegah terjadinya ketidak sesuaian baik itu metode kerja maupun 

progres. Komunikasi antara tenaga kerja yang melaksanakan 
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kegiatan operasi terutama Operator dan dibantu Pemberi sinyal 

harus tepat. Komunikasi yang digunakan harus sesuai standar 

seperti menggunakan aba-aba yang standar agar dimengerti dan 

tidak terjadi kesalahan. 

b. Peralatan dalam kondisi yang baik 

             Cara memastikan peralatan dalam kondisi baik diperlukan 

untuk melakukan  inpeksi. Adapun  inspeksi ini terdiri dari 

beberapa macam yaitu : 

1) Pemeriksaan sebelum pemakaian 

          Pemeriksaan ini dilakukan oleh Operator yang sudah 

kompeten dan dibantu oleh Rigger untuk melakukan 

pengecekan terhadap kondisi pesawat angkat, alat pengaman 

dan alat bantu lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan secara visual. 

2) Pemeriksaan Bulanan 

           Pemeriksaan ini dilakukan rutin setiap bulan oleh 

Operator dan dibantu oleh petugas yang lainya. Pemeriksaan ini 

juga dilakukan secara visual seperti pada pemeriksaan sebelum 

pemakaian. 

3) Pemeriksaan Kuartal 

            Pemeriksaan ini dilakukan oleh orang yang 

berkompeten melalui pemeriksaan visual, dengan melihat 

apakah ada retakan, aus atau kondisi lain yang tidak diinginkan. 

Apabila ada perubahan bentuk atau kerusakan lainnya maka 

alat tersebut harus dikarantina. 
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4) Pemeriksaan tahunan 

           Pemeriksaan ini dilakukan oleh institusi eksternal. 

Pemeriksaan ini dapat meliputi pemeriksaan visual seperti pada 

pemeriksaan sebelumnya, pengujian pengangkatan beban, non 

distructive test dll. 

c. Kapasitas alat yang memadai 

          Agar tidak terjadi kecelakaan kerja karena beban berlebih 

atau kapasitas peralatan tidak memadai maka perlu diperhatikan 

faktor sebagai berikut : 

1. Mengetahui berat beban 

          Setiap beban mempunyai titik pusat (center of gravity), yaitu 

titik tengah dari beban atau titik seimbang beban. Ada dua jenis 

beban berdasarkan letak center of gravity atau titik pusatnya  

yaitu : 

a) Beban asimetris (Assymetrical load) : beban dengan titik pusat 

yang tidak tetap  yang disebabkan oleh bentuk yang tidak beraturan 

atau komposisi. 

b) Beban simestris (Symmetrical load) : beban dengan bentuk dan 

komposisi yang seragam sehingga titik pusatnya berada tepat di 

tengah. 

           Beban perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui 

besarnya berat yang akan diangkat. Perhitungan berat beban dapat 

dilakukan melalui : 
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a) Menentukan volume dengan menghitung dimensi (Panjang, lebar 

dan tinggi) dan volume. 

Untuk persegi panjang atau persegi : volume = Panjang x lebar x 

tinggi 

Volume Silinder = 3.14 x panjang x tebal dinding x (Diameter tebal 

dinding). 

b) Menentukan material yang membentuk suatu benda. 

Tabel II.7 Berat material penyusun benda 

Material Pon per kaki kubik 

Aluminium  165 

Beton  150 

Tembaga 560 

Timah  710 

Kertas  60 

Baja  490 

Air 65 

Kayu 40 

Sumber : Brookhaven national laboratory Training and Qualifications Program 
Office 2008. 
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c) Menentukan berat beban 

          Untuk benda yang berbentuk balok (Persegi panjang) 

Volume = P x L x T = 8 ft x 4 ft x 6 ft = 192 cubic ft           192 cu ft 

x 150 lbs/cu ft = 28.800 lbs. 

 

 

Sumber : Brookhaven national laboratory Training and Qualifications Program 
Office 2008. 
 

Gambar II.4 Cara menentukan berat beban. 

Pada benda yang mempunyai bentuk kompleks maka benda 

tersebut harus dihitung tiap unitnya. Misalnya pada benda  

di bawah ini : 

 

 

 

 

 Sumber : Sumber : Brookhaven national laboratory Training and 
Qualifications Program Office 2008. 
 
Gambar II.5 Cara menentukan berat beban pada benda yang 
memiliki  bentuk kompleks. 
 

 
Volume unit atas   = 2 ft x 3 ft x 4 ft = 24 cu ft 

Volume unit bawah  = 2 ft x 3 ft x 9 ft = 54 ft 

Total volume   = 24 + 54         = 78 ft 
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2. Letak titik pusat beban (center of gravity) 

          Merupakan titik pusat dari suatu beban berdasarkan beratnya 

atau titik keseimbangan dari beban. Perlunya mengetahui titik pusat 

beban ini adalah untuk menentukan dimana letak pengikatan supaya 

saat beban diangkat akan berada dalam kondisi seimbang.  

          Pada benda simetris, titik pusatnya dapat ditentukan dengan 

menghitung setiap bagian benda kemudian dibagi setengahnya. 

Kombinasi garis dari titik pusat setiap bagian yang kita hitung adalah 

letak titik pusat beban. 

 

 

 

Sumber : Brookhaven national laboratory Training and Qualifications Program 
Office 2008. 

Gambar II.6 Cara menentukan COG. 

          Pada benda yang asimetris dapat dibagi menjadi beberapa 

bentuk kemudian dengan cara yang sama kita dapat membagi 

setengah tiap-tiap bagian benda dan dikombinasikan, seperti contoh di 

bawah ini : 
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Sumber : Brookhaven national laboratory Training and Qualifications Program 
Office 2008 
. 

Gambar II.7 Cara menentukan COG pada benda asimetris. 

3. Sudut Pengangkatan  

           Pada jenis ikatan basket hitch dan chocker (menjerat) akan  

membentuk sudut dimana sudut tersebut mempunyai nilai faktor yang 

akan mempengaruhi kapasitas pengangkatan. 

4. Kapasitas Peralatan 

           Setiap peralatan angkat mempunyai kapasitas masing-masing 

dan terdapat faktor keselamatan. Kapasitas peralatan tersebut dikenal 

dengan nama SWL (Safe working load), yaitu beban aman yang dapat 

diangkat oleh peralatan angkat sehingga alat tetap dalam kondisi yang 

baik. Biasanya peralatan akan digunakan untuk mengangkat sampai 

75% dari SWLnya, hal ini dimaksudkan untuk manjaga peralatan 

tidak cepat rusak dan untuk mencegah terjadinya over load. 

           Kegiatan pengangkatan perlu untuk diperhitungkan, yang 

termasuk ke dalam pengangkatan yang kritikal adalah apabila 

pengangkatan tersebut mempunyai risiko tinggi menyebabkan 

kecelakaan kerja, berpotensi mempunyai dampak pada perencanaan, 

lingkungan, biaya, pelepasan bahaya radiasi, berat beban 95% atau 

lebih dari kapasitas, atau berat beban lebih dari 50 ton. 
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5. Beban dapat dikendalikan 

           Pada saat beban diangkat dan dipindahkan, tidak boleh ada 

orang yang berada di bawah beban tersebut. Oleh karena itu untuk 

mengontrol beban diperlukan tali pengatur (tag line) atau tongkat 

(stiffy stick). 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Aktivitas lifting di Lamongan shorebase  

Gambar II.8 Rigger mengontrol beban menggunakan tali (Tag 

line). 

 

6. Kebutuhan khusus 

           Setiap tempat mempunyai kebutuhan khusus yang harus 

dipenuhi untuk menjaga kelancaran dalam kegiatan operasional seperti 

lingkungan lepas laut yang memerlukan perhitungan terhadap besarnya 

angin, cuaca dll. 
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BAB III 

Kerangka Konsep 

Proses pekerjaan erection girder menggunakan crawler crane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                          : Yang diteliti  

                          : Tidak diteliti 

 

Persiapan Pendatangan 

Material 

Stacking  

girder 

Erection  

girder 

Manusia : 

Operator dan 

Petugas pesawat 

angkat angkut 

Permenaker RI 

No.09/MEN/2010 

 

Mesin : 

Pesawat angkat  Crane 

dan Lifting gear 

(Permenaker RI 

No.05/MEN/1985) 

Metode : 

1. Dasar 
perencanaan 

2. Pelaksanaan 
3. Akhir 

pekerjaan 

Pengendalian terhadap faktor  

Manusia, Mesin dan Metode 

Keselamatan Kerja 
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          Girder adalah balok yang terletak diantara dua penyangga (pier atau 

abutment) pada jembatan yang berfungsi untuk menompang struktur diatas lantai 

jembatan dan berfungsi juga untuk mendukung  balok-balok lain yang lebih kecil 

dalam satu konstruksi. Girder juga dapat berbentuk balok, box atau bentuk lainya. 

Material penyusun girder terbuat dari beton dan memiliki panjang beragam sesuai 

kebutuhan. Umumnya balok girder dibuat dalam ukuran kecil untuk 

mempermudah proses pengangkutan yang kemudian saat berada di lokasi akan 

disambungkan sehingga dapat mencapai panjang yang cukup untuk mencapai 

kedua pilar penyangga. 

          Girder mempunyai dimensi yang panjang dan besar serta berat yang 

berlebih maka dibutuhkan bantuan alat berat untuk mengangkat balok girder ke 

atas abutmen. Adapun alat yang digunakan adalah crane dengan sistem tandem 

(Pengangkatan oleh dua crane pada kedua ujung girder). 

Pengangkatan barang menggunakan crane diatur dalam : 

1. UU No.1 tahun 1970 tentanga keselamatan kerja : bab II pasal 2 ayat 1, ayat 2 

(a) dan 2 (g). 

2. Permenakertrans RI  No.Per 01/MEN/1980 tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja pada konstruksi bangunan : bab V tentang alat-alat angkat (pasal 30 ayat 

1 dan 2, pasal 30), Bab VI tentang kabel baja, tambang, rantai dan peralatan 

bantu. 

3. Permenaker RI No.Per 05/MEN/1985 tentang pesawat angkat dan angkut. 

4. Permenakertrans RI No.Per 09/MEN/2010 tentang Operator dan petugas 

pesawat angkat dan angkut. 

5. Standar lain seperti LOLER dan AS. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

          Berdasarkan sifat analisisnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu 

menggambarkan suatu kejadian secara obyektif.  Penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan penerapan keselamatan kerja di PT. Adhi Karya Tbk 

pada pekerjaan erection girder di Proyek pembangunan jembatan dan struktur 

pendekat tol Mojokerto-Kertosono (Sungai Brantas). 

          Menurut waktu dilaksanakan penelitian ini yaitu pada kurun waktu 

tertentu termasuk ke dalam penelitian cross sectional, sedangkan jika ditinjau 

menurut tempatnya penelitian ini adalah penelitian lapangan. 

4.2 Obyek penelitian 

          Obyek penelitian ini adalah proses erection girder ke atas abutmen 

menggunakan crane. 

4.3 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

1.  Lokasi penelitian di PT. PT.Adhi Karya Tbk pada kegiatan pengangkatan 

girder di Proyek pembangunan struktur pendekat tol Mojokerto-Kertosono 

(Sungai Brantas). 

2. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2015. 
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4.4  Variabel, Cara Pengukuran dan Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Kriteria Cara 
Pengukuran 

Faktor Manusia 
1. Operator 

crane 
Tenaga kerja yang 
mempunyai 
kemampuan dan 
memiliki 
keterampilan khusus 
dalam 
mengoperasikan 
crane. 

1. Sesuai, jika Operator crane 
memenuhi persyaratan 
Permenakertrans RI No.per 
09/MEN/2010 yaitu : 
a. Memiliki buku kerja dan 

lisensi K3 yang masih 
berlaku (Pasal 5 a) 

b. Mengisi buku kerja dan 
melaporkan pada 
pengurus (Pasal 34, 1 g) 

c. Kelas operator sesuai 
dengan kapasitas yang 
diangkat (pasal 5, Pasal 
28) 

d. Melakukan pemeriksaan 
sebelum mengoperasikan 
crane (Pasal 34 a) 

e. Mengoperasikan crane 
dengan aman (Pasal 34, 
1 f) 

f. Tidak meninggalkan 
crane saat mesin 
dihidupkan (Pasal 34, 
 1 c) 

g. Menggunakan APD 
(Pasal 42 (2) ) 

2. Tidak sesuai, jika Operator 
crane tidak memenuhi 
persyaratan Permenaker RI 
No.Per 09/MEN/2010. 

  

Observasi dan 
wawancara. 

2 Rigger Tenaga kerja yang 
mempunyai 
kemampuan dan 
memiliki 
keterampilan khusus 
dalam melakukan 
pengikatan barang 
serta membantu  

1. Sesuai, jika Rigger 
memenuhi persyaratan 
Permenakertrans RI No.Per 
08/MEN/2010 yaitu : 
a. Memiliki lisensi K3 dan 

buku kerja (Pasal 19) 
b. Melakukan pengikatan  

sesuai dengan prosedur  
 
 
 
 

Observasi dan 
wawancara. 
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No Variabel Definisi Operasional Kriteria Cara 
Pengukuran 

Faktor Manusia 
2. Rigger kelancaran 

pengoperasian 
peralatan angkat. 

      pengikatan (Pasal 32,  
1a ) 

c. Memberikan aba-aba 
pengoperasian crane 
(Pasal 32 b ), (pasal 18 
Permenaker RI 
N0.05/MEN/1985) 

d. Melakukan pemilihan 
alat bantu angkat sesuai 
kapasitas beban kerja 
aman (Pasal 34, 2 a ) 

e. Melakukan pengecekan 
terhadap alat bantu 
angkat  (Pasal 34, 2 b ) 

f. Melakukan perawatan 
alat bantu angkat (Pasal 
34, 2 c ) 

g. Mengisi buku kerja 
(Pasal 34, 2 e ) 

2. Tidak sesuai, jika Operator 
crane tidak memenuhi 
persyaratan Permenaker RI 
No.Per 09/MEN/2010. 
 

Observasi dan 
wawancara 

3. Teknisi Teknisi adalah 
petugas pelaksana 
pemasangan, 
pemeliharaan, 
perbaikan dan/atau 
pemeriksaan 
peralatan/komponen 
pesawat angkat dan 
angkut.  

