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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang berdampak 

terhadap kemajuan perkembangan di sektor industri dewasa ini berlangsung 

dengan cepat dan membawa perubahan-perubahan dalam skala besar terhadap 

tata kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya 

perindustrian di Indonesia. Salah satunya industri konstruksi. Industri konstruksi 

merupakan sebuah industri yang menyediakan Jasa Konstruksi yang 

menyumbangkan peranan yang signifikan dalam pembangunan nasional dan 

merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap terjadinya 

kecelakaan kerja. 

Pekerja kontruksi merupakan keseluruhan atau sebagai 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 Kontruksi). 

Pekerjaan di sektor kontruksi mempunyai risiko bahaya yang cukup 

tinggi. Faktor utama yang menyebabkan kecelakaan kerja adalah faktor 

manusia, faktor peralatan, faktor lingkungan. Ketiga hal ini saling berkaitan dan 

tidak dapat dipisahkan. Kelalaian pada keselurahan eleman ini dapat dianggap 

sebagai suatu kegagalan manajemen yang dapat mengakibatkan unsafe work 

methods, equipments and procedures sehingga dapat meyebabkan kecelakaan. 

Dalam implementasi pada pekerja kontruksi, sering kali pekerja lapangan tidak 

menghiraukan berbagai peraturan yang harus dilakukan oleh mereka, antara lain 

penggunaan alat-alat keselamatan yang tidak sesuai serta metode pekerjaan yang 

dinilai membahayakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain sikap 

pekerja yang merasa tidak membutuhkan dan merasa apa yang sudah 

dilakukanya lebih efisien. Untuk kondisi bahaya kerja di Indonesia harus 

membenahi faktor manusia, membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan usaha 

UPN "VETERAN" JAKARTA



 
 

2 
 

  

yang sangat besar, oleh karena itu pembenahan agar lingkungan kerja menjadi 

lebih aman merupakan cara yang lebih cepat dan mudah untuk dapat 

menurunkan tingkat kecelakaan kerja di bidang kontruksi.    

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi bangunan bertingkat, tower crane 

sering digunakan sebagai alat bantu untuk pemindahan material secara vertikal 

dan horisontal. Untuk efisiensi biaya proyek, perkiraan jadwal dan waktu 

penggunaan tower crane perlu dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi. Pada 

proyek bangunan bertingkat tower crane pada umumnya digunakan untuk 

pekerjaan pengangkatan tulangan, pekerjaan pengecoran, pengangkatan 

bekisting, pengangkatan dinding precast, pasir, batu bata, atap rangka baja, 

unitunit elektrikal dan mekanikal (Ade, 2011). 

Tower crane digunakan untuk mengangkat muatan secara vertikal, 

menahannya apabila diperlukan, dan menurunkan muatan ke tempat lain yang 

ditentukan dengan mekanisme pendongkrak (luffing), pemutar (slewing), dan 

pejalan (travelling). Pada suatu pekerjaan proyek konstruksi gedung bertingkat 

(high rise building)  dan penggunaaan tower crane sangatlah membantu dalam 

penyelesaiaan pekerjaan. Tower crane juga memegang peranan penting soal 

kecepatan pekerjaan (Ade, 2011). 

Dari data PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) angka kecelakaan 

kerja di Indonesia masih tergolong tinggi, Jumlah kasus kecelakaan akibat kerja 

tahun 2011 sampai tahun 2014 yang paling tinggi pada tahun 2013 terjadi 

sebanyak  35.917 kasus kecelakaan kerja. Pada tahun 2011 terjadi sebanyak 

9.891 kasus. Pada tahun 2012 terjadi sebanyak  21.735 kasus. Pada tahun 2014 

terjadi sebanyak 24.910 kasus. Pada tahun 2015 menunjukkan telah terjadi 

kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus dengan korban meninggal dunia 

sebanyak 2.375 orang. Menurut Runtu (2016) berdasarkan data Kementrian 

Kesehatan jumlah kasus kecelakaan kerja tertinggi tahun 2014 adalah Sulawesi 

Selatan, Riau, dan Bali, sedangkan jumlah pekerja yang sakit akibat kerja 

tertinggi tahun 2014 adalah Bali. Sektor konstruksi merupakan penyumbang 

kecelakaan tertinggi, yakni 31,9% dari total kecelakaan yang terjadi berjenis 

kasus antara lain jatuh dari ketinggian 26%, terbentur 12%, dan tertimpa alat 9% 

(Depnakertrans, 2014). 
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Menurut data World-Wide Tower Crane Accidents tahun 2000-2010, 

sebanyak 26% kecelakaan terjadi pada saat pemasangan dan pembongkaran 

tower crane, 16% saat climbing, 27% saat pengoperasian, 13% akibat kesalahan 

operator, 10% karena pengaruh keadaan alam, dan 8% tidak diketahui 

penyebabnya. Oleh karena itu, penerapan keselamatan kerja menjadi hal yang 

penting untuk diterapkan selama penggunaan tower crane dalam proyek 

konstruksi. 

