
34 

 
 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

Industri gula di Indonesia berawal dari dimulainya sistem tanam paksa atau cultuur-

stelsel pada jaman penjajahan dahulu. Kemudian sistem transportasi kereta api dibangun 

dalam mendukung hal pengangkutan hasil industri gula, termasuk lori pengangkut barang 

tebu. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda tersebut, kurang lebih telah ada sebanyak 

17 pabrik gula yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya adalah PG. 

Randu Gunting, PG. Tanjung Tirto, PG. Kedaton Pleret, PG. Gondang Lipuro, PG. 

Wonotjatur, PG. Bantul, PG. Rewelu, PG. Demakijo, PG. Cebongan, PG. Beran, PG. 

Medari, PG. Sendangpitu, PG. Padokan (PT. Madu Baru), PG. Sewugalur, PG. Pundong, 

dan PG. Gesikan. tahapan lainnya.   

      Pada tahun 1955 didirikan Pabrik Gula Madukismo atau yang awalnya bernama 

Pabrik Gula Padokan. Pada masa penjajahan Belanda, pabrik ini hancur lebur dan 

selanjutnya dirintis kembali oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan tujuan utama 

untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta untuk memenuhi kebutuhan 

akan gula pasir. Ppada 14 Juni 1955 terbentuknya badan usaha yang bernama PT. Madu 

Baru yang kemudian dibagi menjadi dua yaitu Pabrik Gula Madukismo dan Pabrik 

Spiritus Madukismo. PT. Madu Baru diresmikan pada tanggal 29 Mei 1958 oleh Ir. 

Soekarno, sedangkan mengenai mesin dan teknisinya didatangkan dari Jerman Timur.  

      Pada tahun 1962, pemerintah Indonesia mengambil alih semua perusahaan yang telah 

berdiri di Indonesia baik yang merupakan milik pemerintah maupun milik swasta. Pada 

waktu itu PG. Madukismo ikut serta bergabung menjadi perusahaan milik negara yang 

dikelola oleh Badan Pemimpin Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPUPPN).  

      PT. Madu Baru dikelola kembali oleh Departemen Pertanian, Departemen Keuangan 

pada tanggal 4 Maret 1985. Pemerintah Indonesia menunjuk PT. Rajawali Nusantara 
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Indonesia sebagai pengelola berdasarkan konstituen manajemen yang ditandatangani 

olch Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono 

X sebagai pemegang saham terbesar pada tanggal 14 Maret 1989. Oleh karena itu, PT. 

Rajawali Nusantara Indonesia menjadi patokan produk gula PT. Madu Baru. Pada awal 

berdiri kepemilikan saham PT. Madubaru adalah 75% milik Sri Sultan Hamengku 

Buwono IX dan 25% milik pemerintah RI (Departemen Pertanian RI). Namun, sejak 

tanggal 24 Februari 2014 PT. Madu Baru merupakan perusahaan mandiri yang dikelola 

sendiri.  

 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan  

 

Visi Perusahaan, yaitu : 

Menjadikan PT. Madubaru (PG dan PS Madukismo) perusahaan agro industri yang 

unggul di Indonesia dengan menjadikan petani sebagai mitra sejati.  

 

Misi Perusahaan, yaitu : 

a. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan 

masyarakat dan industri di Indonesia. 

b. Menghasilkan produk dan dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah 

lingkungan dan memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta 

mengutamakan kemitraan dengan petani. 

c. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti. 

d. Menempatkan karyawan dan stake holders lainnya sebagai bagian terpenting dalam 

proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian share holders values.  

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi 

yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 

untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi dapat menggambarkan tugas dan wewenang 

oleh masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Berikut struktur organisasi yang 

ada pada PG. Madukismo :  
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Dewan Komisaris

Direktur

SPI

Kabag Akt & Keuangan Kabag Pemasaran

Kabag Spiritus 

Kabag Admnistrasi 

& Umum
Kabag Instalasi

Kabag Pabrikasi 

Kabag Tanaman

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PG. Madukismo 

      Pada gambar 4.1 menunjukkan struktur organisasi dari PG. Madukismo dengan 

tingkat yang paling tinggi yaitu Dewan Komisaris. Yang kemudian membawahi Direktur 

dan SPI (Satuan Pengawasan Internal) dengan bagian-bagian yaitu Kabag Akuntansi dan 

keuangan, Kabag Pemasaran, Kabag Instalasi, Kabag Administrasi dan Umum, Kabag 

Spiritus, Kabag Pabrikasi, dan Kabag Tanaman. 