1. Sesuai, jika Teknisi 
memenuhi persyaratan 
Permenakertrans RI No.Per 
08/MEN/2010 yaitu : 
a. Memiliki lisensi K3 dan 

buku kerja (Pasal 20) 
b. Melakukan pemasangan 

terhadap crane (Pasal 33 
a ) 

c. Melakukan perbaikan 
terhadap crane (Pasal 33 
a ) 

d. Melakukan perawatan 
terhadap crane (Pasal 33 
a ) 

e. Melakukan pemeriksaan 
pada crane (Pasal 33b ) 

 
 
 
 

Observasi dan 
wawancara. 
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No Variabel Definisi Operasional Kriteria Cara 
Pengukuran 

Faktor Manusia 
3. Teknisi  f. Melakukan penyetelan 

terhadap crane (Pasal 33 
b ) 

g. Mengevaluasi keadaan 
crane (Pasal 33 b ) 

h. Melaporkan kondisi 
crane kepada atasan 
(Pasal 34, 3a) 

i. Mengisi buku kerja dan 
membuat laporan harian 
(Pasal 34, 3e) 

 

Observasi dan 
wawancara. 

Faktor alat  
1.  Crane Peralatan angkat 

adalah alat yang 
dikonstruksi atau 
dibuat khusus untuk 
mengangkat 
naik dan 
menurunkan muatan 

1. Sesuai Jika memenuhi 
Permenaker 05/MEN/1985 
dan standar pengoperasian 
crane seperti Australian 
standart atau LOLER yaitu 
: 
a. Terdapat informasi SWL 

pada crane (Pasal (1) ) 
b. Tidak dibebani melebihi 

SWL (Pasal 3, (2) ) 
c. Direncanakan dengan 

memperhitungkan angin 
(Pasal 60 a) 

d. Telah diperiksan dan 
diuji sesuai standar uji 
sebelum digunakan 
(Pasal 138), LOLER, AS 
nomor 5) 

e. Memiliki safety devices 
dan load chart (Pasal 55 
dan 74) 

f. Terdapat support untuk 
landasan crane 

Observasi dan 
wawancara. 

2. Alat bantu 
angkat 
(Lifting 
gear) 

Peralatan kerja yang 
dipasang pada beban 
dan tersambung ke 
mesin yang 
digunakan untuk -  

Wire rope sling 
1. Sesuai jika memenuhi 

persyaratan Permenaker RI 
No.08/MEN/1985 
a. Beban sling harus dibagi  

 
 
 
 

Observasi dan 
wawancara 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TA EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA  

PEKERJAAN ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN CRAWLER CRANE 

DI PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK 

NIKEN AYU RAGIL K



No Variabel Definisi Operasional Kriteria Cara 
Pengukuran 

Faktor Alat 
2. Alat bantu 

angkat 
(Lifting gear) 

mengangkat 
beban. 

Wire rope sling 
b. rata pasal 12 (3) 
c. Telah diberikan 

pelumasan (pasal 9 (2) 
d. Telah dilakukan 

pemeriksaan pasal 9 (3), 
LOLER, AS nomor 5) 

2. Tidak sesuai apabila tidak 
memenuhi Permenaker RI 
No.08/MEN/1985 dan 
standar seperti LOLER dan 
AS. 

Observasi dan 
wawancara 

 
Kait (Hook) 

1. Sesuai apabila memenuhi 
Permenaker RI 
No.08/MEN/1985, seperti 
LOLER, API dan AS. 
a. Kait harus dilengkapi 

dengan kunci pengaman. 
(pasal 14 (2) 

b. SWL hook lebih besar 
dari pada berat beban 

c. Telah dilakukan 
pemeriksaan 

3. Tidak sesuai apabila tidak 
memenuhi Permenaker RI 
No.08/MEN/1985 dan 
standar seperti LOLER,AS 
atau API. 
Sackles 

1. Sesuai apabila memenuhi 
Permenaker RI 
No.08/MEN/1985, seperti 
LOLER, API dan AS. 

a. SWL sackles lebih besar 
dari pada beban 

b. Telah dilakukan 
pemeriksaan 
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No Variabel Definisi 
Operasional 

Kriteria Cara 
Pengukuran 

Faktor Alat 
2. Alat bantu 

angkat 
(Lifting gear) 

mengangkat 
beban. 

Sackles 
c. Digunakan sesuai prinsip 

pengangkatan 
2. Tidak sesuai apabila tidak 

memenuhi Permenaker RI 
No.08/MEN/1985, seperti 
LOLER, API dan AS. 

Observasi dan 
wawancara 

Metode Kerja 
1. Tahap 

Perencanaan 
Upaya untuk 
mencegah 
terjadinya 
kecelakaan kerja 
dengan membuat 
konsep pekerjaan 
yang didasarkan 
pada perhitungan 
oleh orang yang 
berkompeten 

1. Sesuai, jika memenuhi 
standar seperti API : 
a. Terdapat penanggung 

jawab kegiatan 
b. Pengurus sudah 

mengidentifikasi potensi 
bahaya pekerjaan 
erection girder 

c. Terdapat rencana 
pengangkatan yang 
dibuat oleh tenaga ahli 

2. Tidak sesuai, jika tidak 
memenuhi standar seperti 
API 

Observasi dan 
wawancara 

2. Tahap 
Pelaksanaan 

Proses 
pelaksanaan 
pekerjaan yang 
didasarkan pada 
perencanaan dari 
orang yang 
berkompeten 

1. Sesuai, jika memenuhi 
standar LOLER, API dan 
AS. 
a. Setting crane 

dilaksanakan 
berdasarkan instruksi 
manual book crane atau 
orang yang berkompeten 

b. Pengikatan beban sesuai 
dengan rencana 
pengangkatan 

c. Telah dilakukan isolasi 
area (Permenaker RI 
No.05/MEN/1985 pasal 
31) 

d. Pengurus telah 
melaksanakan toolbox 
talk sebelum pekerjaan 
dimulai (UU No.1970  

 
 
 
 

Observasi dan 
wawancara 
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No Variabel Definisi 
Operasional 

Kriteria Cara 
Pengukuran 

Metode Kerja 
2. Tahap 

Pelaksanaan 
Proses 
pelaksanaan 
pekerjaan yang 
didasarkan pada 
perencanaan dari 
orang yang 
berkompeten 

e. pasal 9) 
2. Tidak Sesuai, jika 

memenuhi standar LOLER, 
API dan AS. 
 

Observasi dan 
wawancara 

3. Akhir 
Pekrjaan 

Tahap 
terselesaikannya 
suatu pekerjaan 
pekerjaan  

Sesuai jika telah dilaksanakan 
program 5 R 
(Permenakertrans RI 
No.01/MEN/1985 Pasal 6) 
yaitu : 
Ringkas : memisahkan barang 
yang masih digunakan 
dengan barang yang sudah 
tidak digunakan 
Rapi : merapikan atau 
menyusun barang yang sudah 
dipilih agar mudah diambil 
Resik : membersihkan area 
kerja sehingga terlihat bersih 
Rawat : memlihara barang 
dengan teratur sesuai 
standarisasi 
Rajin : menciptakan tempat 
kerja dengan kebiasaan dan 
perilaku yang baik. 

Observasi dan 
wawancara 
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4.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data primer 

Adalah data yang diperoleh saat penelitian yang meliputi : 

a. Wawancara dengan tenaga kerja menggunakan instrumen panduan 

wawancara. 

b. Observasi lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan erection girder 

menggunakan instrumen lembar checklist. Kedua data ini diambil dari 

Peraturan Menteri ketenaga kerjaan  dan standar yang terkait dengan 

kegiatan pengangkatan menggunakan crane. 

2. Data sekunder 

Merupakan data yang sudah ada di perusahaan yang meliputi : 

a. Profil Perusahaan. 

b. Kebijakan K3 Perusahaan. 

c. Prosedur bekerja menggunakan alat angkat. 

d. Spesifikasi girder dan peralatan angkat. 

e. Job safety analysis /JSA dan safety permit. 

f. Gambar rencana pengangkatan. 

4.5 Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

     Data hasil observasi dan wawancara dianalisis menggunakan peraturan 

dan standar yang terkait, kemudian dilihat apakah kegiatan pengoperasian 

crane tersebut sudah sesuai atau tidak dengan peraturan dan standar yang 

ada. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.  
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BAB V 

HASIL KEGIATAN 

 5.1 Gambaran Umum Perusahaan 

           PT. Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang konstruksi. Awal berdirinya perusahaan ini berasal dari perusahaan 

Belanda yang bernama Architecten-Ingenicure-en Annemersbedrijf 

Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V. (Assosiate N.V.) 

yang kemudian oleh Menteri Pekerjaan umum ditetapkan menjadi Perusahaan 

Nasional Adhi Karya pada tanggal 11 Maret 1960. Kemudian pada tanggal 1 

Juni 1974 PN Adhi Karya melalui pengesahan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia berubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas atau PT. Adhi Karya 

(Persero) Tbk. 

            PT. Adhi Karya (Persero) Tbk ingin menjadi Perusahaan konstruksi 

terkemuka di Asia Tenggara, sehingga Perusahaan ini berusaha meningkatkan 

kualitasnya. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk merintis  bisnis lain didalam 

bidang konstruksi yaitu dengan mendirikan anak perusahaan. Pada tahun 

2012, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk mendirikan dua anak perusahaan yaitu 

Adhi Persada Properti dan Adhi Persada Realti. Pada tahun 2014 PT. Adhi 

Karya (Persero) Tbk mendirikan dua anak perusahaannya lagi yaitu Adhi 

Persada Gedung dan Adhi Persada Beton.  
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Ruang lingkup bidang usaha PT. Adhi Karya (Persero) Tbk  adalah : 

1. Konstruksi. 

2. Konstruksi manajemen dan rekayasa industri (Engineering Prourement 

and onstrution atau EPC). 

3. Perdagangan umum, jasa, Perdagangan barang, Industri pabrikasi, Jasa 

bidang teknologi informasi, Real estat dan Agro industri. 

5.2 Visi dan Misi Perusahaan 

           Visi Perusahaan : 

Menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara. 

           Misi Perusahaan : 

1. Berkinerja berdasarkan atas peningkatan corporate value secara 

incorporate. 

2. Melakukan proses pembelajaran (learning) dalam mencapai pertumbuhan 

(peningkatan corporate value).  

3. Menerapkan corporate culture yang simpel tapi membumi/dilaksanakan 

(down to earth). 

4. Proaktif melaksanakan lima lini bisnis secara professional, governance, 

mendukung pertumbuhan perusahaan. 

5. Partisipasi aktif dalam program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) 

dan corporate social responsibility (CSR) seiring pertumbuhan 

perusahaan. 
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5.3 Kebijakan Mutu dan K3L 

1. Meningkatkan mutu cara kerja dan hasil kerja. 

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan mencegah 

ketidak sesuaian pada semua tahapan. 

3. Melaksanakan norma-norma perlindungan kerja dan lingkungan serta 

menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas risiko 

kecelakaan, pencemaran. 

4. Melaksanakan perbaikan kinerja mutu dan K3L secara berkelanjutan. 

5. Pencegahan pencemaran, menghemat energi sumber daya serta 

mengutamakan produk ramah lingkungan. 

5.4 Struktur organisasi P2K3L 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar V.1 Struktur organisasi P2K3L proyek PT. Adhi karya (persero) tbk.  

 

Gunaryanto, ST 
Ketua P2K3L 

Slamet Suharyanto 
Sekertaris P2K3 

Anggota Anggota Anggota Anggota 

Budi Yulianto,ST 
Engineering 

Kasmirin 
Production 

Tetrawan Edo K, 
S.E 
Finance 

Nandy Pri H 
HSE 
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5.5 Proses Pembangunan Jembatan 

           PT. Adhi Karya memenangkan tender untuk membangun jembatan 

Brantas dan struktur pendekat (Oprit). Proyek ini merupakan bagian dari 

pembangunan Tol Mojokerto-Kertosono seksi 2 yang mulai beroprasi sejak 

bulan September 2012. Proyek ini adalah milik PT. Marga Harjaya 

Infrastruktur dan dibangun di Desa Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa 

Timur.  

           Jembatan ini menghubungkan dua kabupaten yaitu Jombang di desa 

Blimbing dan Mojokerto di desa Gedeg. Panjang antara kedua pilar utama 

jembatan yaitu 140 meter. Jembatan ini dibagi menjadi dua jalur dengan lebar 

masing-masing 16,3 meter, dan mempunyai tinggi 15,4 meter dari jalan raya.  

           Jembatan merupakan konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan 

jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya 

jalan lain (Jalan air atau jalan lalu lintas biasa. (Struyk dan Veen, 1984) 

           Jembatan memiliki 6 bagian pokok yaitu bangunan atas, landasan, 

bagunan bawah, Pondasi, Oprit dan Bangunan pengaman jembatan.  Berikut 

adalah penjelasan bagian-bagian tersebut : 

1. Struktur bawah 

           Berfungsi untuk memikul beban pada bangunan atas dan bangunan 

bawah untuk disalurkan ke pondasi. Ada dua macam bangunan bawah yaitu 

abutmen+pondasi dan pilar+pondasi.  

           Pilar merupakan struktur yang berfungsi untuk menerima beban yang 

diberikan oleh struktur di atasnya kemudian disalurkan ke bawah. Pilar 
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terletak diantara kedua kepala jembatan, sedangkan abutmen merupakan 

bagian bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar yang berfungsi 

untuk memikul beban hidup seperti angin dan kendaraan. Adapun proses 

pembangunan jembatan ini adalah sebagai berikut . 

 

 

 

Stacking out lokasi                                   site cleaning Pembuatan                                            
pondasi untuk pilar 
(metode bore pile) 

 

 

 

      

Proses erection girder                  Pemancangan      Pengecoran jembatan                  
menggunakan traveler form 

Gambar V.2 Proses pembangunan jembatan 

a) Proses pembangunan pilar 

1) Staking out lokasi 

           Pada tahap ini akan dilakukan survey untuk menentukan 

kesesuaian antara koordinat pada gambar rencana dengan kondisi 

lapangan. 