Setiap tahunnya banyak pekerja yang terluka atau bahkan meninggaal 

dalam berbagai macam kecelakaan yang disebabakan oleh pekerjaan 

menggunakan tower crane seperti, terjadi kontak dengan listrik, tertabraknya 

dengan crane karena tidak terkontrol atau disebabkan benda jatuh. Oleh karena 

itu harus diperlukan ketepatan dalam penggunaan tower crane ditinaju dari segi 

lingkungan sekitar seperti, keadaan tanah, kondisi angin, daerah bebas untuk 

penggerakan crane serta kemampuan dari crane itu sendiri dalam mengangkut 

beban yang ada dengan memperhitungkan dengan benar tidak terjadi kecelakaan 

kerja. Alat berat crane menyumbang andil 38% dari kecelakaan fatal yang 

terdapat di industry, dan sebanyak 12% dari kecelelakaan yang melibatkan 

crane menyebabkan kematian atau kecacatan permanen (NIOSH Publication, 

2006).  

Bukan hanya itu saja, untuk meminimalisasikan kecelakaan kerja yang 

disebabkan oleh tower crane diperlukan juga sumber daya manusia yang trampil 

dan memenuhi syarat yang ada seperti memiliki kualifikasi untuk 

memngoperasikan tiap bagian secara aman, serta memiliki sertifikasi bagi 

operator crane (Permen No. 09/Men/VII/2010).  

Proyek  Dave Apartment  merupakan salah satu proyek yang dimiliki oleh 

PT. Trimatra Liguna yang didirikan sejak tahun 2016 yang terdiri dari 25 lantai. 

PT. Trimatra Liguna adalah perusahaan jasa kontruksi yang bergerak di bidang 

proyek pembangunan gedung. Pekerjaan yang dilakukan di proyek terdiri dari 

penggalian, pengecoran, pembesian, bigesting, pemasangan dan penggunaan dan 

kegiatan pengangkutan material menggunakan  tower crane. Data kecelakaan 

yang terdapat pada PT. Trimatra Liguna menunjukan kecelakaan kerja sebagian 
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besar terjadi pada pekerja kontruksi dibandingkan dengan pekerja di bagian 

manajemen. 

Berdasarkan observsasi awal yang telah dilakukan peneliti sebelumnya 

pada tanggal 29 Maret 2017 pada proses pengangkutan material menggunakan 

tower crane pada proyek pembangunan Dave Apartement oleh PT. Trimatra 

Liguna terdapat bahaya kesehatan dan keselamatan kerja yang berasal dari 

proses kerja, peralatan dan material yang digunakan. Bahaya tersebut 

menimbulkan risiko seperti tertimpa material/ bahan yang diangkut, konsleting 

listrik, terbentur, terpeleset, jatuh dari ketinggian pada operator crane dan 

lainya. Data kecelakaan terbaru yang terjadi di PT. Trimatra Liguna  jenis 

kecelakaan terbanyak akibat tertusuk paku, kejatuhan material.  

Analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pengangkutan 

materia menggunakan tower crane belum pernah dilakukan oleh PT. Trimatra 

Liguna, padahal kegiatan ini banyak mengandung bahaya dan risiko kecelakaan 

kerja. Apabila suatu perusahaan telah membuat penilaian risiko dengan benar 

untuk semua jenis pekerjaan pengangkutan material menggunakan tower crane 

dapat menentukan prioritas risiko dan dapat membuat pengendalian risiko yang 

sesuai dengan risiko yang terdapat pada pekerjaan tersebut. Oleh karena  itu 

akan dilakukan penelitian mengenai analisis keselamatan kerja pada proses 

pengangkutan material menggunakan tower crane pada proyek pembangunan 

Dave Apartement di PT. Trimatra Liguna. 

 

I.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, pekerja yang bekerja dibagian 

pengangkutan material mengunakan tower crane memiliki potensia bahaya yang 

besar khususnya proses pegangkutan material tower crane  pada area di 

ketinggian. Penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada proses 

pengangkutan materia menggunakan tower crane belum pernah dilakukan oleh 

PT. Trimatra Liguna. Untuk itu diperlukan adanya indentifikasi hazard dan risiko 

serta menganalisa tingkat resiko bahaya keselamatan pada proses pengakutan 

tower crane di Dove Apartemen PT. Trimatra Liguna tahun 2017 Tahun 2017 

dengan mengacu pada metode analisis semi kuantitatif AS/NZS 4360:2004, agar 
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dapat dengan segera mengambil langkah-langkah pencegahan sehingga dapat 

melindungi para pekerja dari bahaya-bahaya keselamatan yang mengancam para 

pekerja tersebut. 

