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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian 

kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup 

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-

masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk 

fisik lain (UU No 18/1999, Jasa Konstruksi). 

Pada proses pekerjaan konstruksi banyak menyerap tenaga kerja dan dapat 

meningkakan taraf hidup serta mengurangi banyak pengangguran. Data dari 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan kehadiran perusahaan 

layanan jasa konstruksi semakin bertambah dan mampu menyerap sekitar 4,5 juta 

tenaga kerja di Indonesia (Depnakertrans,2009) 

Dampak negatif yang timbul dari proses pembangunan konstruksi yaitu 

munculnya angka kecelakaan akibat kerja. Hal ini dikarenakan pekerjaan jasa 

konstruksi hampir selalu berada di tempat terbuka, serta memiliki kemudahan 

akses untuk dimasuki orang yang berbeda, dimana kondisi tersebut tidak 

mendukung untuk K3, sehingga berpotensi untuk terjadi kecelakaan kerja 

(Hinze,1997 dalam Hesti 2006). 

Kecelakaan yang timbul dapat dikategorikan dari kecelakaan minor hingga 

kecelakaan yang fatal sangat mungkin terjadi di pekerjaan konstruksi. Dampak 

yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja pun tidak sedikit, selain kerugian yang 
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harus dialami korban berupa kecacatan atau meninggal, perusahaan pun 

mengalami kerugian biaya sebagai kompensasi. 

Pada sektor konstruksi, kasus kecelakaan kerja juga menunjukkan angka 

yang masih tinggi di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, angka kecelakaan 

kerja yang fatal sebesar 1178 kasus di semua sektor industri pada tahun 2007. 

Pada sektor konstruksi, kecelakaan fatal mengalami penurunan dari 721 di tahun 

2006 menjadi 680 kasus pada tahun 2007. Berdasarkan data dari Depnakertrans 

tahun 2007 bahwa sektor konstruksi di Indonesia menempati urutan tertinggi 

dalam kecelakaan kerja yakni sebesar 32%. Angka tersebut sangat besar jika di 

bandingkan dengan penyerapan tenaga kerja konstruksi yang hanya 5 % dari total 

tenaga kerja di negeri ini. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hinze (1997), industri 

konstruksi merupakan industri yang menduduki tempat tertinggi ditinjau dari 

terjadinya kecelakaan kerja dan kematian. Secara umum kecelakaan kerja dapat 

terjadi karena dua hal, yaitu kondisi tidak aman (unsafe condition) dan tindakan 

tidak aman (unsafe act) (Reason,1997). Kecelakaan kerja tidak disebabkan satu 

faktor saja, melainkan banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya suatu 

kecelakaan di sektor konstruksi. Bird (1990) menyatakan bahwa diantara faktor 

yang menjadi penyebab kecelakaan adalah perilaku tidak aman, serta berbagai 

penyebab dasarnya adalah faktor individu dan pekerjaan. Perilaku tidak aman 

tersebut dapat digambarkan oleh pekerja itu sendiri, mandor, pengawas, pelaksana 

maupun pihak manajer (Hinze, 1997). Kecelakaan kerja yang terjadi di bidang 
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konstruksi 90 % disebabkan oleh perilaku pekerja sedangkan 10 % sisanya 

disebabkan kondisi tidak aman (Chandra,2005). 

Overhead travelling crane merupakan salah satu jenis kran, yang berupa 

jembatan melintang diatas kepala yang umumnya terbuat konstruksi rangka 

batang yang ditutup atau dilapis plat baja. Mekanisme ini sering disebut troli yang 

juga dilengkapi dengan alat-alat hingga sedemikian rupa untuk menghasilkan 

beberapa gerakan antara lain pengangkatan benda (hoisting sistem) dan jalan 

melintang pada jembatan. (Chandra,2005). 

Besarnya risiko terjadinya kecelakaan kerja akibat crane adalah dengan 

terjadinya beberapa kasus yang ada dimana pada setiap kejadian kecelakaan kerja 

yang ada biasanya selalu menyebabkan cidera pada korbannya mulai dari cidera 

ringan seperti memar, patah tulang dan bahkan dapat menyebabkan hingga 

meninggal dunia. 

 Berdasarkan kecelakaan kerja di atas dapat diketahui bahwa kecelakaan 

kerja pada alat crane memang bukan merupakan penyumbang terbesar kecelakaan 

kerja di bidang konstruksi akan tetapi apabila diamati dari setiap kasus kecelakaan 

kerja yang terjadi pada alat crane menunjukkan tingkat yang sangat parah karena 

hampir selalu merenggut nyawa korbannya. Hal ini juga lah yang melandasi 

mengapa peneliti ingin melakukan penilaian tingkat risiko pada pengoperasian 

overhead crane double girder. 

      Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No : 

PER.05/MEN/1985 Tentang Pesawat Angkat Dan Angkut bahwa dengan 

meningkatnya pembangunan dan teknologi di bidang industri penggunaan 
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pesawat angkat  dan angkut merupakan bagian integral dalam pelaksanaan dan 

peningkatan proses produksi, dan dalam pembuatan, pemasangan, pemakaian, 

perawatan, pesawat angkat dan angkut mengandung bahaya potensial dan perlu 

adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja 

yang melakukan pembuatan, pemasangan, pemakaian, persyaratan pesawat angkat 

dan angkut,maka setiap perusahaan yang mempergunakan pesawat uap wajib 

menyelenggarakan  program  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  dengan  tujuan 

untuk mengurangi  timbulnya  bahaya  yang  dapat  menganggu  aktivitas  

produksi dan manusia.  