2) Site clearing  

           Adalah proses pembersihan lahan dari sisa-sisa bangunan, 

sampah atau material lain yang tidak dikehendaki dan dikerjakan 

menggunakan alat berat seperti excavator atau bulldozer, kemudian 
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dilanjutkan dengan memersiapkan lokasi penempatan alat berat seperti 

memasang landasan pendukung. 

3) Pembuatan pondasi 

           Metode yang digunakan untuk membuat pondasi pilar adalah 

bore pile yaitu pondasi tiang dalam bentuk tabung yang berfungsi 

meneruskan beban bangunan ke dalam permukaan tanah.  

Tahap pekerjaan ini adalah sebagai berikut : 

a. Penulangan pondasi tiang bor 

                 Sebelum melakukan proses pengeboran, para pekerja akan 

membuat tulangan yang nantinya akan segera dimasukkan ke dalam 

lubang yang sudah di bor.  

b. Proses pengeboran 

               Mesin yang digunakan untuk pengeboran adalah soilmec 

mechanic yang mempunyai mata bor atau auger dimana mesin ini 

akan dipasang pada crane atau excavator kemudian dilakukan 

pengeboran pada kedalaman tertentu. Tahap selanjutnya akan 

dipasang casing pada lubang tersebut yang mempunyai diameter 

hampir sama dengan lubang bor. Casing berfungsi untuk menahan 

tanah pada tepi lubang agar tidak ambruk, setelah casing terpasang 

kemudian mata bor akan diganti dengan cleaning bucket. Alat ini 

dapat melakukan pengeboran sekaligus menyimpan tanah/lumpur 

yang kemudian akan diangkat dan dibuang di permukaan tanah. 

Pengeboran dilakukan secara bertahap sampai kedalaman tertentu 

dengan melakukan pengecekan secara manual menggunakan tali 
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pada lubang bor. Apabila pengeboran sudah mencapai kedalaman 

yang diinginkan, tahap selanjutnya adalah memasang besi tulangan 

pada lubang bor, apabila besi tulangan masih kurang panjang dapat 

disambung dengan melakukan pengelasan. 

c. Pengecoran beton 

                Pengecoran dilakukan menggunakan bantuan pipa tremi 

yang mempunyai kemampuan mendorong beton segar keluar 

mengisi lubang dan menuang beton melalui corong beton dari truck 

readymix. Saat beton sudah dituang, lumpur akan terdorong ke atas 

karena masa jenis beton lebih besar dari pada lumpur. Pipa tremi 

dan casing harus dicabut pada waktu yang tepat, jika terlalu dini 

maka beton belum terkonsolidasi sedangkan apabila terlalu lama 

maka akan sulit atau bahkan tidak bisa dicabut. Pengecoran 

dilebihkan sampai ketinggian tertentu di atas permukaan tanah dan 

nantinya akan dipotong. Hal ini dilakukan supaya pondasi yang 

digunakan murni berasal dari beton dan tidak ada campuran 

material lain. 

d. Setelah selesai pengeboran, dilanjutkan dengan melakukan 

penggalian pada area pembuatan pondasi kemudian dipasang 

tulangan untuk dasar abutmen. Pada setiap sisi galian dan tulangan 

diberi bekisting untuk kemudian dilakukan pengecoran.      

Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap sampai pada ketinggian 

badan pilar yang diinginkan. Untuk mengerjakan abutmen yang 

sudah mulai tinggi maka diperlukan pemasangan shoring sebagai 
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penyangga dan tempat kerja. Apabila badan abutmen sudah jadi 

maka dilanjutkan dengan  pembuatan kepala pilar dengan tahap 

yang sama. 

4)  Proses pembuatan abutmen 

a. Pembersihan lahan dari material yang tidak diinginkan. 

b. Persiapan lokasi untuk pendatangan alat berat. Apabila diperlukan 

dapat memberi landasan dukungan pada tanah yang dirasa akan 

menyebabkan alat berat amblas. 

c. Pendatangan alat ke lokasi pemancangan. 

               Alat yang akan digunakan adalah crane dan mesin pemancang 

yang kemudian akan disetting di lokasi pemancangan. 

d. Pendatangan tiang pancang kelokasi. 

               Tiang pancang ini akan diangkut oleh truk trailer kelokasi 

yang kemudian akan dipindahkan untuk ditata menggunakan crane 

di lokasi  pemancangan. 

e. Penentuan titik pemancangan oleh surveyor. 

f. Pengangkatan tiang pancang menggunakan crane  yang selanjutnya 

akan dimasukkan ke dalam grip (Penjepit) pada mesin pemancang. 

g. Pengangkatan tiang pancang untuk dipasang pada alat pemancang, 

tahap ini dapat dilakukan menggunakan crane. Tahap selanjutnya 

dapat dilakukan proses pemancangan sampai kedalaman yang 

diinginkan.   Pemancangan dilakukan sampai beberapa kali sesuai 

perencanaan, apabila tiang pancang belum mencapai kedalaman 

yang diinginkan maka dapat dilakukan penyambungan dengan tiang 
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pancang baru denganmelakukan pengelasan. Operator dapat melihat 

apakah tiang pancang sudah mencapai kedalaman yang diinginkan 

dengan bantuan pressure gauge. Apabila dorongan mesin sudah 

mencapai titik maksimal maka mesin akan terangkat, hal ini 

menandakan bahwa pemancangan harus dihentikan karena sudah 

mencapai tanah keras, selanjutnya dilakukan pembacaan 

kelendering. 

h. Setelah pemancangan sudah selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan 

penggalian dimana tiang-tiang pancang tersebut akan berada dalam 

lubang yang sama. Kedalaman penggalian ini sesuai dengan instruksi 

surveyor. 

i. Sisa tiang pancang yang sudah berada pada lubang galian akan 

dihancurkan sebagian sampai terlihat tali baja yang ada di dalam 

tiang pancang tersebut, sedangkan sisanya akan dipotong dan 

diangkat menggunakan crane untuk dipindahkan ke lokasi tertentu. 

Tali baja tersebut nantinya akan disambungkan pada besi tulangan. 

j. Pekerjaan selanjutnya adalah memasang bekisting dan tulangan, 

kemudian melakukan pengecoran. Pembuatan bekisting yang 

berfungsi membuat cetakan sebelum dilakukan pengecoran serta 

pemasangan besi tulangan, hal ini akan dilakukan secara bertahap 

mulai dari pembuatan pondasi untuk abutmen, membuat badan dan 

kepala abutmen. Setelah dilakukan pengecoran, perlu menunggu 

sampai 28 hari supaya beton siap untuk ditempati girder. Kemudian 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TA EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA  

PEKERJAAN ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN CRAWLER CRANE 

DI PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK 

NIKEN AYU RAGIL K



setelah girder terpasang, dilanjutkan dengan pengelasan dan 

pemasangan diafragma sebelum dilakukan pengecoran. 

2. Struktur atas 

           Adalah bagian dari struktur jembatan yang secara langsung menahan 

beban lalu lintas untuk selanjutnya disalurkan ke bangunan bawah jembatan, 

yang terdiri dari struktur utama, sistem lantai, sistem perletakan, dan 

perlengkapan lainnya. 

           Tahap ini dilakukan menggunakan metode balance cantilever 

menggunakan bantuan alat form traveller yang terdiri dari sistem trust stimuler 

utama, sistem bottom basket, sistem suspensi, sistem form work (sistem 

pencetak beton/ rangka baja pembentuk box grider), sistem anchoring (sistem 

penahan atau tumpuan kekuatan traveller) dan sistem gerak. Alat ini akan 

dipasang pada kedua kepala pilar yang kemudian masing-masing sisi dipasang 

bekisting dan dilakukan pengecoran secara seimbang pada setiap sisi alat 

tersebut. Proses ini akan dilakukan secara bertahap pada setiap segmen dan 

pada akhirnya kedua  form traveler akan bertemu di tengah. Kemudian 

dilanjutkan dengan pengaspalan jembatan. 

3. Bangunan pengaman 

           Merupakan bangunan pelengkap konstruksi untuk mengamankan 

struktur jembatan dan pemakai jalan seperti saluran drainase, oprit (struktur 

jalan yang menghubungkan antara suatu ruas jalan dengan struktur jembatan). 

a) Proses pembuatan struktur pendekat (Oprit). 

1) Proses erection girder di atas abutmen. 
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          Pada tahap pembuatan oprit, abutmen digunakan sebagai 

penyangga seperti pada pilar jembatan. Balok girder akan dipasang 

membentang diantara pilar dengan abutmen atau antara kedua abutmen 

yang berfungsi untuk menompang struktur diatas lantai jembatan dan 

berfungsi juga untuk mendukung  balok-balok lain yang lebih kecil 

dalam satu konstruksi. Adapun proses erection girder adalah sebagai 

berikut : 

a. Dimulai dari pendatangan material dari PT. APB menggunakan truk 

dan boogy ke lokasi proyek. 

b. Setelah material sampai ke lokasi proyek , kemudian akan diturunkan 

menggunakan dua crane ke lokasi stok. 

c. Memasang bearing pad di atas kepala abutmen.  

d. Girder kemudian diambil dan dipasang pada abutmen menggunakan 

dua crane. 

e. Setelah girder terpasang, dilakukan bracing menggunakan besi yang 

dilas pada tulangan bagian atas balok girder. 

 

 

 

 

Sumber : Metode pelaksanaan pekerjaan erection girder PT. Adhi Karya (Persero) 
Tbk, 2015. 
 

Gambar V.3 Proses erection girder. 
 

f. Pemasangan half slab dan diafragma. 
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           Setelah  girder terpasang dilanjutkan dengan pemasangan 

diafragma pada sela-sela girder kemudian dilakukan pemasangan half 

slab. Dimulai dari pengangkatan half slab ke atas oprit menggunakan 

crane kemudian dipasang di atas girder, selanjutnya dilakukan 

pemasangan besi tulangan dan pengeoran. Dalam proses ini surveyor 

harus mengukur elevasi girder dan half slab setelah itu baru dilakukan 

pengecoran. Apabila pengecoran  telah selesai dilakukan, dapat 

dilanjutkan dengan pengaspalan. 

2) Pemasangan drainase 

           Pemasangan drainase bertujuan untuk mengalirkan air hujan 

untuk dibuang ke tempat yang telah ditentukan supaya tidak terjadi 

banjir. Air ini dialirkan melalui pipa-pipa yang dipasang pada sisi kanan 

dan kiri jembatan atau oprit. 

5.6 Penerapan keselamatan kerja pada pekerjaan erection girder 

menggunakan crane 

 

5.6.1  Faktor Manusia 

           Faktor manusia yang perlu dikendalikan dalam kegiatan 

pengangkatan barang menggunakan crane adalah Operator dan Petugas 

pesawat angkat (Crane) sesuai dengan Permenaker RI No.09/MEN/2010.  

1. Operator  

           Pengangkatan girder dilakukan oleh subkontraktor PT. Adhi 

Karya yaitu PT. Grand Surya. Pengangkatan girder menggunakan dua 

crane berjenis crawler crane yang mempunyai kapasitas 50 ton.  
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Tabel V.1 Hasil observasi pada operator crane : 

No. Persyaratan Sesuai Tidak 
sesuai 

Keterangan 

1. Memiliki lisensi K3 
yang sesuai 
kualifikasi 

  Memiliki lisensi K3 
sebagai operator kelas 1. 

2. Memiliki buku 
kerja yang diisi dan 
disampaikan pada 
pengurus 

  Operator memiliki buku 
kerja namun buku kerja 
tersebut hilang. 

3. Telah melakukan 
pemeriksaan pada 
crane 

  Operator melakukan 
pemeriksaan dan 
perawatan sebelum 
memulai operasi crane 

4. Mengoperasikan 
crane dengan aman 

  Operator mengoperasikan 
crane sesuai instruksi dari 
pemberi aba-aba. 

 

           Operator yang mengoperasikan crane ini termasuk ke dalam 

ketegori kelas I. Dimana menurut Permenaker RI No.09/MEN/2010, 

Operator kelas I dapat mengangkat beban dengan kapasitas lebih dari 

100.      Berikut ini adalah lisensi K3 Operator PT. Grand Surya : 

 

 

 

 

Gambar V.4 Lisensi operator pelaksana erection girder dari PT.Grand 
surya. 

 
     Operator dari sub kontraktor lain yaitu PT. Sarana Indah Nusantara 

juga dilibatkan untuk menurunkan girder dari truk ke lokasi proyek. 

Operator yang bertugas termasuk kedalam kategori kelas I yang 

mempunyai lisensi K3 untuk mobile crane.  
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Berikut ini adalah lisensi K3operator PT. Sarana Indah Nusantara. 

 

 

 

 

 
      

Gambar V.5 Lisensi K3 operator mobile crane PT. Sarana Indah Nusantara. 
 

2. Teknisi 

           Teknisi PT. Grand Surya sebagai pelaksana bertugas merawat dan 

melakukan pengecekan secara berkala pada kondisi crane. Teknisi 

dilibatkan dalam merencanakan pemasangan crane, tepatnya pada tahap 

persiapan dengan membantu Operator untuk melakukan setting pada 

boom.   

Tabel V.2 Hasil Observasi pada Teknisi crane 
 
No. Persyaratan Sesuai Tidak 

sesuai 
Keterangan 

1. Memiliki lisensi 
K3 dan buku 
kerja 

  Teknisi memiliki lisensi K3 
dan buku kerja namun  
PT. Adhi Karya (persero) tbk 
belum menerima laporan 
hasil pemeriksaan. 

2. Melakukan 
perawatan dan  

  Teknisi melakukan 
perawatan dan pemeriksaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TA EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA  

PEKERJAAN ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN CRAWLER CRANE 

DI PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK 

NIKEN AYU RAGIL K



Lanjutan tabel V.2 Hasil Observasi pada Teknisi crane. 
 
No. Persyaratan Sesuai Tidak 

sesuai 
Keterangan 

2. pemeriksaan 
kondisi crane  

  rutin setiap satu bulan sekali 

3. Melakukan 
setting pada 
crane 

  Teknisi dilibatkan dalam 
pemasangan crane seperti 
pemasangan boom. 