 

1.3 Pernyataan Penelitian 

a. Apa saja kejadian yang tidak diinginkan (unexpected event) pada proses 

pengangkutan material menggunakan tower crane  di proyek  Dave 

Apartemen oleh PT. Trimatra Liguna? 

b. Bagaimanakah tingkat konsekunsi (consequences) dari risiko 

keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pengangkutan material 

menggunakan tower crane  di proyek  Dave Apartemen oleh PT. 

Trimatra Liguna? 

c. Bagaimanakah tingkat paparan (exposure) bahaya yang dapat 

menimbulkan risiko pada proses pengangkutan material menggunakan 

tower crane  di proyek  Dave Apartemen oleh PT. Trimatra Liguna? 

d. Bagaimana tingkat probabilitas (probabillty) terjadinya risiko 

keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pengangkutan material 

menggunakan tower crane  di proyek  Dave Apartemen oleh PT. 

Trimatra Liguna? 

e. Bagaimanakah tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang 

terdapat pada proses pengangkutan material menggunakan tower crane  

di proyek  Dave Apartemen oleh PT. Trimatra Liguna? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui prioritas risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang 

memerlukan pengendalian risiko pada proses pengangkutan material 

menggunakan tower crane  di proyek  Dave Apartemen oleh PT. Trimatra 

Liguna tahun 2017. 
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I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kejadian yang tidak diinginkan (unexpected event) 

pada proses pengangkutan material menggunakan tower crane  di 

proyek  Dave Apartemen oleh PT. Trimatra Liguna. 

b. Menilai tingkat konsekuensi (consequences) dari risiko keselamatan 

dan kesehatan kerja pada proses pengangkutan material menggunakan 

tower crane  di proyek  Dave Apartemen oleh PT. Trimatra Liguna. 

c. Menilai tingkat paparan (exposure) bahaya yang dapat menimbulkan 

risiko pada proses pengangkutan material menggunakan tower crane  di 

proyek  Dave Apartemen oleh PT. Trimatra Liguna. 

d. Menilai tingkat probabilitas (probability) terjadinya risiko keselamatan 

dan kesehatan kerja pada proses pengangkutan material menggunakan 

tower crane  di proyek  Dave Apartemen oleh PT. Trimatra Liguna. 

2. Menilai tingkat risiko keselamatan kerja yang terdapat pada 

pengangkutan material menggunakan tower crane  di proyek  Dave 

Apartemen oleh PT. Trimatra Liguna. 

 

I.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat bagi Perusahaan  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan  masukan dan/atau rekomendasi 

untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengedalian risiko keselamatan yang 

bahaya yang terdapat pada pekerjaan pengangkutan menggunakan tower crane 

di proyek pembangunan Dave Apartement oleh PT. Trimatra Liguna dalam 

upaya meminimalkan risiko yang terdapat pada proses pekerjaan yang 

dilakukan.  

 

 I.4.2 Manfaat bagi penulis 

Sebagai sarana latihan pengaplikasikan ilmu keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) yang didapat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran jakarta. Selain itu bahan penelitian ini juga 

dapat di jadian sebagai rujukan/referensi bagi siapapun yang membutuhkan 

terkait kajian risiko dalam lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. 
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I.4.3 Manfaat Falkultas Kesehatan Masyarakat 

a. Menambah informasi kejadian yang tidak diinginkan (unexpected 

event) pada proses pengangkutan material menggunakan tower crane  

di proyek  Dave Apartemen oleh PT. Trimatra Liguna. 

b. Dapat menjadikan masukan untuk membuat dan memgembangkan 

program pencegahan dan pengendalian risiko keselamatan dan 

kesehatan dari bahaya yang terdapat pada proses pengangkutan 

material menggunakan tower crane  di proyek  Dave Apartemen oleh 

PT. Trimatra Liguna. 

 

I.5. Ruang lingkup 

Penelitian ini membahas tentang analisis risiko kesehatan dan keselamatan 

dari bahaya yang terdapat pada proses pekerjaan pengangkutan material 

menggunakan tower crane pada proyek pembangunan Dave Apartement oleh 

PT. Trimatra Liguna. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei  2017 pada 

proyek pembangunan Dave Apartement oleh PT. Trimatra Liguna. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendapatkan level risiko melalui proses penilaian risiko 

(identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko) pada proses pengangkutan material 

menggunakan tower crane  di proyek  Dave Apartemen oleh PT. Trimatra 

Liguna. Penelitian dilakukan dengan mengamati (observasi) dan wawancara 

terhadap pekerja serta tim HSE yang terlibat dalam proyek pembangunan Dave 

Apartement oleh PT. Trimatra Liguna. Penelitian ini menggunakan JSA (Job 

Safety Analysis) untuk mengidentifikasi bahaya yang ada dan matriks penilaian 

risiko semi kuantitatif. 
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