
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 

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



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 
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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) 

? 
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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. 
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