 

3. Rigger (Juru ikat) 

           Rigger merupakan faktor manusia yang diatur dalam 

Permenakertrans RI No.Per 09/MEN/2010. Salah satu tugas rigger adalah 

melakukan pengikatan barang dimana proses pengikatan tersebut 

mempunyai prinsip tertentu yang harus dipahami. Pengikatan yang 

dilakukan tanpa mengetahui prinsip tersebut dapat menyebabkan 

kecelakaan. Pada pekerjaan erection girder terdapat Rigger yang bertugas 

melakukan pengikatan dan ada Rigger yang ditunjuk untuk memberi aba-

aba. 

Tabel V.3 Hasil observasi pada Rigger (Juru ikat) 
 
No. Persyaratan Sesuai Tidak 

sesuai 
Keterangan  

1. Memiliki lisensi 
K3 dan buku 
kerja 

  Rigger yang bertugas 
memberikan aba-aba 
mempunyai lisensi K3 dan 
buku kerja namun Rigger yang 
melakukan pengikatan tidak 
memiliki lisensi K3 dan buku 
kerja. 

2. Melakukan 
pengikatan 
sesuai prosedur 
pengikatan 

  Pengikatan tidak berdasarkan 
perencanaan dari orang yang 
berkompeten. Rigger belum 
mengetahui prinsip 
pengikatan. 

3. Memberikan 
aba-aba pada 
operator 

  Pemberi aba-aba adalah 
Rigger yang mempunyai 
lisensi K3. 
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Lanjutan tabel V.3 Hasil observasi pada Rigger (Juru ikat). 
 
No. Persyaratan Sesuai Tidak 

sesuai 
Keterangan  

4. Melakukan 
pemilihan alat 
bantu angkat 

  Pemilihan alat bantu angkat 
dilakukan oleh Rigger yang 
mempunyai lisensi K3. 

5. Melakukan 
perawatan 
pada alat bantu 
angkat 

  Perawatan alat bantu angkat 
dilakukan oleh Rigger yang 
mempunyai lisensi K3. 

 

5.6.2 Faktor Peralatan 

a)  Crane  

           Girder diangkat ke atas abutmen menggunakan dua crane berjenis 

crawler crane. Penggunakan dua crane ini disebabkan karena bentuk 

girder yang panjang, jika hanya menggunakan satu crane ditakutkan akan 

terjadi ketidak seimbangan, selain itu girder ada yang memiliki berat 

mencapai 40 ton sehingga sistem tendem diterapkan untuk membagi berat 

beban pada kedua crane. 

Tabel V.4 Hasil Observasi pada alat angkat crane 
 
No. Persyaratan Sesuai Tidak 

sesuai 
Keterangan 

1. Terdapat 
informasi SWL 

  Terdapat informasi kapasitas 
crane yaitu pada badan crane 
yang terlihat jelas 

2. Crane tidak 
dibebani 
melebihi SWL. 

  Sistem tendem digunakan untuk 
mencegah pembebanan berlebih 
pada crane. 

3. Telah diperiksa 
dan diuji sesuai 
standar uji. 

  Setiap satu tahun sekali crane 
akan dilakukan pengujian. 

4. Memiliki 
safety devices 
dan load chart. 

  Crane dilengkapi dengan load 
chart serta safety devices namun 
safety devices ada yang tidak 
berfungsi. 
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Lanjutan tabel V.4 Hasil Observasi pada alat angkat crane 
 
No. Persyaratan Sesuai Tidak 

sesuai 
Keterangan 

5. Terdapat 
landasan untuk 
out rigger. 

  Plat baja dipasang untuk 
memberikan dukungan pada 
tanah yang tidak stabil. 

 

           Crawler crane digunakan karena dapat mengangkat beban sambil 

berjalan, hal ini sangat diperlukan pada pekerjaan erection girder untuk 

menempatkan girder pada posisi yang tepat. Out rigger pada crawler 

crane dapat menyesuaikan dengan kondisi medan yang sulit. Crane ini 

mempunyai kapasitas 50 ton. Informasi tertera pada badan crane yaitu 

SWL 50 Ton. Mobile crane milik PT. Sarana Indah Nusantara tidak boleh 

dipergunakan untuk mengangkat girder karena out riggernya didesain 

untuk mengangkat beban dalam posisi tetap sehingga crane ini hanya 

digunakan untuk membantu menurunkan girder dalam bentuk potongan 

dari atas truk.    

           Crane harus mempunyai sertifikat layak pakai yang didapatkan 

melalui pengujian, serta harus memiliki perlengkapan tertentu untuk 

menunjang keselamatan saat beroperasi sesuai dengan Permenaker RI 

No.05/MEN/1985 tentang pesawat angkat angkut, Permenakertrans RI 

No.01/Men/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi 

bangunan serta standar yang lain. 
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           Crane untuk mengangkat girder ini telah dipasang beberapa safety 

device diantaranya adalah : 

1) Seat belt berfungsi untuk mencegah operator terjatuh dari kursi kemudi 

dan terbentur pada saat terjadi kecelakaan. 

2) Anti two blocking berfungsi memberi peringatan pada operator jika 

hook pada crane bergerak ke atas melebihi batas sehingga akan 

membentur sheave pada boom.  

3) Boom limit switch  berfungsi mencegah berlebihnya derajat angkat. 

4) Alaram berfungsi sebagai penanda bahwa kegiatan pengangkatan beban 

sedang dilaksanakan dan memberi peringatan jika terjadi kondisi 

bahaya. 

5) Lampu rotari berfungsi sebagai penanda bahwa kegiatan pengangkatan 

beban sedang dilaksanakan. 

6) Lampu indikator berfungsi memberi tanda jika terjadi keadaan bahaya 

pengangkatan berlebih (over load) dengan memberi sinyal melalui 

warna lampu merah, kuning dan hijau. Jika lampu menunjukkan warna 

merah berarti pengangkatan harus dihentikan karena terjadi overload. 

b) Alat bantu angkat (Lifting gear) 

           Alat yang digunakan untuk mengangkat girder adalah tali 

pengangkat dengan jenis webbing sling atau tali baja. Untuk webbing sling 

yang digunakan adalah yang mempunyai kapasitas 50 ton, namun untuk 

saat ini webbing sling tidak digunakan lagi karena beberapa alasan 

tertentu. Tali baja yang digunakan mengangkat girder mempunyai 
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diameter 30 inchi dan berkapasitas 27 ton. Sedangkan Hook yang dipakai 

pada masing-masing crane mempunyai kapasitas 50 ton. 

Tabel V.5 Hasil Observasi alat bantu angkat (lifting gear) 

No. Persyaratan Sesuai Tidak 
sesuai 

Kondisi Nyata 

1. Beban pada 
Wire  rope 
sling dibagi 
rata  

  Jika girder dipasang pad eye 
maka berat beban akan terbagi 
rata, namun jika tidak dipasang 
pad eye kemungkinan besar 
beban tidak terbagi rata, hal ini 
pernah terjadi pada beberapa 
pengangkatan. 

2. Ada  
perawatan 
pada lifting 
gear 

  Perawatan terhadap lifting gear 
dilaksanakan secara rutin 
dengan memberikan pelumas 
untuk mencegah terjadinya 
karat. 

 
3. Dilakukan 

pemeriksaan 
pada lifting 
gear 

  Terdapat pemeriksaan pada 
lifting gear yang dilaksanakan 
sebelum pemakaian oleh Rigge 
dan pemeriksaan setiap satu 
bulan sekali oleh teknisi serta 
pengujian setiap satu tahun 
sekali. 

 
 

           Peralatan kerja perlu mendapatkan perhatian khusus supaya  efisien 

dan aman untuk digunakan. Inspeksi peralatan perlu dilakukan untuk 

memastikan peralatan memenuhi standar dan sesuai dengan peraturan yang 

ada. Jenis inspeksi crane dan alat bantu angkat yang di telah diterapkan  di 

PT. Adhi Karya (persero) tbk adalah sbb : 

1) Pemeriksaan sebelum pemakaian 

           Pemeriksaan ini dilakukan oleh subkontraktor sendiri terutama 

melalui pemeriksaan visual pada crane dan alat bantu angkat. 

Pemeriksaan pada crane ini seperti memeriksa kualitas boom, kondisi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TA EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA  

PEKERJAAN ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN CRAWLER CRANE 

DI PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK 

NIKEN AYU RAGIL K



mesin, memberi pelumas dll. Sedangkan untuk alat bantu angkat, 

pemeriksaan dilakukan dengan melihat apakah ada perubahan bentuk, 

retak atau ada serat-serat tali baja atau webbing sling yang keluar. 

2) Inspeksi tiap bulan 

           Inspeksi setiap satu bulan sekali ini dilakukan melalui inspeksi 

bersama (joint inspection) oleh pemilik proyek, konsultan dan 

kontraktor (PT. Adhi Karya (persero) tbk). Selain inspeksi, teknisi 

subkontraktor PT. Adhi Karya (persero) tbk akan melakukan perawatan 

pada crane dan lifting gear.  

3) Inspeksi tiap satu tahun 

           Setiap tahun crane akan diuji untuk menentukan kelayakan 

operasi. Pengujian ini dilakukan oleh perusahaan jasa inspeksi teknik. 

Pengujuan ini juga dilakukan pada alat bantu angkat dengan melakukan 

inspeksi visual dan memeriksa ada atau tidaknya retakan. Pengujian 

pada crane antara lain inspeksi visual, pengujian dinamik dan statik.  

a. Pengujian dinamik  

           Pengujian dinamik dilaksanakan dengan menggerakkan 

komponen crane misalnya swing, hoisting, lowering dan boom, 

kemudian diamati diamati kecepatan gerakan, bunyi dan sistem 

kerja mesinnya selain itu juga dilakukan pengujian fungsi pada 

safety devices. Pengujian dinamik ini juga dilakukan menggunakan 

beban kurang dari SWL untuk mengetahui ketahanan crane. 

Pengujian ini menggunakan beban 5 ton yang diangkat dengan jarak 

dari tanah 1 menter, beban dibiarkan tergantung dalam waktu 5 
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menit setelah itu baru diamati apakah ada perubahan pada alat. Jika 

tidak ada perubahan seperti posisi boom menjadi lebih rendah 

berarti alat tersebut dalam kondisi baik. 

b. Pengujian statik 

           Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan 

konstruksi, stabilitas dan sistem pengereman. Pengujian ini 

dilaksanakan dengan memberikan beban lebih dari 100% SWL 

kemudian diangkat dari landasan kurang lebih 5-10 cm kemudian 

digantung 5-10 menit. Selama beban digantung dilakukan 

pemeriksaan pada konstruksi dan stabilitas.  

           Menurut LOLER, jenis inspeksi crane dan lifting gear apabila 

peralatan tersebut digunakan untuk mengangkat orang dan barang, 

maka setiap 6 bulan harus diinspeksi atau sesuai peraturan perusahaan. 

Jika peralatan tersebut hanya dipakai untuk mengangkat barang, maka 

inpeksinya dilakukan setiap satu tahun sekali. 

           Menurut Australian standard inspeksi crane ada beberapa 

macam yaitu : 

1) Inspeksi utama (Major inspection) 

           Inspeksi ini bertujuan untuk mendaftarkan crane / registrasi 

supaya crane diakui karena layak digunakan. Inspeksi ini harus 

dilakukan oleh orang yang berkompeten, mempunyai kemampuan 

dan berpengalaman. 

2) Inspeksi reguler dan tes (Regular inspection and testing required). 

Inspeksi ini mempunyai priode yang meliputi : 
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a) Inspeksi tahunan (Annual inspection) 

           Inspeksi tahunan meliputi pemeriksaan pada safety 

devices, inspeksi visual, pengecekan terhadap korosi, dan 

pengujian detail terhadap bagian kritikal karena mengalami 

keretakan.  

b) Inspeksi komisi dan tes (Commisioning inspection and test) 

           Inspeksi ini dilakukan oleh orang ahli dan bertujuan 

untuk keperluan penyewaan  crane. 

c) Inspeksi rutin dan perawatan (Routine inspection and 
maintenance) 
 
           Inspeksi ini dapat mengikuti panduan buku manual crane. 

Pelaksanaan inspeksi rutin dapat dilakukan melalui program 

inspeksi mingguan, bulanan dan setiap 6 bulan yang meliputi 

pemeriksaan visual, pemberian pelumas, pemeriksaan safety 

devices atau komponen lain yang dimuat dalam buku manual. 

d) Inspeksi sebelum operasi (Pre-operational inspection) 

           Operator crane harus melakukan pemeriksaan visual dan 

fungsi peralatan sebelum melakukan pengoperasian crane. 

3) Inspeksi dan tes untuk registrasi kembali crane yang digunakan. 
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5.6.3 Metode pelaksanaan Erection girder 

a) Tahap Perencanaan  

1) Penanggung jawab kegiatan  

            Pekerjaan erection girder melibatkan beberapa tenaga kerja selain 

operator, rigger dan teknisi.  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar V.6 Alur pertanggung jawaban pekerjaan erection girder. 
 

2) Identifikasi potensi bahaya 

           Tujuan identifikasi potensi bahaya adalah untuk mengetahui potensi 

bahaya apa saja yang dapat terjadi selama kegiatan pengangkatan barang 

menggunakan crane, kemudian akan dibuat pengendalian untuk 

menghilangkan atau meminimalkan risiko yang terjadi. Petugas K3 dari 

kontraktor, konsultan dan owner dilibatkan untuk mengidentifikasi potensi 

bahaya yang dituangkan ke dalam HIRAC dan JSA.  

