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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini semakin maju, secara tidak 

langsung berdampak pada kegiatan industri di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara tidak langsung berpengaruh pada dunia konstruksi di Indonesia. 

Namun pada kenyataannya tidak semua teknologi berpengaruh positif pada 

bidang konstruksi. Banyaknya kecelakaan yang ditimbulkan akibat peralatan 

untuk bekerja pada bidang konstruksi menunjukkan bahwa tidak semua teknologi 

berpengaruh positif, namun juga mengandung unsur negatif. 

Perancah (scaffolding) merupakan alat yang seringkali digunakan pada 

bidang konstruksi mulai dari awal pengerjaan hingga project selesai. Perhatian 

yang kurang dari kontraktor dan juga kurangnya kesadaran dari para pekerja yang 

bekerja dengan menggunakan atau berada disekitar perancah seringkali 

mengakibatkan kecelakaan serius bahkan mengakibatkan kecelakaan kematian 

(fatality). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 

Per.01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi 

Bangunan bab 2 pasal 7 menjelaskan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan 

untuk menjamin bahwa peralatan perancah, alat-alat kerja, bahan-bahan, dan 

benda-benda lainnya tidak dilemparkan, diluncurkan atau dijatuhkan kebawah 

dari tempat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. 

Hasil perhitungan dari Biro Statistik Tenaga Kerja tahun 2003 dan 2004 

untuk data  private sector diperkirakan 2,3 juta dari pekerja konstruksi atau sekitar 
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65 persen dari seluruh pekerja konstruksi bekerja pada perancah (scaffolding). 

Tanpa disadari seringkali scaffolding kurang menjadi perhatian bagi para 

kontraktor. Bahkan kecelakaan fatal dan serius dapat diakibatkan oleh 

pemasangan scaffolding yang keliru. Sekitar 72% pekerja yang mengalami 

kecelakaan saat bekerja dengan menggunakan scaffolding disebabkan oleh papan 

tempat kerja mereka, atau pekerja tergelincir, atau tertimpa oleh benda yang jatuh 

dari atas scaffolding (OSHA,2007). 

Perancah yang seharusnya dipasang dengan diawasi dengan seorang ahli 

dibidang perancah (scaffolder) seringkali dipasang tidak sesuai dengan prosedur 

keamanan yang ada. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bahkan 

membahayakan bagi para pekerja yang bekerja dengan menggunakan perancah, 

memanjat perancah, bahkan bekerja diatas perancah setiap harinya. 

Apabila pemasangan perancah tidak dilakukan sesuai dengan standar 

keamanan terkait perancangan perancah, maka perancah tersebut berpotensi 

menimbulkan bahaya bagi keselamatan pekerja konstruksi, maupun orang yang 

berada disekitar perancah tersebut. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Saka Indonesia Pangkah Limited merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang minyak dan gas. Saka Indonesia memiliki beberapa unit fasilitas yang 

digunakan untuk menunjang proses produksinya. Salah satu fasilitas yang dimiliki 

oleh Saka Indonesia Pangkah Limited adalah sphere tank. Inspeksi integritas 

merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Saka Indonesia Pangkah Limited 

untuk mengutamakan keselamatan dari setiap proses produksinya dan menjaga 

kualitas hasil produksi. Inpeksi integritas merupakan inspeksi non teknis yang 
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dilakukan, salah satu contoh inspeksi integritas adalah pemeliharaan sphere tank. 

Pada unit sphere tank dilakukan maintenance dengan mengganti PFP atau Passive 

Fire Prooving yang sudah rusak.  

Sphere tank merupakan salah satu media penyimpanan dari hasil produksi 

yang ada di Saka Indonesia Pangkah Limited. Bentuk bangunan yang melingkar 

menjadikan proses pemasangan perancah memerlukan perhatian lebih karena 

perancah dipasang mengikuti bentuk bangunan yang melingkar. Mengingat resiko 

yang tinggi dalam proses pemasangan perancah, salah satu upaya untuk 

melakukan pencengahan terhadap bahaya yang ada ditempat kerja, Saka Indonesia 

Pangkah Limited bekerja sama dengan kontraktor yang memiliki kompetensi 

dalam pengerjaan yang menggunakan perancah pada project sphere tank. 

Perancah atau scaffolding adalah salah satu bagian penting dalam proses 

pembangunan ataupun perawatan diketinggian. Salah satu kegunaan perancah 

yaitu untuk memudahkan pekerja (sebagai material support) melakukan pekerjaan 

diketinggian dengan rentang waktu yang relatif lama dan berlangsung mulai dari 

awal hingga akhir proses pekerjaan tersebut berakhir. 

Perancah yang terdapat pada project sphere tank merupakan perancah 

dengan kategori metal perancah dan disusun untuk menahan beban kerja berat. 

Perhatian terhadap perancah juga harus ditingkatkan karena  memiliki tingkat 

resiko yang tinggi. Peningkatan perhatian terhadap perancah diperlukan untuk 

menghindari terjadinya kegagalan perancah. Lantai kerja yang terbuat dari kayu 

merupakan salah satu unsur yang memerlukan perhatian khusus karena bahan 

dasar kayu mudah sekali mengalami kerusakan dikarenakan adanya kandungan air 

yang tinggi atau perubahan cuaca yang ada disekitar wilayah project. 
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1.3 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah  

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas pembatasan penelitian ini adalah pada 

penerapan perancah  untuk pencegahan kecelakaan kerja pada project sphere tank 

di Saka Indonesia Pangkah Limited Gresik. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hasil inspeksi perancah pada perancah (scaffolding) pada 

kontraktor di Saka Indonesia Pangkah Limited Gresik ?. 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mempelajari penerapan inspeksi serta mendeskirpsikan hasil penerapan 

perancah untuk pencegahan kecelakaan kerja di Saka Indonesia Pangkah Limited 

Gresik. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pemasangan perancah di Saka Indonesia Pangkah 

Limited Gresik. 

2. Mempelajari pengaman pada perancah di Saka Indonesia Pangkah 

Limited Gresik. 

3. Mempelajari pemeliharaan (maintenance) perancah di Saka Indonesia 

Pangkah Limited Gresik. 

4. Mempelajari  proses inspeksi perancah di Saka Indonesia Pangkah 

Limited Gresik. 
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1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak perusahaan. 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi 

perusahaan untuk sarana informasi untuk bekerja aman dengan 

menggunakan perancah. 

2. Bagi peneliti. 

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai perancah dan 

mempraktikan ilmu kesehatan dan keselamatan kerja selama duduk 

dibangku perkuliahan. 

3. Bagi peneliti lain. 

Menjadi bahan informasi dan bahan masukan bagi peneliti lain untuk 

mengembangkan ilmu dibidang kesehatan dan keselamatan kerja 

terkait inspeksi pada perancah (scaffolding). 

4. Bagi Kontraktor 

Menjadi bahan informasi untuk perbaikan pada pekerjaan yang 

menggunakan perancah sehingga dapat menekan angka kecelakaan 

pada perancah dan sebagai informasi untuk bekerja aman dengan 

menggunakan perancah. 
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