4.1.4 Jam Kerja Karyawan 

PG. Madukismo membagi jam kerja karyawan menjadi dua, yaitu jam kerja karyawan 

pabrikasi dan jam kerja karyawan administrasi. Di bawah ini merupakan tabel dari jam 

kerja karyawan yang ada di PT. Madu Baru : 

 

Tabel 4. 1 Tabel Waktu Kerja Karyawan Pabrikasi 

Hari Shift Waktu 

 

Senin-Minggu 

1 06.00-14.00 

2 14.00-22.00 

3 22.00-06.00 
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      Pada Tabel 4.1 merupakan waktu kerja karyawan pabrikasi. Karyawan bagian 

pabrikasi memiliki pergantian shift sebanyak tiga kali setiap harinya dengan jadwal kerja 

dari Senin sampai dengan Minggu. 

 

Tabel 4. 2 Tabel Waktu Kerja Karyawan Administrasi 

Hari Waktu 

Senin-Kamis 06.30-15.00 

Jumat-Sabtu 06.30-11.30 

 

      Pada Tabel 4.2 merupakan tabel waktu kerja karyawan administrasi. Karyawan 

administrasi tidak memiliki pergantian shift layaknya karyawan pabrikasi. Jadwal kerja 

untuk weekday lebih lama daripada jadwal kerja untuk hari weekend.  

 

4.1.5 Jumlah Karyawan 

Sistem ketenagakerjaan di PG. Madukismo dibagi menjadi dua golongan karyawan 

berdasarkan sistem pengupahan, yaitu : 

a. Karyawan Tetap 

Karyawan tetap merupakan karyawan yang masa kerjanya diawali dengan masa 

percobaan selama kurang lebih tiga bulan. Karyawan tetap bekerja baik selama masa 

waktu penggilingan maupun di saat bukan waktu penggilingan.  

b. Karyawan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) 

Karyawan Kerja Waktu Tertentu merupakan karyawan musiman, yang hanya 

bekerja pada masa produksi yaitu pada waktu penggilingan. KKWT terbagi menjadi 

KKWT dalam, KKWT luar, KKWT bulanan, dan KKWT borongan yang waktu 

pekerjaannya disesuaikan dengan perjanjian kerja waktu yang telah ditentukan.  

 

Tabel 4. 3 Jumlah Karyawan PG. Madukismo 

No Golongan Karyawan Jumlah 

1 Karyawan Pimpinan 61 orang 

2 Karyawan Pelaksana 329 orang 

3 KKWT Dalam 732 orang 

4 KKWT Luar 160 orang 

5 KKWT Bulan 175 orang 

6 Borong 167 orang 

7 Total 1624 orang 
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      Tabel 4.3 merupakan tabel yang memuat jumlah karyawan di PG. Madukismo 

berdasarkan golongan karyawan yang ada disana, yang terdiri dari karyawan pimpinan, 

karywan pelaksana, KKWT dalam, KKWT luar KKWT bulan, dan borong yang apabila 

dijumlahkan semua totalnya adalah 1624 karyawan.  

 

4.1.6 Hasil Produksi 

Hasil produksi PG Madukismo adalah gula pasir dengan kualitas SHS IA (Superior Hend 

Sugar) atau GKP (Gula Kristal Putih) dengan mutu produksi yan dipantau oleh Pusat 

Penelitian Gula Indonesia (P2GI) di Pasuruan. Bahan baku tebu yang digunakan ± 

5.500.000-6.000.000 ton per tahun dan menghasilkan gula 25.000-35.000 ton per tahun. 

Masa produksi yang dilakukan yaitu sekitar 5-6 bulan per tahun (24 jam per hari) secara 

terus-menerus antara bulan Mei sampai dengan Oktober. Selain bulan tersebut digunakan 

untuk pemeliharaan mesin-mesin pabrik. 

 

Gambar 4. 2  Produk Gula Pasir MK  

      Gambar 4.2 merupakan contoh produk gula pasir dalam kemasan kecil yang diperjual-

belikan di koperasi PG. Madukismo dengan nama produk MK.  

 

4.1.7 Kegiatan Proses Produksi 

PG. Madukismo membagi kegiatan proses produksinya menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Waktu Penggilingan 

Waktu penggilingan dilakukan pada saat musim giling, yaitu antara bulan Mei hingga 

Oktober. Masa giling ini berlangsung selama enam bulan lamanya dalam setahun. 
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Pada saat  musim giling berlangsung, alat dan mesin untuk proses produksi di pabrik 

digunakan secara terus-menerus non stop selama 24 jam setiap harinya. Setiap 

minggunya jam kerja karyawan di rolling pada tiap-tiap shift sesuai dengan jam yang 

telah ditentukan. 

b. Waktu Tidak Penggilingan 

Kegiatan waktu tidak penggilingan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah 

musim giling. Pada waktu ini dilakukan pemeriksaan dan perbaikan alat dan mesin 

apabila ada terjadi kerusakan. Ini dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya 

kerusakan yang lebh parah.  