           HIRAC (Hazard identification, risk assessment and control) adalah 

proses mengidentifikasi potensi bahaya pada aktivitas rutin maupun tidak 

rutin di perusahaan, kemudian melakukan penilaian risiko lalu dibuat 

Supervisior PT.Grand Surya 

Project production manager 
(PPM) 

PT.Adhi Karya (persero) tbk 

PT.Marga Harjaya Infrastruktur. 
(Pemilik proyek) 

 

Mandor PT.Grand Surya Bertanggung jawab sebagai 
petugas P3K 

Bertanggung jawab terhadap 
kesesuaian antara pekerjaan 
dengan kontrak 

Mengawasi jalannya 
pekerjaan subkontraktor dan 
melaporkan pada pemilik 
proyek 
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pengendalian. JSA  (Job safety analysis) adalah proses penilaian risiko 

pada setiap langkah kerja kemudian dibuat pengendalian supaya tidak 

terjadi kecelakaan pada pekerjaan tersebut.  

3) Rencana pengangkatan (lifting plan) 

           Rencana pemasangan girder diwujudkan melalui gambar rencana. 

Gambar rencana akan memuat proses pemasangan girder mulai dari 

pendatangan material sampai pemasaangan girder. Berikut ini adalah 

aspek yang diperlukan untuk membuat gambar rencana tersebut : 

a. Mengetahui Berat beban 

           Berat girder diketahui melalui lembar spesifikasi girder atau 

metode kerja erection girder. Dalam lembar tersebut juga memuat 

informasi lain yang dibutuhkan seperti berapa panjang dan tinggi 

girder, dimana arah untuk erection serta peralatan maupun berapa 

personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. (Spesifikasi girder 

dapat dilihat pada lampiran 5). 

           Informasi dimensi girder akan diberikan kepada subkontraktor 

yang melaksanakan erection girder untuk melakukan setting pada crane 

dan menentukan alat apa saja yang akan dipakai. 

           Girder yang dipasang ini mempunyai berat antara 30-40 ton. 

Setiap bentang menggunakan girder dengan berat yang berbeda. Berat 

girder dapat bertambah jika girder yang dibutuhkan lebih panjang. 

Panjang girder dibuat menyesuaikan dengan jarak antara pilar dengan 

abutmen atau antara abutmen dengan abutmen  lain, dimana semakin 

panjang girder maka beratnya juga akan semakin bertambah. 
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b. Letak titik pusat gravitasi beban (Center of gravity / COG) 

           Girder termasuk benda yang simetris yaitu benda dengan 

komposisi sama antara setiap sisi sehingga titik pusat gravitasinya 

berada di tengah, namun  titik pusat gravitasi girder belum ditentukan 

dalam gambar spesifikasi dan juga belum terdapat tanda letak titik pusat 

gravitasi pada girder. Penentuan COG digunakan untuk menentukan 

lifting point atau titik ikatan. 

           PT. APB memasang pad eye pada beberapa girder. COG tidak 

perlu ditentukan oleh  orang ahli pada girder yang dipasang pad eye 

karena dengan adanya pad eye sekaligus menentukan letak lifting point. 

Pemasangan pad eye oleh PT. APB sudah membagi berat beban secara 

rata. 

 

 

 

 

 

 

 
    
   Gambar V.7 Pad eye yang dipasang pada kedua sisi girder. 
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c. Sudut pengangkatan 

 

 

 

Gambar V.8 Sudut yang terbentuk pada ikatan basket hitch. 

           Ikatan basket hitch mempunyai kapasitas dua kali lipat jika 

tidak membentuk sudut 30°.  Jika ikatan tersebut membentuk sudut 

30° maka kapasitasnya akan sama dengan ikatan vertical leg (Sama 

dengan SWL yang dimiliki). Pada pelaksanaan pekerjaan erection 

girder, sudut akan terbentuk pada jenis ikatan basket hitch dimana 

sudut tersebut kurang dari 30° sehingga kapasitasnya menjadi dua kali 

lipat dari ikatan straight pull. (Lihat dokumentasi pada lampiran 9). 

d. Gambar Rencana  

           Rencana pengangkatan telah dibuat oleh PT. Adhi karya 

(Persero) Tbk di dalam metode pelaksanaan erection girder. Rencana 

pengangkatan ini berisi tentang alur pengangkatan, lokasi peletakan  

girder serta alat apa saja yang akan digunakan. Berikut adalah gambar 

alur pelaksanaan erection girder. 

 

 

 

 

 
Sumber : Metode pelaksanaan erection girder PT. Adhi Karya (persero) tbk. 
  Gambar V.9 Alur pelaksanaan erection girder 

Tampak 

samping Girder 
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           Gambar di atas adalah alur truk pembawa girder yang masuk ke 

lokasi proyek kemudian dilanjutkan dengan pemasangan girder oleh 

crane. 

 

 

 

 
       Sumber : Metode pelaksanaan erection girder PT.Adhi Karya (persero) tbk. 

 
Gambar V.10 Lokasi peletakan dan urutan erection girder 
 

           Gambar V.10 merupakan alur pemasangan girder di atas 

abutmen. Terdapat 6 bentang yang akan dipasang girder dengan jumlah 

7 buah girder beserta urutannya. Pada metode tersebut belum terdapat 

detail gambar dimana letak ikatan, kapasitas alat yang akan digunakan, 

berat girder dan  letak titik pusat gravitasi girder. 

e. Kondisi Lingkungan 

           Setiap area kerja mempunyai karakteristik yang berbeda. Kondisi 

lingkungan yang berbeda akan mempengaruhi aktivitas pengoperasian 

crane. Lokasi proyek terletak pada area sungai brantas  dan sekitarnya. 

Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi adalah sebagai berikut : 

Tabel V.6 Hasil observasi pada faktor lingkungan. 

 

 

 

 

 

No. Faktor 
Lingkungan 

Sesuai  Tidak 
sesuai 

Pengendalian yang telah 
dilakukan 

1. Cuaca 
panas 

  Menyediakan air minum dan 
APD (Head cup dan helem) 

2. Bekerja di 
malam  hari 

  Menyediakan penerangan 
buatan.  Untuk intensitas 
penerangan buatan namun  
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Lanjutan tabel V.6 Hasil observasi pada faktor lingkungan. 

No. Faktor 
Lingkungan 

Sesuai Tidak 
sesuai 

Pengendalian yang telah 
dilakukan 

2. Bekerja di 
malam hari 

  belum pernah dilakukan  
pengukuran intensitas 
cahaya. (Panduan untuk 
menentukan intensitas 
pencahayaan adalah PMP 
No.7 tahun 1964) 

3. Kecepatan 
angin 

  Belum terdapat standar 
kecepatan maksimal angin 
yang dilarang untuk 
melaksanakan pekerjaan. 
(Permenaker RI No.Per 
05/MEN/1985 pasal 60) 

4. Struktur 
tanah yang 
lembab 

  Menyediakan landasan 
untuk out rigger. 

 
b) Tahap pelaksanaan 

 

1) Setting crane dan pengikatan beban 

           Pada tahap ini operator crane akan melakukan setting pada 

crane yang meliputi pengaturan panjang boom,dan banyak  lilitan 

pada hoist rope. Boom pada crawler crane harus di potong untuk 

dirakit dahulu. Load chart digunakan untuk menentukan berapa 

panjang boom. Adapun setting tersebut dapat dilihat pada keterangan 

di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar V.11 Pengaturan pada crane berdasakan load chart. 
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Keterangan load chart : 

A : Panjang boom 

B : Radius beban 

C : Kapasitas beban yang dapat diangkat (Detail load chart dapat 

dilihat pada lampiran 6). Untuk sudut crane lihat lampiran 7. 

Dari hasil pengaturan tersebut didapatkan beban yang dapat diangkat 

1 crane = 28,7 ton (2 crane = 57.4 ton). Selain mengatur boom, 

banyaknya lilitan tali baja (Hoist rope) pada hook juga akan diatur 

oleh operator. Banyaknya lilitan yang dipakai adalah 6 lilitan, 

dimana setiap 1 lilitan mempunyai kapasitas 7 ton jadi untuk 6 lilitan 

maka kapasitas tali bajanya adalah 42 ton. Artinya masing-masing 

hoist rope pada crane dapat mengangkat beban mencapai 42 ton. 

           Ikatan yang digunakan dalam pekerjaan erection girder 

adalah ikatan tegak. Ikatan ini mempunyai kapasitas penuh sesuai 

SWL yang dimiliki karena tidak ada sudut yang mempengaruhi. Jadi 

wire rope sling yang memiliki kapasitas 27 ton kapasitasnya akan 

tetap sama yaitu 27 ton. Jenis ikatan lainnya yang digunakan adalah 

basket hitch. Kapasitas jenis ikatan ini adalah dua kali dari kapasitas 

ikatan tegak jika kedua tali tersebut lurus dan cukup untuk 

membungkus beban. Jadi jenis ikatan ini dapat mengangkat beban 54 

ton. 
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2) Isolasi area 

           Untuk menjaga supaya orang yang tidak berkepentingan 

melintas pada area proyek khususnya lokasi pengangkatan girder, 

pihak PT. Adhi karya telah memersiapkan beberapa pencegahan 

dengan membuat pagar, penjagaan oleh security dan tanda dilarang 

masuk area proyek seperti yang terlihat pada gambar V.12. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar V.12 Tanda dilarang melintas dan tata tertib lokasi proyek 
PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.  
 
           PT. Adhi Karya (persero) tbk mempunyai syarat dalam 

membuat rambu yang bertujuan supaya rambu yang dipasang 

mudah dimengerti sehingga tidak ada kesalahan dalam 

penyampaian informasi. Syarat rambu tersebut dapat dilihat pada 

tabel V.7. 
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Tabel V.7 Syarat rambu proyek PT. Adhi Karya (persero) tbk. 

 
Sumber : Dokumen pelaksanaan K3 Proyek PT. Adhi Karya (Persero) tbk. 

 

Kaidah  Syarat rambu Sesuai  Tidak 

sesuai  

Kondisi Nyata 

Conspicuous Tiap rambu 
harus mudah 
dilihat 

  Rambu sudah 
dipasang pada area 
yang mudah terlihat  
seperti di pinggir 
jalan menuju lokasi 
proyek 

Clear Tiap rambu 
harus jelas 
mudah dibaca 

  Rambu tampak 
bersih, warna dan 
tulisan masih bagus 
sehingga mudah 
untuk dibaca 

Clear  Tiap rambu 
harus jelas 
mudah dibaca 

  Rambu tampak 
bersih, warna dan 
tulisan masih bagus 
sehingga mudah 
untuk dibaca 

Comprehensible Tiap rambu 
harus mudah 
dimengerti/tidak 
membingungkan. 

  Rambu dibuat 
dengan 
menyertakan 
gambar dan 
diterangkan melalui 
tulisan 

Credible Tiap rambu 
harus masuk akal 
dan digunakan 
untuk situasi  

  Rambu dibuat 
sederhana dan 
mudah dimengerti 
seperti gambar 
helem yang  
menunjukkan 
bahwa ketika 
memasuki  proyek 
harus menggunakan 
helem 

Consistent Jenis rambu yang 
sama harus 
digunakan untuk 
situasi yang sama  
diseluruh 
wilayah 
Indonesia 

  Rambu dibuat sama 
seperti rambu pada 
umumnya.  Contoh 
rambu dilarang 
masuk dapat dilihat 
pada gambar V.10. 
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Selain menggunakan rambu, di area proyek juga dipasang tembok 

penghalang serta terdapat penjagaan oleh security untuk mencegah 

orang yang tidak berkepentingana memasuki area proyek. 

3) Toolbox talk 

           Toolbox talk diberikan oleh petugas K3 dari PT. Adhi karya 

dan Konsultan PT. Eskapindo Matra KSO PT. Wiratman, Tujuannya 

adalah untuk memberikan informasi tentang definisi pekerjaan beserta 

potensi bahaya yang dapat terjadi. 

5.4.3 Akhir pekerjaan (Housekeeping) 

           Tujuan dari housekeeping ini adalah untuk menata 

tempat/area kerja, menegakkan peraturan, standar dan memelihara 

kedisiplinan. PT. Adhi Karya (persero) tbk memiliki kebijakan 5 R 

yang harus diterapkan. Hal ini juga sesuai dengan instruksi 

Permenakertrans RI No.01/Men/1980.  

Tabel V.8 Hasil observasi pelaksanaan program 5R. 

Kategori Penjelasan Sesuai Tidak 
sesuai 

Keterangan 

Ringkas Memisahkan 
barang yang 
masih 
digunakan 
dengan 
barang yang 
sudah tidak 
digunakan 

  Lifting gear belum 
disimpan berdasarkan 
kategori pekerjaan yang 
dilakukan. 

Rapi 
 

Merapikan 
atau 
menyusun 
barang yang 
sudah dipilih 
agar mudah  

  Lifting gear disimpan pada 
countainer dan ditata rapi 
seperti sling yang 
diletakkan pada 
penggangtung. Crane akan 
di parkir di tepi tidak  
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      Lanjutan tabel V.8 Hasil observasi pelaksanaan program 5R 
 
Kategori Penjelasan Sesuai Tidak 

sesuai 
Keterangan 

Rapi 
 

Diambil   menghalangi jalan 
dengan boom diturunkan. 

Resik Membersihkan 
area kerja 
sehingga 
terlihat bersih 

  Setelah bekerja peralatan 
yang selesai digunakan 
akan segera disimpan 
pada tempat 
penyimpanan. 

Rawat Memlihara 
barang dengan 
teratur sesuai 
standarisasi 

  Lifting gear dan crane 
dirawat secara rutin 
dengan memberi 
pelumasan dan 
pengecekan bagian-
bagian lainnya oleh orang 
yang berkompeten. 
(Keterangan inspeksi 
terdapat pada halaman 
sebelumnya yaitu pada 
faktor peralatan) 

Rajin Menciptakan 
tempat kerja 
dengan 
kebiasaan dan 
perilaku yang 
baik 

  Beberapa tenaga kerja 
ada yang belum lengkap 
dalam memakai APD. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

6.1 Penerapan keselamatan kerja dalam kegiatan pemasangan girder 

menggunakan crane 

 

6.1.1 Faktor Manusia 

             Alat berat crane berfungsi untuk melakukan pengangkatan beban 

dengan berat mencapai beberapa ton. Kegiatan operasi ini mempunyai 

risiko tinggi untuk terjadi kecelakaan sehingga dibutuhkan tenaga kerja 

khusus yang sudah terlatih dan mempunyai ijin untuk melakukan 

pekerjaan menggunakan crane. Tenaga kerja ini adalah operator, juru 

ikat (rigger) dan teknisi. 

