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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Perancangan 

Dalam kasus yang diangkat penulis ada beberapa pihak yang terlibat 

dalam proyek rekondisi cooling tower. PT APF adalah perusahaan yang 

memiliki cooling tower atau user. PT APF memberikan proyek rekondisi 

cooling tower miliknya kepada perusahaan kontraktor specialist di bidang 

cooling tower, yaitu PT X. Perencanaan untuk pelaksanaan rekondisi  cooling 

tower akan di atur oleh supervisor dari PT X.  

Pada pelaksanaan sebuah proyek, perusahaan konstruksi cooling tower 

yang mengerjakan proyek dituntut untuk mengikuti banyak peraturan, seperti, 

peraturan SOP dari pihak perusahaan user yang memberikan proyek, dan 

peraturan undang-undang pemerintahan tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja. Agar semua peraturan yang ada dapat diikuti, dibutuhkan kerjasama tim 

yang menjunjung tinggi nilai kepatuhan untuk mengikuti sistem serta 

kelengkapan alat proses yang ada sesuai dengan prosedur ahli K3 demi 

keselamatan pekerja rekondisi cooling tower, yang dapat terancam nyawanya 

dengan segala kemungkinannya. 

Unit cooling tower berfungsi sebagai pendingin perangkat industri yang 

kapasitasnya disesuaikan dengan keperluan industri tersebut. Ada beberapa 

tipe cooling tower, antara lain berdasarkan dimensi ukuran, kapasitasnya, serta 

berdasarkan kegunaannya yang disesuaikan dengan desain, struktur, dan 

bahan setiap cooling tower. 

Pengerjaan rekondisi cooling tower memiliki prosedur yang berbeda-beda 

sesuai dengan bahan, desain, dan besar kecilnya ukuran unit. Pengerjaan 

cooling tower yang berkapasitas besar akan memerlukan tenaga kerja yang 

banyak dan diharuskan mengunakan alat-alat besar. Untuk proyek cooling 

tower yang berukuran lebih kecil dipercaya dapat dikerjakan dengan manual, 

atas beberapa faktor yang didukung oleh bagian manejemen perusahaan dan 
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beberapa alat yang tidak memungkinkan untuk digunakan. Hal ini menjadi 

celah yang dapat menimbulkan risiko-risiko pekerjaan. Pada makalah ini 

penulis mengangkat permasalahan dengan mengambil contoh studi kasus 

rekondisi struktur berbahan kayu pada cooling tower, yang terdapat di PT 

APF. 

Dalam pelaksanaan proyek rekondisi cooling tower, dibutuhkan proses 

pengecekan dari pihak PT APF. Pengecekan struktur kayu yang sudah tidak 

layak, seringkali dikarenakan kondisi fisik kayu yang pecah dan rapuh. Hal ini 

dapat menyebabkan sebuah unit cooling tower untuk bekerja dengan tidak 

normal. Risiko kecelakaan dalam pengerjaan dapat terjadi, apabila kondisi 

struktur kayu terus menerus dipaksa untuk bekerja. Kayu struktur yang sudah 

rusak sangat merugikan unit cooling tower, dan juga dapat membahayakan  

pekerjanya. Namun untuk rekondisi struktur cooling tower akan diputuskan 

oleh pihak PT APF.  

Tahap rekondisi cooling tower, pertama tim pekerja lapangan akan 

melakukan pembongkaran casing cooling tower terlebih dahulu, lalu 

dilanjutkan dengan pembongkarang filler (isi dari cooling tower). Struktur 

kayu cooling tower yang sudah lama akan dibongkar sampai rata, kemudian 

pemasangan struktur baru dapat dilaksanakan, setelah itu proses pembersihan 

dimulai dari lantai dasar cooling tower. Setelah pemasangan struktur baru, 

pemasangan filler kembali dilakukan ke dalam cooling tower. Hal terakhir 

yang akan dilakukan adalah pemasangan casing luar cooling tower. Sehingga 

cooling tower dapat berjalan dengan normal kembali. Namun, dalam tahap 

pembongkaran ada beberapa faktor yang sangat riskan untuk dikerjakan, 

seperti risiko terjatuh dari ketinggian. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila 

pekerja tidak berhati-hati.  

Pada makalah ini penulis ingin membahas dan menjawab permasalahan 

pada keselamatan pekerja rekondisi cooling tower di PT APF, agar dapat 

berdampak untuk menurunkan risiko kecelakaan pada kasus ini. Kecelakaan 

dalam suatu proyek dapat bersifat fatal, bahkan dapat merenggut nyawa 

seseorang. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat 
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bantu pengaman untuk pekerja kontruksi kayu cooling tower gune terhindar 

dari risiko kecelakaan. 