 Selain itu menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/VII/2010 Tentang Operator Dan 

Petugas Pesawat Angkat Angkut juga telah dijelaskan syarat-syarat dan 

kualifikasi operator pesawat angkat angkut sesuai dengan masing-masing bidang 

yang dikerjakan supaya dapat menurunkan risiko terjadinya kecelakaan kerja pada 

saat pengoperasian alat crane.  Menurut OHSAS  18001  (2007),  upaya  untuk 

mengurangi  bahaya tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  pembuatan  risk  

assessment  and  risk management  terhadap  aktivitas  yang  dikerjakan.  Ketika  

melakukan  risk assessment  and  risk  management,  maka  risiko  yang  ada  

dapat  diketahui  dan dilakukan pengendalian risiko sampai tingkat aman / dapat 

diterima, sehingga tidak ada risiko yang dapat menggangu aktivitas pekerjaan 

selanjutnya.   
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1.2 Identifikasi Masalah 

PT PAL Surabaya adalah perusahaan yang memproduksi kapal perang dan 

kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa 

umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan. Kemampuan rancang 

bangun yang menonjol dari PT PAL Indonesia (Persero) telah memasuki pasaran 

internasional dan kualitasnya telah diakui dunia. Kapal-kapal produksi PT PAL 

Indonesia (Persero) telah melayari perairan di seluruh dunia. 

Divisi kapal niaga merupakan salah satu divisi yang ada di PT PAL 

Surabaya yang berada langsung dibawah Direktorat Pembangunan Kapal yang 

memproduksi kapal-kapal niaga yang berkualitas internasional seperti Dry Cargo 

Veseel, Bulk Carrier,Tanker, Container.  Pada divisi kapal niaga sendiri terdapat 

7 alat overhead crane double girder yang memiliki kapasitas sebesar 10 ton 

sebanyak 2 buah, 20 ton sebanyak 1 buah, 30 ton sebanyak 1 buah, 38 ton 

sebanyak 1 buah, 40 ton sebanyak 1 buah dan 150 ton sebanyak 1 buah. 

Pada alat overhead crane double girder terdapat risiko bahaya-bahaya 

yang dapat terjadi mulai dari tertimpa material yang diangkat, terkena ayunan 

material, terjepit, tergores dan juga tersengat listrik. Kebanyakan setiap terjadinya 

kecelakaan kerja dapat menyebabkan cidera seperti memar, patah tulang dan 

bahkan hingga dapat membuat korbannya meninggal dunia. Berikut merupakan 

data kecelakaan kerja yang terdapat di divisi kapal niaga PT PAL Surabaya : 
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Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja Divisi Kapal Niaga PT PAL Surabaya Tahun 

2013 – 2015. 

No Jenis Kecelakaan Jumlah 

1 Terjepit 8 

2 Tergores 6 

3 Jatuh dari ketinggian 5 

4 Kebakaran 4 

5 Tertimpa material 2 

6 Terbentur 1 

7 Terpeleset 1 

8 Tersengat listrik 1 

Dalam hal pelaksanaan K3 di perusahaan sekarang ini mulai banyak 

dilaksanakan oleh setiap perusahaan sebagai bentuk kepedulian serta komitmen 

mereka dalam hal penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini juga yang 

melandasi peneliti untuk melaksanakan penelitian disana karena khususnya pada 

peralatan overhead crane double girder disana masih belum terukur dan belum di 

ketahui seberapa besar tingkat risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi serta 

bentuk pengendalian risiko seperti apakah yang dapat di laksanakan berdasarkan 

hasil penilaian risiko dan manajemen pengendalian yang akan di lakukan peneliti 

nantinya. 

1.3 Rumusan Masalah  

Bagaimana penilaian risiko kecelakaan kerja pada pengoperasian overhead crane 

double girder pada PT PAL SURABAYA? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.5.1 Tujuan Umum Penelitian 

Mengetahui tingkat risiko kecelakaan kerja pada pengoperasian overhead crane 

double girder pada PT PAL Surabaya. 
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1.5.2 Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja pada pengoperasian overhead 

crane double girder di PT PAL Surabaya.  

b. Mengidentifikasi frekuensi kecelakaan kerja pada pengoperasian overhead 

crane double girder di PT PAL Surabaya.  

c. Mengidentifikasi severity pada pengoperasian overhead crane double girder 

di PT PAL Surabaya.  

d. Melakukan risk assessment pada pengoperasian overhead crane double girder 

di PT PAL Surabaya.   

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Bagi Perusahaan  

Dapat memperoleh  masukan  mengenai  solusi  kondisi dan  permasalahan 

yang dihadapi perusahaan dari metode yang telah diperoleh dari materi 

perkuliahan yang  dapat  diaplikasikan  pada  perusahaan  baik  secara  teknis  

maupun administratif. 

1.5.2 Manfaat Bagi Peneliti  

 Penelitian  ini  dapat  meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan  dan 

pengalaman peneliti dalam mengaplikasikan penilaian risiko pada pengoperasian 

overhead crane double girder. 

1.5.3 Manfaat Bagi Peneliti Lain  

Penelitian  ini dapat menjadi bahan  referensi  sehingga menambah 

wawasan bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian ini menjadi 

lebih baik.  
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1.5.4 Manfaat  Bagi  Program  Program  Studi  Ilmu  Kesehatan Masyarakat  

Universitas Airlangga 

Penelitian  dengan topik penilaian risiko pada pengoperasian overhead 

crane double girder ini  dapat  menambah  wawasan  serta memberikan ide dan 

referensi untuk penelitian lanjutan bagi para akademisi ilmu kesehatan 

masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. 
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