1. Operator 

            Operator yang melaksanakan pekerjaan erection girder di proyek 

yang dijalankan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sudah sesuai dengan yang 

disyaratkan Permenakertrans RI No.09/MEN/2010 tentang operator dan 

petugas pesawat angkat angkut pasal 4,  yaitu operator kelas I yang dapat 

mengangkat beban lebih dari 100 ton sedangkan berat girder mencapai 

30-40 ton sehingga tidak melampaui kapasitas yang diijinkan. Operator 

memiliki buku kerja namun buku tersebut hilang jadi untuk pelaporan 

kegiatan masih belum terlaksana. Operator juga telah melaksanakan 

tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap crane dan alat bantu 

angkat lifting gear.  

2. Teknisi 
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             Teknisi yang melaksanakan pekerjaan erection girder sudah sesuai 

dengan Permenakertrans RI No.09/MEN/2010 tentang operator dan petugas 

pesawat angkat angkut. Teknisi telah melaksanakan pengecekan dan 

perawatan terhadap crane dan lifting gear, yang dilaksanakan setiap satu 

bulan sekali. Selain itu teknisi juga dilibatkan dalam melakukan setting 

pada lattice boom, namun teknisi tidak selalu ada untuk membantu operator 

memersiapkan crane. Teknisi hanya datang pada saat melakukan inpeksi, 

perawatan dan melakukan setting pada crane.  

3. Juru ikat (Rigger) 

             Juru ikat (Rigger) yang melaksanakan pekerjaan erection girder 

ada yang sudah memiliki lisensi K3 dan buku kerja yang bertugas 

memberikan aba-aba pada operator, memilih alat bantu angkat serta 

melakukan pemeriksaan dan perawatan pada alat bantu tersebut, namun 

rigger yang bertugas mengikat girder belum sesuai dengan 

Permenakertrans RI No.09/Men/2010 tentang operator dan petugas pesawat 

angkat angkut, karena berasal dari tenaga kerja lain yang mempunyai 

pengalaman melakukan pengikatan namun tidak memiliki lisensi K3 

sebagai rigger.  

             Juru ikat tidak hanya dapat melakukan pengikatan pada beban 

namun harus mengerti prinsip pengikatan. Mereka harus tahu jenis ikatan, 

sudut ikatan dan cara mengendalikan beban karena pengikatan yang tidak 

benar dapat menyebabkan kecelakaan kerja.  Mereka juga harus mampu 

memberi aba-aba kepada operator dengan menggunakan aba-aba standar 

yaitu aba-aba yang telah ditetapkan dan digunakan secara global supaya 
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informasi dapat disampaikan dengan baik.  Juru ikat juga harus membantu 

operator dalam melakukan inspeksi. 

6.1.2 Faktor Mesin dan Peralatan 

a) Crane 

            Crane yang dipakai untuk erection girder mempunyai sertifikat 

layak untuk digunakan. Sertifikat ini didapatkan melalui pengujian setiap 

satu tahun sekali oleh perusahaan jasa inspeksi sesuai yang disyaratkan 

Permenaker RI No.Per 05/MEN/1985 tentang pesawat angkat dan angkut 

bab VIII pasal 138 ayat 4, selain itu informasi kapasitas crane sudah 

tertera dengan jelas sesuai ketentuan Permenaker RI No.Per 05/MEN/1985 

pasal 3 a. 

            Crane telah dilengkapi dengan beberapa alat keselamatan seperti 

seat belt, anti two blocking, boom limit switch, alaram, lampu rotary dan 

lampu indicator, namun beberapa alat keselamatan tersebut ada yang tidak 

berfungsi seperti lampu indikator yang sudah pecah, lampu rotary dan 

alaram yang sudah tidak menyala. Sebaiknya alat keselamatan perlu 

difungsikan kembali untuk memberi peringatan saat terjadi kesalahan 

sehingga tindakan pencegahan dapat segera diambil. (Permenaker RI 

No.Per 05/MEN/1985) 

            Crane yang digunakan untuk memasang girder tidak dilengkapi 

dengan LCD Display sehingga operator tidak dapat memantau beban 

maupun kondisi crane secara pasti. Operator menggunakan panduan load 

chart untuk melakukan pengaturan, namun load chart yang ada tertulis 

dalam huruf kanji. Sebaiknya bahasa load chart tersebut perlu 
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diterjemahkan untuk mencegah adanya human eror atau salah menafsirkan 

informasi oleh operator.  

            Crane harus dilengkapi dengan alat kontrol seperti load moment 

indicator (LMI) system yang akan menampilkan informasi seperti rasio 

beban, berat beban dll yang dimunculkan dalam LCD display. Crane juga 

harus dipasang multi display untuk memberikan informasi mengenai 

kecepatan angin, memberi peringatan, mengetahui kecepatan mesin dll. 

b) Alat bantu angkat (Lifting gear) 

            Alat bantu angkat yang digunakan untuk mengangkat girder adalah 

tali baja dan shackle. Kondisi tali baja dalam keadaan yang baik karena 

telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh Rigger. Setiap satu bulan 

sekali, teknisi melakukan perawatan terhadap alat bantu angkat dan crane. 

            Tali baja yang digunakan memiliki diameter 30 mm atau 1.18 inci. 

Jenis tali ini mempunyai kapasitas 27 ton. Kapasitas ini sudah sesuai 

dengan berat girder yang akan diangkat. Untuk menjaga umur tali baja, 

maka sebaiknya tali baja digunakan untuk mengangkat 75% dari kapasitas 

aman yang diijinkan. Jika dihitung, satu tali dapat mengangkat 20,25 ton 

dan jika kedua tali digabung maka kapasitas yang dapat diangkat adalah 

40,5 ton. Pada girder yang memiliki berat 40 ton, maka jenis tali ini dapat 

digunakan, namun apabila berat girder melebihi 40 ton, sebaiknya tali baja 

perlu diganti dengan yang memiliki kapasitas lebih dari 40 ton. 

            Peralatan yang digunakan untuk mengangkat girder, baik itu crane 

dan alat bantu angkat telah diinspeksi terlebih dahulu. Terdapat 3 inspeksi 

yang telah dilakukan, hal ini sudah sesuai dengan  program K3 yang telah 
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direncanakan namun untuk prosedur pemakaian dan inspeksi pada crane 

serta alat bantu angkat masih belum ada. Adapun inspeksi tersebut yaitu : 

1. Inspeksi sebelum pemakaian 

            Inspeksi ini dilakukan oleh operator dan khusus untuk crane,  

inspeksi dilakukan setiap hari. Tidak ada form khusus dalam inspeksi 

ini dan pelaporan hasil inspeksi oleh operator kepada pihak kontraktor 

utama masih belum ada.  

2. Inspeksi berkala 

            Inspeksi ini dilaksanakan setiap satu bulan yang dilakukan 

bersama oleh kontraktor, pemilik proyek dan konsultan (joint 

inspection). Pada joint inspection telah menggunakan form khusus 

berdasarkan Permenaker RI No.Per 05/MEN/1985 tentang pesawat 

angkat dan angkut dan Permenakertrans RI No.Per 09/MEN/VII/2010 

tentang Operator dan petugas pesawat angkat dan angkut dan 

Permenakertrans RI No.01/MEN/1980 tentang K3 pada konstruksi 

bangunan. 

            Pada program K3 PT. Adhi karya (persero) tbk, hasil inspeksi 

pada crane dan alat bantu  angkat akan diberi tanda/label namun hal ini 

belum terlaksana. Setiap satu bulan pihak subkontraktor juga rutin 

melakukan pemeriksaan dan perawatan yang dilakukan oleh teknisi. 

3. Inspeksi setiap satu tahun sekali 

            Inspeksi ini dilaksanakan oleh institusi yang ditunjuk 

kementrian ketenagakerjaan yang diminta oleh pihak subkontaktor 

untuk melakukan pengujian pada crane dan lifting gear. Hasil 
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pengujian berupa sertifikat layak pakai untuk crane sebagai syarat 

dalam kontrak kerja antara kontraktor dan subkontraktor. Pada lifting 

gear yang rusak akan dipisahkan agar tidak digunakan lagi.  

            Priode inspeksi yang telah dilaksanakan PT. Adhi karya 

(persero) tbk, sesuai dengan standar LOLER yaitu pengujian 

dilaksanakan setiap satu tahun sekali untuk peralatan yang tidak 

digunakan untuk mengangkat orang, namun hasil outputnya masih 

belum terorganisir dengan baik. Pada inspeksi ini hasilnya perlu 

diberikan kode warna/label untuk menandai bahwa alat tersebut layak 

dipakai.  

            Laporan hasil inspeksi, pengujian dan perawatan harus 

dilaporkan kepada pihak PT. Adhi Karya (persero) tbk dan disimpan 

untuk memastikan kembali bahwa alat memang layak untuk digunakan, 

karena jika ada kecelakaan kerja yang bertanggung jawab adalah PT. 

Adhi Karya (persero) tbk. Laporan tersebut sekurang-kurangnya harus 

memuat informasi mengenai : 

a. Nomon registrasi 

b. Informasi registrasi desain rencana jika ada 

c. Metode untuk pengujian dan tes dan hasil inspeksi 

d. Hasil perawatan rutin 

e. Informasi training tenaga kerja, kompetensi operator, instruksi dan 

look book 

f. Hasil risk assesment. (Australian standart).   
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6.1.3 Metode Pelaksanaan Erection girder 

a) Tahap perencanaan 

1) Penanggung jawab kegiatan 

            Pada saat suatu pekerjaan yang akan dimulai, perusahaan harus 

menyusun unit keselamatan dan kesehatan kerja yang tujuannya untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akhibat kerja, memberi 

pertolongan pertama dan melakukan usaha penyelamatan. 

(Permenakertrans RI No.PER.01/MEN/1980 tentang  keselamatan 

kerja konstruksi bangunan, pasal 3). 

            Unit keselamatan dan kesehatan kerja di proyek PT. Adhi 

karya (persero) tbk diwujudkan melalui organisasi P2K3. Pada 

pekerjaan erection girder, fungsi organisasi ini digantikan oleh tenaga 

kerja yang bersangkutan dalam  pekerjaan tersebut. Semua pekerja 

tersebut dilibatkan dalam menjaga keselamatan bersama dengan cara 

bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing, sehingga terdapat 

alur pertanggung jawaban dari pihak subcontractor kepada main 

contractor dan dari main contractor kepada owner. Pada proyek ini 

belum ada tim yang mempunyai kemampuan khusus yang bertugas 

memberikan pertolongan pertama (first aider). Pemberi pertolongan 

pertama diserahkan pada mandor setiap subkontraktor. Hal ini tidak 

sesuai dengan yang disyaratkan Permenakertrans RI No.Per 

15/MEN/VIII/2008. Seharusnya petugas P3K harus mempunyai 

kemampuan khusus dan memakai tanda yang dapat dikenali oleh 

tenaga kerja lainnya. 
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2) Identifikasi potensi bahaya 

            Identifikasi potensi bahaya pada kegiatan erection girder telah 

dibuat oleh konsultan dan dibantu oleh kontraktor beserta owner 

proyek melalui metode HIRAC (Hazard identification, risk 

assessment dan  control), namun hasilnya masih belum diberikan 

penilaian risiko. Jika dilakukan penilaian risiko, kegiatan erection 

girder termasuk ke dalam ketegori fatality karena pada proyek 

pembangunan jembatan Suramadu pernah terjadi kecelakaan saat 

melakukan erection girder yang menyebabkan satu orang tenaga kerja 

meninggal. Kecelakaan karena pengoperasian crawler crane juga 

pernah terjadi di tempat lain seperti pada proses pemancangan di kali 

ciliwung atau kecelakaan di mekkah (Arab saudi). Pada proyek PT. 

Adhi Karya (persero) Tbk juga pernah terjadi kecelakaan serius 

akhibat kegiatan pengangkatan menggunakan crane. 

            Metode lain yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi 

bahaya adalah job safety analysis (JSA). JSA bertujuan untuk 

mengetahui potensi bahaya pada setiap urutan  langkah  pekerjaan 

erection girder lalu mengembangkan pengendalian untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja. 

            Hasil dari HIRAC dan JSA dijadikan untuk memenuhi syarat-

syarat K3 sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1a, 

yaitu dengan melakukan pengendalian. Metode HIRAC diatur dalam 

prosedur penerapan SMK3. 

3) Rencana pengangkatan (lifting plan) 
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            Pekerjaan erection girder memerlukan perencanaan khusus. 

Girder mempunyai berat melebihi kapasitas crane yang dimiliki. 

Sistem tandem digunakan untuk mencegah pembebanan berlebih pada 

crane sesuai dengan bab I pasal 3 ayat 2. Untuk mewujudkan 

perencanaan tersebut perlu diketahui :  

a. Mengetahui Berat beban 

             Informasi berat girder diketahui melalui spesifikasi girder 

dan metode kerja pengangkatan girder. Informasi ini disampaikan 

kepada operator. Informasi berat girder sangat diperlukan untuk 

menentukan peralatan mana yang harus digunakan, karena setiap 

peralatan mempunyai kapasitas atau SWL masing-masing. 

Informasi ini juga diperlukan untuk melakukan pengaturan pada 

crane. Berapa panjang boom yang diperlukan, radius beban , 

outrigger dll. 

Selain memperhitungkan berat beban, perlu dilakukan perhitungan 

terhadap semua alat bantu angkat / lifting gear karena semua yang 

ada di bawah boom adalah beban. Jadi, dalam pengangkatan ini 

perlu diperhitungkan dengan teliti untuk mencegah pembebanan 

berlebih (over load). 

b. Letak titik pusat gravitasi beban (Center of gravity atau COG) 

           Letak titik pusat gravitasi berfungsi untuk menentukan letak 

ikatan dimana titik ikatan yang tepat akan membuat beban dalam 

kondisi yang seimbang saat diangkat. Penentuan letak titik pusat 

gravitasi yang salah dapat mengakibatkan beban mengayun dan 
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terlepas dari ikatan sehingga akan terjatuh. Girder  juga dapat 

merusak alat angkat karena beban tidak terbagi secara rata. Berikut 

ini adalah cara penentuan letak letak titik pusat gravitasi girder. 