 

4.1.8 Bagian Pabrik PG. Madukismo 

Bagian pabrik yang ada di PG Madukismo terbagi menjadi 3 pabrik, yaitu : Pabrik Depan, 

Pabrik Tengah, dan Pabrik Belakang. Di dalam pabrik-pabrik ini terdapat stasiun kerja 

yang berbeda-beda pula berdasarkan dari urutan proses produksi yang dilakukan hingga 

tebu menjadi gula seutuhnya.  

a. Pabrik Depan 

Pada Pabrik depan di dalamnya hanya terdapat Stasiun Penggilingan atau ekstrasi. 

Stasiun Penggilingan merupakan stasiun pertama dalam proses produksi pembuatan 

gula  yang memiliki tujuan untuk mengambil nira yang ada di dalam tebu semaksimal 

mungkin dengan kehilangan nira sekecil-kecilnya. Selain itu, stasiun ini juga 

memiliki tujuan untuk menghasilkan ampas tebu yang nantinya akan digunakan 

sebagai bahan bakar dalam Stasiun Ketel.Sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

ampas gula seminimal mungkin dan nira semaksimal mungkin.  

 

Gambar 4. 3 Perataan Tebu dengan Cane Laeveller di Stasiun Penggilingan 
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      Gambar 4.3 merupakan salah satu aktivitas kerja yang ada di Pabrik Depan atau 

Stasiun Penggilingan yaitu aktivitas meratakan permukaan tebu dengan cane 

leaveller.  

b. Pabrik Tengah  

Di dalam Pabrik Tengah terdapat 2 stasiun yang merupakan lanjutan dari proses 

penggilingan atau ekstrasi yaitu Stasiun Pemurnian dan Stasiun Penguapan. 

1. Stasiun Pemurnian 

Pada Stasiun Pemurnian terjadi penerimaan nira yang dihasilkan dari Stasiun 

Penggilingan. Nira ini masih dalam keadaan yang kurang bersih karena masih 

banyak mengandung kotoran yang ditandai dengan warna yang keruh serta 

berbuih. Oleh karena itu, nira yang masih kurang bersih ini kemudian dilakukan 

proses pemurnian untuk memisahkan kotoran hingga menghasilkan nira yang 

jernih serta bersih.  

 

Gambar 4. 4 Defekator di Stasiun Pemurnian 
 

      Gambar 4.4 merupakan salah satu aktivitas kerja yang ada di Stasiun 

Pemurnian yaitu aktivitas defekator atau yang terbagi menjadi defekasi I dan 

defekasi II yang bertujuan untuk mencampur susu kapur dan nira agar 

menghilangkan sifat asam yang ada di dalamnya.  
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2. Stasiun Penguapan 

Stasiun Penguapan atau evaporator merupakan proses selanjutnya setelah 

dihasilkan nira yang sudah bersih. Nira yang dihasilkan tersebut masih 

mengandung air sehingga perlu dilakukan penguapan hingga diperoleh nira 

kental yang hampir jenuh. Dengan mengentalnya nira maka proses pembentukan 

kristal menjadi lebih cepat.  

 

Gambar 4. 5 Stasiun Penguapan 
 

      Gambar 4.5 merupakan pan evaporator yang terdapat pada Stasiun 

Penguapan. Evaporator atau penguapan dengan pan dilakukan secara bertahap 

dengan suhu yang semakin lama semakin rendah hingga kemudian dialirkan 

menuju tangki sulfitir diksap untuk ditambahkan gas belerang agar kualitas nira 

menjadi lebih putih.  

c. Pabrik Belakang  

Di dalam Pabrik Belakang terdapat 2 stasiun yang merupakan lanjutan dari Pabrik 

Tengah yaitu Stasiun Masakan dan Stasiun Pemutaran. 

1. Stasiun Masakan (Kristalisasi) 

Pada stasiun ini dilakukan kristalisasi yang memiliki tujuan untuk mengambil 

gula dalam bentuk Kristal. Nira akan dimasak hingga terbentuk kristal gula 

sebanyak mungkin.  
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Gambar 4. 6 Pan Masakan 
 

      Gambar 4.6 menunjukkan salah satu pan masakan yang berada di Stasiun 

Masakan. Pada Stasiun Masakan, dilakukan pembibitan terlebih dahulu untuk 

menghasilkan masakan gula.  

2. Stasiun Pemutaran 

Pada stasiun ini terjadi proses pemutaran dengan prinsip sentrifugasi untuk 

menghasilkan kristal gula. Karena pada saat di Stasiun Pemasakan, masakan atau 

messecuite yang keluar terdiri dari Kristal gula dan stroop (cairan). Sehingga 

perlunya proses pemutaran ini untuk memisahkan keduanya. Dengan adanya 

saringan, kristal gula akan tertahan dan cairannya akan menembus lubang 

saringan. Dengan demikian, Kristal gula akan terpisah dengan cairannya. 
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Gambar 4. 7 Pemutaran SHS 
 

Gambar 4.7 merupakan salah satu aktivitas kerja yang ada di Stasiun Pemutaran 

yaitu aktivitas pemutaran gula SHS (Super High Sugar) atau gula produk akhir 

yang akan diperjual-belikan oleh PG. Madukismo. 