 

Terminologi Judul 

Mengangkat judul makalah dari “Perancangan Alat Keamanan 

untuk Rekondisi Struktur Cooling tower (Studi Kasus : PT APF)” 

Berikut keterangan dari judul berdasarkan KBBI1 :  

Perancangan : 

n 

Proses, cara, perbuatan merancang: 

~ bangunan itu dilakukan oleh seorang ahli yang masih 

muda. 

Alat : 

n 

Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu: perkaka

s; perabot(an): -- pertanian; -- tukang kayu. 

Keamanan : 

n 

keadaan aman; ketenteraman: polisi bertugas menjaga (

memelihara) ~  dan ketertiban. 

Untuk : 

n 

Kata depan untuk menyatakan bagi ...; bagian: ini -- ku, 

yang itu – mu. 

Rekondisi 

(memperbaiki) 

: 

v Membetulkan (kesalahan, kerusakan, dan sebagainya 

Struktur : 

n 
Cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan 

Cooling 

(pendingin) 

: 

n 

Mesin untuk mendinginkan (agar sesuatu tetap dalam ko

ndisi yang baik) 

Tower 

(menara ) 

: 

n 

Bangunan yang tinggi (seperti dimasjid, gereja); bagian  

  

bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada banguna

ninduknya: - masjid itu dapat dilihat dari jarak lima 
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kilometer 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari perancangan ini sebagai berikut :  

1. Menjamin keselamatan pekerja di proyek cooling tower; 

2. Mementingkan kenyamanan pekerja saat bekerja yang membahayakan; 

3. Mempercepat dan mempermudah pekerja pada proses pengerjaan proyek 

cooling tower; 

 

1.3 Batasan Masalah Perancangan 

1. Merancang alat bantu pengaman saat bekerja; 

2. Hanya pada cooling tower di PT APF. 

3. Tidak dapat mengunakan alat besar, karena unit proyek dianggap 

berukuran kecil, sehingga pekerja bekerja manual. 

4. Struktur cooling tower berbahan kayu 

 

1.4 Metode Perancangan 

                                                         
Gambar 1.1 Bagan Metode Perancangan 

Sumber: Data Pribadi, 2019 
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Perancangan ini dimulai dari ide permasalahan yang timbul dari 

perhatian penulis terhadap keselematan pekerja pada pengerjaan proyek 

rekondisi cooling tower di PT APF. Penulis melakukan observasi dan 

wawancara pada data primer dan menimbangnya dengan data sekunder 

untuk dapat menganalisa permasalahan yang ada. Hasil analisa ditemukan 

bahwa terdapat permasalahan urgensi, penulis kemudian membuat konsep 

desain untuk menjawab permasalahan tersebut. 

 

Data primer berdasarkan fakta yang terjadi di lokasi sumber dan         

orang yang berwenang.  

• Metode observasi  : 

o Observasi struktur cooling tower dari data yang diberikan oleh 

supervisor di PT X. 

• Metode observasi visual :  

o Datang dan mengambil data langsung dari lokasi proyek PT APF. 

• Metode wawancara :  

o Datang dan mengambil data dari wawancara yang diajukan 

langsung kepada pekerja lapangan di PT APF. 

o Datang dan mengambil data dari wawancara supervisor di PT 

APF. 

Data sekunder berdasarkan fakta dari data yang terdapat  pada.  

1. Undang-undang keselamatan kerja. 

2. Data APD (Alat Pelindung Diri) dan PFAS (Personal Fall Arrest 

System). 

      3. Data komponen cooling tower. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab 1: Pendahuluan, berisi terminologi judul, latar belakang, tujuan, metode 

serta cara-cara perancangan produk dan penulisan makalah ini.  

Bab 2: Data dan Analisa, berisi data-data yang didapat dari cara-cara 

perancangan yang telah dijelaskan di BAB I, serta analisanya.  
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Bab 3: Konsep desain, berisi kriteria desain dari produk yang penulis buat, 

lifestyle target penggunanya, dan moodboard untuk produk yang akan 

dibuat oleh penulis.  

Bab 4: Proses Peranangan, berisi sketsa ide, alternatif desain, studi ergonomi, 

studi dummy, studi material, dan studi warna.  

Bab 5: Analisa Hasil Perancangan, berisi render produk, ilustrasi penggunaan 

produk, spesifikasi produk (gambar teknik, isometri, exploded, detail), 

dan kesimpulan.  