           Pada gambar spesifikasi girder masih belum ditentukan 

letak titik pusat gravitasinya namun ada beberapa girder yang 

sudah dipasang pad eye sebagai lokasi penentuan titik ikatan dan 

beberapa yang lainnya tidak. Girder adalah benda berbentuk 

simetris atau mempunyai komposisi sama pada setiap sisinya maka 

Rigger dapat memperkirakan sendiri letak posisi COG untuk 

melakukan pengikatan, namun cara ini berpotensi terjadi kekeliruan 

apalagi rigger tidak memiliki lisensi K3.    

            Pada beberapa pelaksanaan erection girder pengikatannya 

tidak sama sehingga beban tidak terbagi secara merata, sehingga 

salah satu crane akan menerima beban lebih berat. Sebaiknya 

dilakukan pengukuran untuk menentukan letak COG yang tepat. 

Penentuan letak COG dapat dilakukan dengan perhitungan seperti 

di bawah ini : 

 

 

 
 
 
Sumber : Brookhaven national laboratory Training and Qualifications Program 
Office 2008. 
 

Keterangan : 

                  = Letak COG 
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                  = Letak lifting point 

Panjang        = 28,6 m  x 50% = 14,3 m 

Lebar          = 0,55 m x 50%  =  0,27 m 

Jadi letak COG diketahui berada pada panjang 14,3 m dan lebar 

0,275. Untuk menentukan letak ikatan girder (lifting point), dapat 

dilakukan perhitungan seperti diatas namun letak titik ikatan ini 

diambil 25% dari tepi. Hasilnya adalah 7,15 m untuk panjang dan 

lebar 0.13 m. 

c. Sudut pengangkatan 

           Jenis ikatan yang digunakan dalam pekerjaan erection girder ada 

dua. Jika girder dipasang pad eye maka jenis ikatan yang digunakan 

adalah straight pull (ikatan tegak). Jenis ikatan ini tidak terdapat sudut 

ikatan sehingga kapasitas tali tidak akan terpengaruh. Jika tidak dipasang 

pad eye maka ikatan yang digunakan adalah basket hitch. Jenis ikatan ini 

mempunyai kapasitas 2x dari kapasitas ikatan tegak karena tali cukup 

untuk membungkus beban. Jadi jika ikatan tegak dapat mengangkat 

beban 27 ton. 

SWL   = 27 ton x 1 (mode factor)  

SWL  = 27 ton 

maka ikatan basket hitch dapat mengangkat  sampai 54 ton akhibat dari 

pengaruh mode factor  

SWL = 27 ton x 2 (mode factor basket hitch) 

SWL = 54 ton.  
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Kapasitas ini cukup untuk mengangkat girder 40 ton karena beban akan 

dibagi dua, masing-masing tali menerima beban 20 ton. Untuk girder 

dengan berat melebihi 40 ton harus diangkat dengan tali baja 

berkapasitas lebih dari 27 ton. 

d. Gambar rencana 

           PT. Adhi Karya (persero) tbk telah membuat gambar rencana yang 

dituangkan ke dalam metode pelaksanaan erection girder. Rencana ini 

membahas mengenai alur pelaksanaan erection girder, peralatan yang 

dibutuhkan dan SDM yang dibutuhkan. Gambar rencana tersebut belum 

memuat detail pengangkatan girder yang mencakup letak ikatan, sudut 

ikatan dll masih belum ada. Untuk kapasitas alat yang dibutuhkan juga 

masih belum ditentukan. 

           Gambar rencana dapat dibuat melalui perhitungan dari lifting 

specialist. Sekurang-kurangnya memuat informasi seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

A. Letak Center of gravity 

B. Letak lifting point  

C. Sudut pengangkatan (Jika ada)  
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Untuk D,E dan F adalah lifting gear dimana untuk spesifikasinya akan 

lebih mudah jika disampaikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini : 

Contoh tabel untuk lifting gear 

Lifting gear yang diperlukan 
Item Deskripsi alat Jumlah  WLL Diameter 
D Sackle 2 50 ton 2,5’’ 
E Wire rope sling (x meter) 2 27 ton 30’’ 
F Hook  2 50 ton - 

 

e. Kondisi Lingkungan 

           PT. Adhi Karya telah melaksanakan pengendalian terhadap faktor 

yang mempengaruhi kondisi pengangkatan. Pada pengendalian tersebut 

masih ada yang perlu dibenahi yaitu PT. Adhi Karya (persero) tbk harus 

menetapkan standar untuk menentukan berapa batas maksimum 

kecepatan angin yang diperkenankan untuk pengoperasian crane. 

Menurut Australian standard batas kecepatan angin yang diperlukan 

adalah 10 m/s (20 knot), namun penentuan ini dapat mengikuti standar, 

manual book crane, atau penentuan dari orang ahli. 

     Pada pengendalian menyangkut penerangan buatan untuk bekerja di 

malam hari PT. Adhi Karya (persero) tbk perlu melihat jenis pekerjaan 

yang dilakukan di proyek tersebut kemudian dapat menentukan berapa 

intensitas cahaya yang diperlukan, panduannya dapat mengikuti PMP 

No.7 tahun 1964. 
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b) Tahap pelaksanaan 

1) Setting crane dan pengikatan beban 

     Setelah pihak pelaksana dari subkontraktor menerima informasi 

beban, maka teknisi akan membantu operator untuk melakukan 

pengaturan pada crane yang didasarkan pada load chart. Adapun 

pengaturan tersebut adalah sbb : 

a. Pengaturan pada boom  

Berikut adalah pengaturan yang dilakukan pada boom : 

Panjang boom = 21,34 m  

Radius kerja    = 5 m 

Sudut crane = 40° 

Pada pengaturan tersebut didapatkan kapasitas yang dapat diangkat 

crane adalah 28,7 ton (untuk 2 crane dapat mengangkat 57.4 ton). 

Kapasitas ini sudah sesuai karena tidak melebihi kapasitas crane itu 

sendiri dan sudah sesuai dengan berat beban yang akan diangkat 

jika pengikatan benar yang artinya beban dapat terbagi rata. Pada 

beberapa pengangkatan, rigger salah dalam menentukan lifting 

point sehingga salah satu crane menerima beban lebih besar. Jika 

pengaturan tersebut digunakan maka sebaiknya yang melakukan 

pengikatan adalah rigger yang memiliki lisensi K3 sehingga 

mereka mengetahui prosedur pengikatan yang benar.  

b. Proses pengikatan oleh rigger 

           Pada jenis ikatan tegak yang digunakan, kapasitasnya sudah 

sesuai dengan beban yang akan diangkat karena letak titik 
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ikatannya pun sudah ditentukan, namun untuk ikatan basket hitch, 

masih belum ditentukan letak ikatannya sehingga berisiko terjadi 

kesalahan dalam  penentuan ikatan oleh rigger karena tidak 

melalui perhitungan terlebih dahulu. Jika gambar rencana sudah 

dibuat maka rigger harus melakukan pengikatan sesuai dengan 

gambar tersebut. 

2) Isolasi Area 

           Isolasi area oleh PT. Adhi Karya (persero) tbk dilaksanakan 

melalui pemberian tanda larangan masuk ke lokasi proyek. Selain 

itu, pihak PT. Adhi karya (persero) tbk juga telah memberikan 

sosialisasi kepada pekerja lain dan warga sekitar untuk tidak 

melintasi area dilaksanakannya erection girder. Upaya ini dilakukan 

untuk menjauhkan tenaga kerja atau warga sekitar proyek terhindar 

dari bahaya kecelakaan. Hal ini sesuai dengan Permenaker RI No.Per 

05/MEN/1985 pasal 23. 

3) Toolboxtalk 

           Sebelum melaksanakan pekerjaan erection girder, pihak  

PT. Adhi karya dan Konsultan PT .Eskapindo Matra KSO PT. 

Wiratman telah memberikan toolboxtalk kepada para pekerja. 

Tollboxtalk ini berisi informasi tentang diskripsi pekerjaan, potensi 

bahaya dan bagaimana menghadapi kondisi bahaya yang dapat 

timbul dari pekerjaan tersebut. Toolboxtalk ini sudah sesuai dengan 

UU No.1 tahun 1970 bab V pasal 9.  

c)  Akhir pekerjaan (House Keeping) 
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            Untuk merealisasikan Permenakertrans RI No.01/MEN/1980 

Pasal 6 bahwa kebersihan dan kerapian di tempat kerja harus dijaga 

sehingga bahan-bahan yang berserakan, bahan-bahan bangunan, 

peralatan dan alat-alat kerja tidak merintangi atau menimbulkan 

kecelakaan. PT. Adhi karya (persero) tbk mempunyai program 5 R yaitu 

ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin yang harus diterapkan pada proyek 

pembangunan jembatan Sungai Brantas pada semua jenis pekerjaan, 

termasuk erection girder. 

           Tenaga kerja telah melaksanakan program tersebut. Apabila 

pekerjaan erection girder telah selesai, tenaga kerja akan membersihkan 

lokasi dari kotoran sisa pekerjaan tersebut dan menyimpan kembali alat 

yang digunakan pada countainer yang disediakan PT. Adhi Karya 

(persero) tbk. Dalam pelaksanaan program 5R tenaga kerja masih belum 

memenuhi ketegori “Ringkas”. Mereka belum menyimpan peralatan 

berdasakan kategori pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pengaturan perlu 

dibuat supaya mereka tidak perlu membuang waktu untuk berdiskusi 

dalam menentukan alat mana yang akan digunakan. Sikap disiplin 

terhadap peraturan proyek juga perlu ditegakkan untuk memenuhi 

kriteria “Rajin” terutama dalam hal penggunaan APD, dengan demikian 

maka program 5R akan dapat terlaksana dengan baik. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1  Kesimpulan 

           Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada pelaksanaan 

pekerjaan erection girder di PT. Adhi Karya (persero) tbk pada proyek 

pembangunan jembatan tol Mojokerto-Kertosono, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pengendalian terhadap faktor manusia masih memiliki kekurangan. 

Adapun kekurangan tersebut adalah : 

a. Operator crane sudah sudah memiliki lisensi K3 dan memenuhi 

kualifikasi, mereka juga sudah melaksanakan pemeriksaan dan 

perawatan terhadap crane namun buku kerja operator hilang 

sehingga aktivitas pengangkatan tidak dapat dilaporkan kepada 

pengurus. 

b. Rigger yang bertugas memberikan aba-aba, melakukan 

pemeriksaan dan perawataaan terhadap lifting gear sudah memiliki 

lisensi K3, namun Rigger yang melakukan pengikatan belum 

memiliki lisensi K3. Mereka belum mengerti prosedur pengikatan 

yang benar sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. 

c. Teknisi sudah memiliki lisensi K3 yang melaksanakan perawatan 

secara rutin setiap satu bulan sekali namun teknisi tidak selalu ada 

untuk membantu tugas operator sehingga jika sewaktu-waktu 

terjadi kerusakan pada crane pekerjaan harus ditunda. 
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2. Pengendalian terhadap faktor Peralatan untuk crane yang digunakan 

sudah mempunyai sertifikat layak pakai yang didapatkan melalui 

pengujian setiap satu tahun sekali, namun alat  keselamatan yang 

dipasang pada crane ada yang tidak berfungsi, serta bahasa load chart 

belum diterjemahkan. Crane tidak memiliki load cell monitor sehingga 

menyulitkan operator dalam mengontrol beban Crane beserta lifting 

gear telah diperiksa dan dirawat dengan baik oleh operator dan rigger. 

Selain itu teknisi akan melakukan pemeriksaan dan perawatan setiap 

satu bulan sekali. 

3. Metode kerja pada rencana pengangkatan yang telah dibuat oleh  

PT. Adhi karya (persero) tbk belum sempurna, karena belum memuat 

gambar pengangkatan. Adapun dalam gambar tersebut harus memuat 

informasi tentang : 

a. Berat beban 

b. Letak titik pusat gravitasi (center of gravity/COG) 

c. Jenis ikatan dan letak titik ikatan 

d. Peralatan apa saja yang akan digunakan beserta kapasitasnya. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan erection girder tersebut belum ada 

petugas P3K dan belum ada ketetapan standar yang diikuti oleh 

PT.Adhi Karya (persero) tbk.  

7.2 Saran 

7.2.1 Saran untuk PT. Adhi Karya (persero) tbk  

1. PT. Adhi Karya (persero) tbk sebaiknya selalu melaksanakan 

pengontrolan untuk memastikan bahwa pelaksana pekerjaan erection 
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girder sesuai dengan kontrak yang telah disepakati baik itu orang yang 

melaksanakan, peralatan yang digunakan maupun kesesuaian hasil 

erection girder dengan perencanaan. 

2. PT. Adhi Karya (persero) tbk sebaiknya membuat gambar rencana 

pengangkatan pekerjaan erection girder yang dibuat oleh orang ahli. 

3. PT. Adhi Karya (persero) tbk sebaiknya menentukan standar dan 

membuat SOP untuk kegiatan pengoperasian crane. 

4. Anak perusahaan PT. Adhi Karya (persero) tbk yaitu  

PT. Adhi Persada Beton (PT.APB) sebaiknya memasang pad eye pada 

girder. 

5. Menunjuk dan memberi pelatihan pada tenaga kerja untuk menjadi 

petugas P3K. 

7.2.2 Saran untuk PT. Grand Surya 

1. Teknisi harus selalu ada untuk membantu operator dalam 

memersiapkan crane, merawat dan melakukan perbaikan jika 

diperlukan. 

2. Pelaksana pekerjaan erection girder harus sesuai kontrak yang 

disepakati. 

3. Mentaati peraturan yang telah dibuat oleh PT. Adhi Karya (persero)  

tbk. 

4. Crane harus memiliki alat keselamatan yang berfungsi dengan baik. 

Crane harus dilengkapi dengan load cell monitor untuk membantu 

operator memantau kondisi pengangkatan serta bahasa informasi pada 

load chart harus diterjemahkan. 
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No. Pertanyaan Kesesuaian Keterangan Gambar 

sesuai Tidak 
sesuai 

PERSIAPAN 

1. Perencanaan 
1.1 Apakah Risk 

Assesment telah 
dilakukan? 