 

4.1.9 Data Kecelakaan Kerja 

Data kecelakaan kerja yang terjadi di PG. Madukismo tercatat di Poliklinik Madukismo, 

yang letaknya ada di bagian depan kawasan perusahaan. Setiap kecelakaan kerja yang 

terjadi pada pekerja, baik yang bekerja di dalam pabrik maupun di luar pabrik harus 

dilaporkan kepada Poliklinik Madukismo. Selain itu, untuk kecelakaan yang terjadi di 

luar waktu kerja juga merupakan tanggung jawab PG. Madukismo, seperti kecelakaan 

kendaraan maupun izin sakit. Ini dilakukan untuk menjamin kesejahteraan para pekerja 

PG. Madukismo. Data kecelakaan kerja pada proses produksi, sebagai berikut : 

 

Tabel 4. 4 Tabel Data Kecelakaan Kerja Proses Produksi 

Tahun Jumlah 

Kecelakaan 

Pabrik  

Depan 

Pabrik 

Tengah 

Pabrik 

Belakang 

2016 86 11 7 4 

2017 67 14 6 3 

 

Tabel 4.4 di atas merupakan tabel data kecelakaan kerja yang terjadi di PG. Madukismo 

pada proses produksi. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa kecelakaan kerja yang 

paling tinggi terjadi di pabrik depan atau proses penggilingan yaitu sebanyak 11 kasus 

pada tahun 2016 dan 14 kasus pada tahun 2017. 
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4.1.10 Penerapan K3 Perusahaan 

4.1.10.1 SMK3 

PG. Madukismo belum menerapkan SMK3 atau Sistem Manajemen K3 secara   

keseluruhan. padahal berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 87 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem 

manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kemudian, 

pada Permenaker No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Pasal 5 dijelaskan 

bahwa perusahaan yang wajib untuk menerapkan K3 adalah perusahaan yang 

memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai potensi 

bahaya tinggi. PG. Madukismo memiliki pekerja melebihi 100 orang sehingga sudah 

seharusnya menerapkan SMK3.  

      PG. Madukismo hanya melakukan inspeksi yang dilakukan oleh Disnaker yang 

merupakan poin ke 4 dari penerapan SMK3 yaitu Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

yang meliputi pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran mengenai mesin dan peralatan 

yang digunakan pada PG. Madukismo seperti pesawat uap dan bejana tekan, listrik, dll 

sesuai dengan waktu pemeriksaan yang ada di Peraturan Pemerintah. Untuk pelaksanaan 

audit sendiri, PG. Madukismo hanya melaksanakan audit internal pada saat tertentu  

apabila ada keadaan yang urgent (tidak memiliki penjadwalan yang dilakukan secara 

berkala) seperti kedatangan auditor manajemen mutu ISO 9001:2015. Dikarenakan 

SMK3 biasanya standarnya hampir sama dengan audit-audit ISO 9001:2015. Sehingga, 

untuk audit eksternal malah tidak pernah sama sekali dilakukan baik melalui PJK3 

maupun Disnaker.  

 

4.1.10.2 P2K3 

Perusahaan PG. Madukismo berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Permenaker). Sehingga, walaupun perusahaan belum memiliki 

departemen tersendiri dalam mengurus permasalahan K3, namun PG. Madukismo telah 

memiliki P2K3 atau Panitia Pembina K3 Anggota P2K3 yang ada diambil dari 

beberapa karyawan pada bagian-bagian yang ada di PG. Madukismo. 

PG. Madukismo memiliki kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan 

berkomitmen untuk : 

1. Menjamin K3 tenaga kerja dan orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan 

tamu) di tempat kerja. 
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2. Memenuhi semua peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja. 

3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen dan Kinerja K3 

guna meningkatkan budaya K3  yang baik di tempat kerja.  

Untuk mewujudkan komitmen di atas, PG. Madukismo akan : 

1. Membangun dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan 

Kerja berkelanjutan serta sumber daya yang relevan. 

2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan persyaratan lainnya terkait K3. 

3. Menyediakan sarana dan prasaranan K3 yang memadai. 

4. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait dengan K3 kepada tenaga kerja 

untuk meningkatkan kinerja K3 perusahaan. 
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KETUA 

WAKIL KETUA 

SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS

BID. MEKANIK

BID. PESAWAT UAP
DAN APAR

BID. INSTALASI 
LISTRIK

BID. LINK KERJA 
DAN LIMBAH

BID. KEBAKARAN 
DAN HYDRAT

BID. KONSTRUKSI

BID. ALAT BERAT 
DAN ANGKUT

BID. TANAMAN 
DAN PESTISIDA

BID. TENAGA KERJA
DAN PERKANTORAN

BID. KESEHATAN 
KERJA

BID. PABRIK SPRITUS

DAN BAHAN KIMIA

 

Gambar 4. 8 Struktur Organisasi P2K3 PG. Madukismo 
 

      Pada gambar 4.8 di atas merupakan struktur organisasi dari P2K3 PG. 

Madukismo. Struktur P2K3 PG. Madukismo dipimpin oleh Ketua yang membawahi 

Wakil Ketua serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang membawahi bidang-bidang 

bagian K3. Sekretaris P2K3 harus dijabat oleh pekerja yang merupakan Ahli K3 

Umum. 

Namun, peran P2K3 di PG. Madukismo belum terlaksana dengan baik sesuai 

dengan dasar hukum yang ada. Peran anggota P2K3 di PG. Madukismo hanya sebatas 
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dengan menyelenggarakan tugas pokok K3 di PG. Madukismo. Di PG. Madukismo 

terdapat 4 tugas pokok K3 yang terdiri dari :  

a. Soft skill  

Kegiatan soft skill yang dilaksanakan di PG. Madukismo adalah berupa 

pemenuhan ilmu masalah K3 yang berdasar pada Undang-undang RI No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Bab V mengenai pelatihan kerja. 

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh atau meningkatkan kompetensi 

kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja 

(Pasal 11). Soft skill ini dilakukan dengan cara mengikut sertakan beberapa 

karyawan ke dalam training atau kursus-kursus yang berhubungan dengan K3. 

Namun, karyawan yang diikutsertakan ini hanya karyawan yang berhubungan 

sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing, sesuai dengan Pasal 12 Ayat 

(3) yang menjelaskan bahwa tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengikut pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Pelatihan kerja dalam 

lingkup K3, seperti anggota P2K3 yang mengikuti pelatihan Ahli K3 Umum 

ataupun para operator yang mengikuti pelatihan operator alat berat, operator 

pembawa crane, operator boiler, dll. Ini dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban 

berdasarkan peraturan yang ada. Sehingga akan diperoleh sertifikat sebagai 

syarat dalam melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.   

b. Sosialisasi K3 

Sosialisasi K3 dilakukan kepada seluruh karyawan PG. Madukismo. Sosialisi K3 

ini biasanya dilakukan  sebelum waktu penggilingan. Ini dilakukan dengan 

harapan pada saat waktu penggilingan, tidak ada kecelakaan kerja yang dapat 

terjadi. Selain itu, ini dilakukan agar pekerja mengingat kembali apa saja yang 

harus dilakukan dalam memenuhi sikap K3, dikarenakan rentan waktu yang lama 

tidak bekerja karena bukan waktu giling. Selain itu, sosialisasi K3 juga dilakukan 

dalam bentuk pemberian banner, reklame, maupun poster mengenai K3 di tempat 

yang strategis atau butuh peringatan. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 

Tahun 1970 Pasal 14 Ayat b bahwa pengurus diwajibkan untuk memasang 

gambar keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah 

dilihat dan terbaca.  
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c. Pemenuhan Peraturan Pemerintah 

Pemenuhan peraturan pemerintah yang dilakukan PG. Madukismo adalah dengan 

mengajukan atau menjadwalkan riksa uji, pengajuan sertifikasi operator-

operator, sera mengadakan simulasi kebakaran. PG. Madukismo dengan rutin 

mengadakan simulasi penanggulangan kebakaran bagi pekerja dengan 

memanggil pihak ketiga yaitu Disnaker untuk melaksanakan simulasi kebakaran. 

Ini berdasar pada UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 9 Ayat (3) yaitu pengurus 

diwajibkan untuk menyelenggarakan pembinaan dalam pemberatasan kebakaran 

dan Kepmenaker RI No. KEP-186/MEN/1999 Pasal 1 Ayat (1) yaitu pengurus 

atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, 

latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja.  Ini dilakukan karena 

banyaknya kegiatan di PG. Madukismo yang berpotensi untuk terjadinya 

kebakaran, terutama di Stasiun Ketel.  

Selain itu, PG. Madukismo telah menyediakan Alat Pemadam Api Ringan 

(APAR) di tempat kerja. Sehingga, pada saat simulasi kebakaran pekerja juga 

dilatih dalam cara penggunaan APAR yang benar. Menurut Sekretaris P2K3, 

rata-rata pekerja di PG. Madukismo sudah mengerti cara penggunaan APAR 

yang baik dan benar. Namun, Sistem peletakkan APAR di PG. Madukismo 

disesuaikan dengan tempat dimana potensi bahaya kebakaran paling sering 

terjadi, sehingga dapat dilihat bahwa APAR banyak menumpuk di sekitar Stasiun 

Ketel. Sedangkan pada stasiun kerja proses produksi, APAR hanya dapat 

ditemukan di Stasiun Penggilingan. Itupun letaknya tidak ditempatkan di tempat 

yang mudah dilihat dengan jelas (Permenakertrans No. Per-04/Men/1980) 
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Gambar 4. 9 APAR yang terdapat di Stasiun Penggilingan 

      Gambar 4.9 menunjukkan letak APAR yang terdapat di Stasiun Penggilingan. 