Persyaratan : 

1. Terdapat 
penilaian risiko 

2. Terdapat rencana 
pengendalian 
potensi bahaya 
(PP 50 tahun 
2012) 

    

1.2 Apakah lifting plan 
sudah lengkap dan 
diassess oleh personil 
yang berkompeten? 

Persyaratan : 

Ada gambar rencana 
pengangkatan yang 
dimengerti dan 
dibuat oleh lifting 
specialist. 

(Permenaker RI 
No.01/MEN/1980) 

    

2.Kompetensi 

2.1 Apakah pekerjaan 
dilaksanakan oleh 
operator yang 
mempunyai lisensi 
k3?  

    

Lampiran 1 
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Persyaratan : 

1. Mempunyai 
lisensi K3 dan 
buku kerja dari 
Depnaker yang 
masih berlaku 

2. Kelas Operator 
sesuai dengan 
kegiatan operasi 

(Permenaker  RI 
No.09/MEN/2010) 

2.2 Apakah pengikatan 
dilakukan oleh 
Rigger yang 
mempunyai lisensi 
k3? 

Persyaratan : 

Mempunyai lisensi 
K3 dan buku kerja 
dari Depnaker yang 
masih berlaku 

(Permenaker RI 
No.09/MEN/2010) 

 

    

2.2       

3. Peralatan     

3.1  Crane 

Persyaratan : 

1. Memiliki 
sertifikat dari 
Denaker 

2. Telah diinspeksi 
sebelum 
digunakan 

3. Kapasitas sudah 
sesuai dan  
terdapat 
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informasi 
kapasitas crane 
yang jelas 

4. Mempunyai 
safety devices 
(sinyal alaram 
dan lampu, anti 
two block, loa 
cell monitor) 

5. Mempunyai load 
chard 

(Permenaker RI 
No.05/MEN/1985, 
Permenaker RI 
No.01/MEN/1980) 

 

3.2  Peralatan Angkat 

Persyaratan : 

1. Telah diinspeksi 
sebelum 
digunakan 

2. Sesuai kapasitas 
dan cara 
penggunaannya 

(Permenaker RI 
No.05/MEN/1985, 
Permenaker RI 
No.01/MEN/1980, 
ASME B30.9) 

 

    

Kegiatan Operasi 

4. Teknis pelaksanaan 
4.1 Apakah toolbox talk 

sudah dilakukan?  
    

4.1 (UU No.01 tahun 
1970) 

    

4.2 Apakah isolasi area 
telah dilakukan?  
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(Permenaker RI 
No.05/MEN/1985, 
Permenaker RI 
No.01/MEN/1980) 

4.3 Apakah setting crane 
sudah sesuai load 
chart? 

(Permenaker RI 
No.05/MEN/1985) 

    

4.4 Apakah ada orang 
yang ditunjuk untuk 
mengatur 
pengangkatan (signal 
man)? 

(Permenaker RI 
No.09/MEN/2010) 

    

4.5 Apakah signal man 
menggunakan aba-
aba standar? (ASME 
B30.9) 

    

4.6 Apakah personel 
dijauhkan untuk tidak 
berada di bawah 
boom dan beban? 
(Permenaker RI 
No.05/MEN/1985) 

    

4.7 Apakah operator 
beroprasi secara 
benar dan 
mempertahankan 
kecepatan? 

(Permenaker RI 
No.05/MEN/1985) 

    

4.8 Apakah personil 
menghentikan 
kegiatan lifting saat 
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operasi dalam 
keadaan berbahaya? 
(Permenaker RI 
No.05/MEN/1985) 

4.9 Apakah 
pengangkatan dan 
penurunan beban 
dilakukan secara 
perlahan? 
(Permenaker RI 
No.05/MEN/1985) 

    

4.10 Apakah kait telah 
diangkat dan diikat 
sebelum bergerak? 
(Permenaker RI 
No.05/MEN/1985) 

    

AKHIR PEKERJAAN  

Teknis Pelaksanaan 

5.1 Apakah ada toolbox 
talk untuk memeriksa  
peralatan dan 
memastikan personil 
tidak ada yang 
cedera? (UU No.1 
tahun 1970) 

    

5.2 Apakah house 
keeping sudah 
dilaksanakan? 
(Permenaker RI 
No.01/MEN/1980) 
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Pertanyaan untuk wawancara  

Pertanyaan  untuk Operator 
1. Siapa nama anda, dan dari perusahaan apa anda bekerja? 
2. Apakah anda mempunyai lisensi k3 dari Depnaker?  
3. Apakah ada rencana pengangkatan? 
4. Apakah anda mendapatkan informasi tentang beban yang akan diangkat? 
5. Apakah crane mempunyai safety device? 
6. Bagaimana cara anda melakukan setting pada crane? 
7. Apakah anda melakukan inspeksi pada peralatan? 

 
Pertanyaan untuk Rigger 

1. Siapa nama anda dan dari perusahaan apa anda bekerja? 
2. Apakah anda memiliki lisensi k3 dan buku kerja dari Depnaker? 
3. Jenis ikatan apa yang anda gunakan? 
4. Apakah anda memberikan aba-aba kepada operator? Aba-aba apa yang anda 

gunakan? 
5. Apakah anda ikut serta dalam melakukan inspeksi? 
6. Siapa yang memilih dan menentukan alat-alat yang digunakan untuk pekerjaan 

ererction girder? 
 
Pertanyaan untuk Teknisi 

1. Apakah alat bantu angkat yang digunakan sudah diinspeksi? 
2. Apakah crane mempunyai sertifikat? 
3. Apakah crane diinspeksi sebelum digunakan? 
4. Apakah crane mempunyai  load chart? 
5. Apakah crane mempunyai load cell monitor? 
6. Bagaimana cara anda melakukan pengaturan terhadap crane? 
7. Apakah anda melakukan perawatan terhadap crane? Bagaimana cara anda 

melakukan perawatan terhadap crane tersebut? 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 
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                                                CHECKLIST : PERALATAN 

 

    

 

Nama Pekerjaan                 :  Pembangunan Struktur Pendekat Jembatan Brantas 

   

 

Lokasi                             :  

       

 

Jenis Peralatan                :   Mobile Crane/Service Crane  

       

 

Tanggal                          :  

       

          

 

No. Uraian  Diperiksa   

  

 

    Konsultan   

  

 

    

    

  

  

 

I  Pemeriksaan Umum ya 

 

t idak 

 

  

  

 

  

1. Apakah Pesawat Angkat dan Angkut (Mobile Crane) 

Sertifikat Kelayakan     

 

  

 

  

  

 

  

Penggunaann Peralatan(SKKP) yang dikeluarkan 

 Instansi berwenang masih  

  

 

  berlaku ? 

    

  

  

 

    ya 

 

tidak 

 

  

  

 

  

2. Apakah kapasitas crane sesuai dengan yang 

 tertera dalan SKKP ?   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

3. Apakah label kapasitas beban angkat yang ada 

sesuai dengan yang tercantum ya 

 

t idak 

 

  

  

 

     pada SKKP?   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

4. Apakah Operator Pesawat Angkat (crane) memiliki 

Surat I jin Operator (SIO)? ada 

 

t idak 

 

  

  

 

      

 

  

 

  

  

 

I I  Standard Operational Prosedure (SOP) 

    

  

  

 

  

1. Apakah tersedia SOP untuk pengoperasian pesawat 

angkat tersebut ? ada 

 

t idak 

 

  

  

 

      

 

  

 

  

  

 

    ya 

 

t idak 

 

  

  

 

  2. Apakah Operator memahami SOP tersebut ?   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

3. Apakah Crane tersebut dilengkapi dengan Laporan 

hasil pemeriksaan , ya 

 

t idak 

 

  

  

 

  

   pemelihraan dan pengujian yang menyatakan bahwa 

crane tersebut layak untuk   

 

  

 

  

  

 

     dipergunakan? 

    

  

  

 

  

     

  

  

 

I I I  Pemeriksaan Visual dan Uji Fungsi 

    

  

  

 

  1. Area Kerja ya 

 

t idak 

 

  

  

 

     a. Apakah terdapat tanda keselamatan (safety sign)   
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yang menunjukkan area 

 

        pengoperasian crane ? 

    

  

  

 

  

   b.Apakah safety sign terlihat oleh orang yang 

memasuki area kerja pengoperasian ya 

 

t idak 

 

  

  

 

       crane serta safety sign mudah dipahami ?   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

      c. Apakah pencahayaan di area kerja cukup baik ? ya 

 

t idak 

 

  

  

 

      

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

    d.  Apakah house keeping area kerja crane cukup 

baik ? ya 

 

t idak 

 

  

  

 

      

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

    e. Apakah area kerja menjamin keselamatan 

operator dalam mengoperasikan ya 

 

t idak 

 

  

  

 

  

        crane serta crane tidak mengalami kecelakaan 

ketika bermanufer (swing)?    

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  2.  Beban Kerja Aman (Safe Working Load) ya 

 

t idak 

 

  

  

 

  

     a. Apakah label kapasitas beban aman jelas terlihat 

?   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

      b. Label Kapasitas Beban harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam SKPP ya 

 

tidak 

 

  

  

 

      

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

      c. Apakah beban yang diangkat crane melebihi 

kapasitas yang diijinkan? ya 

 

tidak 

 

  

  

 

      

 

  

 

  

  

 

  3.  Kait Utama dan Pelengkap  (Main  and Auxiliary Hook) 

 

  

  

 

  

a. Apakah pada hook terjadi perubahan  

bentuk (deformation) dan  ya 

 

tidak 

 

  

  

 

              bengkokan di luar batas?   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

       b. Apakah pada hook terdapat tanda-tanda 

pengelasan ? ya 

 

tidak 

 

  

  

 

      

 

  

 

  

  

 

              

  

          

 

No. Uraian  Diperiksa   

  

 

    Konsultan   

  

 

    

    

  

  

 

  

      c. Apakah pada hook terdapat keretakan (crack), 

perubahan bentuk (deformasi), ya 

 

t idak 

 

  

  

 

           kemelaran dan keausan ?   
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      d. Apakah kunci keselamatan (safety latch) pada 

hook masih berfungsi dengan ya 

 

tidak 

 

  

  

 

            baik?   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  3.  Kawat baja  (Wire Rope) 

    

  

  

 

  

     a. Apakah pada wire rope terdapat 6 buah atau 

lebih kawat yang putus dalam 1 ya 

 

t idak 

 

  

  

 

  

         belitan (lay) dan 3 buah kawat yang putus dalam 

satu pilinan dalam satu lay?   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

     b. Apakah pada wire rope terdapat tanda-tanda 

keausan? ya 

 

t idak 

 

  

  

 

      

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

     c.  Apakah pada wire rope terjadi pengurangan 

diameter ? ya 

 

t idak 

 

  

  

 

      

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

     d. Apakah pada wire rope terdapat tanda-tanda 

serangan karat (korosi) ? ya 

 

t idak 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

     

  

  

 

  

     e. Apakah pada wire rope terdapat tanda-tanda 

kurang pelumasan? ya 

 

t idak 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

     

  

  

 

  4.  Sling 

    

  

  

 

  

     Apakah sling dalam kondisi baik, tidak tergores, 

terpotong, atau cacat dan ya 

 

t idak 

 

  

  

 

       mengalami perubahan warna?   

 

  

 

  

  

 

  

     

  

  

 

  5.  Rem (Brake) ya 

 

t idak 

 

  

  

 

      Apakah rem dapat berfungsi dengan baik ?   

 

  

 

  

  

 

  

    (Dilakukan uji coba pengangkatan beban, naik  

    turun lalu direm   

  

 

  

     

  

  

 

  6.  Pemeriksaan Boom 

    

  

  

 

  

a. Apakah kondisi boom dalam keadaan baik;  

tidak terdapat deformasi, crack, ya 

 

t idak 

 

  

  

 

           bend (bengkok), dent (penyok) dan korosi ?   

 

  

 

  

  

 

  

     

  

  

 

  

b. Apakah sambungan boom, baut. Mur, dan 

 pin telah terpasang dengan  ya 

 

t idak 

 

  

  

 

          sempurna ?   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

     c. Apakah pada boom masih terdapat boom angle 

indicator? ya 

 

t idak 
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     d. Apakah boom indicator dapat berfungsi dengan 

baik ? ya 

 

t idak 

 

  

  

 

          (lakukan uji coba pengoperasian)   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  7.  Load Chart  ya 

 

t idak 

 

  

  

 

  

     a.  Apakah pada ruangan kabin terdapat load chart 

?   

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  
      b.  Apakah opertor memahami load chart tersebut 

? ya 

 

tidak 

 

  

  

 

      

 

  

 

  

  

 

    

    

  

  

 

  

8.  Dari hasil pemeriksaan tersebut  apakah  masih ada 

indikasi yang meragukan  ya 

 

tidak 

 

  

  

 

  

      sehingga Owner perlu menginstruksikan untuk uji 

beban (load test)   

 

  

 

  

  

 

        sebelum crane digunakan ? 

    

  

  

 

    

    

  

  

 

  9.  Catatan : 

    

  

  

 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

 

       …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

       …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Lampiran 4 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TA EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA  

PEKERJAAN ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN CRAWLER CRANE 

DI PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK 

NIKEN AYU RAGIL K



SPESIFIKASI GIRDER 
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Load chart crane 
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Lampiran 7 
 
Sudut yang terbentuk pada crane berdasarkan pengaturan yang terbentuk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A : Radius kerja 5 m 

B : Panjang boom 21,8 m 

Dari penentuan radius dan panjang boom pada load chart kita dapat mengetahui 
sudut boom yaitu 80°. 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

Dokumentasi Pekerjaan Erection Girder 

(Proses Pendatangan Material) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Proses Pengikatan) 
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(Proses Peletakan Girder di atas Bearing Pad 

abutmen) 

Pengangkatan  menggunakan ikatan basket hitch 
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Pengangkatan menggunakan ikatan straight pull 

 

 

 

 

 

 

 

(Proses erection girder pada malam hari) 
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