APAR diletakkan di atas lemari gantung yang sulit untuk dijangkau pekerja.   

d. Penyediaan APD 

PG. Madukismo mengadakan inventarisasi untuk pemenuhan kebutuhan APD. 

APD merupakan hal yang penting untuk melindungi pekerja dari potensi-potensi 

bahaya yang ada. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 14 Ayat c, pengurus 

diwajibkan untuk menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang 

diwajibkan kepada tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja.  

      PG. Madukismo telah memenuhi pengadaan APD untuk pekerja, namun 

pengadaan ini fleksibel untuk pekerjaan yang lebih diprioritaskan karena ada 

kaitannya dengan biaya oleh manajemen perusahaan. Selain itu budaya pekerja, 

pekerja masih banyak yang sering tidak menggunakan APD dengan alasan panas, 

mengganggu, tidak nyaman, dll. APD yang disediakan oleh perusahaan yaitu 

seperti helm pelindung, sarung tangan, masker, sepatu boots, dll. 

      Menurut pekerja, APD yang disediakan oleh perusahaan masih kurang. APD 

seperti sepatu boots dan helm pelindung hanya disediakan untuk pekerja yang 

bekerja di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi seperti pada Stasiun 

Penggilingan. Namun menurut anggota P2K3 Bidang Lingkungan Kerja dan 

Limbah, perusahaan telah menyediakan APD dengan baik untuk keseluruhan 

karyawan. Hanya saja pekerja tidak pernah meminta, karena pekerja harus 

mengambil sendiri untuk menggunakannya.  Perbedaan pendapat ini 
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menandakan adanya komunikasi yang kurang terjalin antara pekerja dan 

perusahaan. 

 

Gambar 4. 10 Pekerja Tidak Menggunakan APD 

      Gambar 4.10 menunjukkan pekerja yang melakukan pengawasan pada pipa 

pemanasan. Namun, pekerja tidak menggunakan APD yang diperlukan untuk 

digunakan. Pekerja hanya menggunakan celana pendek serta tidak menggunakan 

pakaian. Padahal suhu di sekitar pipa pemanasan bisa mencapai 100° C yang dapat 

mempengaruhi kondisi tubuh. 

 

4.1.10.3 Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja merupakan hak bagi seluruh karyawan yang bekerja di suatu tempat 

kerja. PG. Madukismo telah memiliki poliklinik sebagai layanan kesehatan yang 

ditujukan untuk pekerja. Ini berdasar pada  Permenakertrans No. Per 03/MEN/1982 

tentang pelayanan kesehatan kerja bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan kerja. Poliklinik berada di luar pabrik yaitu sekitar ± 500 meter 

dari PG. Madukismo. Semua personil dalam pelayanan kesehatan kerja yang menangani 

pasien di Poliklinik telah memiliki sertifikat pelatihan hiperkes dan dokter yang ada 

memiliki Surat Keputusan Penunjukan (SKP) sebagai dokter pemeriksa kesehatan 

pekerja di PG. Madukismo. 

      Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di PG. Madukismo terdiri dari pemeriksaan 

kesehatan awal dan pemeriksaan kesehatan berkala yang sesuai dengan UU NO. 1 
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Tahun 1970 Pasal 8. Pemeriksaan kesehatan awal merupakan pemeriksaan awal yang 

dilakukan pada pekerja sebelum diterima untuk melaksanakan pekerjaan. Pemeriksaan 

ini untuk mengetahui riwayat penyakit yang dimiliki oleh pekerja untuk menentukan 

apakah pekerja mampu untuk melakukan suatu pekerjaan di suatu bagian kerja. 

Kemudian, pemeriksaan kesehatan berkala yaitu dilaksanakan paling tidak setahun 

sekali sekali.  

      Kemudian, PG. Madukismo sudah menyediakan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) berdasar pada UU. No 1 Tahun 1970 Pasal 9 Ayat (3). Dan pengusaha 

diwajibkan untuk melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaaan (P3K) dengan 

menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja (Permenakertrans No. Per. 

15/MEN/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja).  P3K 

pada PG. Madukismo berupa kotak P3K di tempat kerja. Namun, kotak P3K tersebut 

hanya terdapat di lemari-lemari pada kantor bagian instalasi dan bagian pabrikasi. 

Padahal potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja lebih banyak 

terdapat di pabrik. Oleh karena itu, apabila terjadi kecelakaan kerja di pabrik pekerja 

harus segera dibawa ke bagian kantor untuk ditangani. Petugas yang bertugas mengurus 

P3K pada saat terjadi kecelakaan kerja langsung dari  poliklinik, namun petugas jarang 

mengecek langsung ke pabrik setiap hari. Menurut Sekretaris P2K3, seharusnya kotak 

P3K tersedia di setiap bagian, namun kadang-kadang beberapa kotak P3K isinya 

diambil oleh pekerja seperti obat-obat mahal. Ini dikarenakan kurangnya disiplin dan 

tanggung jawab.  

 

4.1.10.4 Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja merupakan kesatuan dari berbagai lingkungan di tempat kerja yang 

keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga 

kerja. Menurut Permenaker RI No. 5 Tahun 2018, salah satu syarat K3 Lingkungan 

Kerja adalah penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene di tempat kerja yang 

bersih dan sehat.  Penyediaan fasilitas kebersihan ini paling sedikit meliputi toilet dan 

kelengkapannya, loker dan ruang ganti, tempat sampah, dan peralatan kebersihan (Pasal 

33 Ayat (2). PG. Madukismo telah menyediakan semua syarat fasilitas kebersihan, 

kecuali loker. Ini dikarenakan perusahaan merasa penyediaan loker belum cukup 

penting dikarenakan pekerja dengan sistem kerja shift di dalam pabrik semua adalah 

laki-laki. 
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      Pada PG. Madukismo, untuk kebersihan lingkungan kerja ditandai dengan adanya 

tempat sampah. Tempat sampah yang ada pada bagian luar pabrik sudah cukup memadai 

dengan pemberian warna berbeda yaitu merah, kuning dan hijau sesuai dengan jenis 

sampahnya. Namun untuk tempat sampah yang berada di dalam pabrik masih susah 

untuk ditemukan. Sehingga masih sering ditemukan sampah-sampah bekas makan 

maupun minum yang ditemukan di dalam pabrik.  

      PG. Madukismo telah menyediakan infrastruktur berupa toilet atau kamar mandi 

bagi karyawan. Namun, kamar mandi yang ada di PG. Madukismo tidak dibedakan 

antara karyawan perempuan dan laki-laki. Selain itu, PG. Madukismo juga telah 

menyediakan kantin bagi karyawannya. Namun, kantin yang disediakan di sekitar 

pabrik berukuran cukup kecil, sehingga masih banyak pekerja yang membeli makanan 

di luar daerah kerja PG. Madukismo. 

 

Gambar 4. 11 Kantin PG. Madukismo 
 

       Gambar 4.11 merupakan kantin yang ada di bagian pabrik PG. Madukismo. Kantin 

yang disediakan oleh perusahaan tergolong kecil untuk bisa mencukupi kebutuhan gizi 

keseluruhan pekerja, sehingga banyak pekerja yang lebih memilih untuk membeli 

makanan di luar. Selain itu, kantin tersebut merupakan kantin terbuka yang tidak 

memiliki jendela/kaca pelindung. Sehingga, baik debu berupa pasir atau serbuk tebu 

rentan untuk masuk ke dalam makanan. 
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4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 HIRA (Hazard Identification dan Risk Assessment) 

Pengolahan data awal yang dilakukan di setiap stasiun kerja proses produksi di PG. 

Madukismo adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Setelah melakukan 

identifikasi bahaya yang terdiri dari aktivitas-aktivitas kerja, kode, potensi bahaya, uraian 

bahaya, dan risiko maka dilakukan penilaian yaitu likelihood dikalikan consequence 

(LXC) sehingga didapat risk level atau level risiko dari setiap potensi bahaya yang ada. 

Dilakukan pemberian kode pada setiap potensi bahaya yang ada untuk memudahkan 

dalam memberikan pengendalian risiko, dikarenakan pada beberapa aktivitas kerja 

terdapat potensi bahaya yang sama.
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4.2.1.1 Stasiun Penggilingan 

Stasiun Penggilingan merupakan stasiun pertama pada proses produksi pembuatan gula yang di dalamnya terjadi proses penggilingan atau 

pemerahan yang memiliki tujuan untuk mengambil nira mentah sebanyak-banyaknya dengan kehilangan nira sekecil-kecilnya.. Pada Stasiun 

Penggilingan terdiri dari beberapa aktivitas kerja yang memiliki risiko untuk terjadi kecelakaan kerja. Tabel 4.5 di bawah ini adalah HIRA 

Stasiun Penggilingan.  

 

Tabel 4. 5 HIRA Stasiun Penggilingan 

No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

1 Mengait Tebu 

A1 

Kejatuhan 

potongan tebu 

yang terangkat 

crane 

Saat mengaitkan tebu dengan 

rantai secara manual dapat 

terjadi ketidaksempurnaan dalam 

pemasangan sehingga potongan 

tebu terjatuh 

Kepala/ 

anggota tubuh 

memar 

3 2 6 Moderate 

A2 Tersayat tebu saat 

memasang rantai 

Potongan tebu memiliki bentuk 

yang berbeda-beda, ada yang 

runcing 

Jari tangan 

terluka 
3 2 6 Moderate 

A3 
Terkena rantai 

crane yang ber-

ayun 

Rantai crane ber-ayun di atas 

tinggi manusia untuk dipasang 

pada bagian potongan tebu 

Cidera pada 

anggota tubuh 
3 3 9 High 

A4 Digigit serangga 

Pada potongan tebu yang dibawa 

lori kadang terselip serangga 

dari kebun 

Keracunan  4 3 12 High 

A5 Terjepit lori yang 

berjalan 

Di saat lori sedang beroperasi 

tidak terdapat jalan yang dapat 

dilewati untuk menyebrang, 

Cidera pada 

anggota tubuh 
2 3 6 Moderate 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

selain itu aba-aba kurang jelas 

padahal lori pengangkut tebu 

cukup besar 

2 
Mengangkut Tebu 

dengan hoist crane 

A6 

Terjatuh dari 

tangga besi 

menuju hoist 

crane 

Tangga yang digunakan hanya 

satu ruas dengan pelindung 

hanya di bagian atas serta 

pijakan kaki berbentuk 

melingkar sehingga licin 

Patah tulang 2 4 8 High 

A7 
Kemasukan 

serbuk tebu yang 

berterbangan 

Banyak serbuk tebu dari 

aktivitas pemotongan tebu  

Iritasi pada 

mata, bersin-

bersin 

4 1 4 Moderate 

3 

Membersihkan sisa 

tebu di lantai 

produksi 

A7 

Kemasukan 

serbuk tebu yang 

berterbangan 

Banyak serbuk tebu dari 

aktivitas pemotongan tebu  

 

Iritasi pada 

mata, bersin-

bersin 

4 1 4 Moderate 

A8 

Terjepit mesin-

mesin yang 

bergerak 

Pembersihan dilakukan di sela-

sela mesin yang bergerak 
Cidera parah 2 4 8 High 

A9 
Terjatuh dari 

tangga ke bagian 

bawah mesin  

Tangga yang digunakan untuk 

turun tidak memiliki pegangan 

tangan 

Cidera pada 

anggota tubuh 
3 3 9 High 

A10 Kebisingan dari 

suara mesin 

Mesin kedengaran lebih bising 

di bagian bawah mesin karena 

tempat kedap suara 

Gangguan 

Pendengaran 
5 2 10 High 

A11 
Ruang terbatas di 

bagian bawah 

mesin 

Di bagian bawah mesin keadaan 

gelap dan hanya memiliki tinggi 

kurang dari 1 meter 

Kekurangan 

oksigen 
3 2 6 Moderate 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

4 

Meratakan 

permukaan tebu 

dengan cane 

leaveller 

A7 

Kemasukan 

serbuk tebu yang 

berterbangan 

Banyak serbuk tebu dari 

aktivitas pemotongan tebu 

Iritasi pada 

mata, bersin-

bersin 

4 1 4 Moderate 

A1 

Kejatuhan 

potongan tebu 

yang diangkat 

oleh crane 

Saat mengaitkan dengan rantai 

secara manual dapat terjadi 

ketidaksempurnaan dalam 

pemasangan sehingga potongan 

tebu terjatuh serta posisi 

operator sangat dekat dengan 

arah pengangkutan tebu 

Kepala/ 

anggota tubuh 

memar atau 

terluka parah 

3 2 6 Moderate 

A12 
Terjatuh dari 

tangga menuju 

cane leaveller 

Tangga hanya memiliki 

pegangan di sebelah kiri dan 

pijakan kaki licin 

Cidera pada 

anggota tubuh 
2 3 6 Moderate 

A13 

Terjatuh dari 

tempat operator 

cane leaveller 

Operator mendorong tebu 

dengan tongkat kayu agar 

keseluruhan tebu dapat masuk 

cane leaveller. Tidak terdapat 

pagar pelindung untuk operator 

sehingga dapat terjatuh 

Patah tulang 3 3 9 High 

5 Mengelas 

A14 Percikan api las 

terkena tangan 

Aktivitas las menghasilkan api 

yang bisa terpercik ke tangan 
Luka bakar 3 2 6 Moderate 

A15 Percikan api las 

terkena mata  

Aktivitas las menghasilkan api 

yang bisa terpercik ke mata 
Mata perih 3 2 6 Moderate  

A16 Radiasi sinar 

Aktivitas pengelasan 

menghasilkan sinyal ultraviolet 

yang berdampak pada manusia 

Mata sakit  3 2 6 Moderate 

A17 Tersetrum listrik 

dari alat las  

Terdapat tegangan listrik dari 

penggunaan alat las. 

Tangan mati 

rasa 
2 2 4 Low 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

A18   Kebakaran 

Pengelasan dilakukan 

menggunakan LPG dan gas 

oksigen 

Rusaknya 

peralatan, 

kematian 

3 5 15 Extreme 

A19 Terhirup gas dari 

pengelasan 

Asap yang dihasilkan 

pengelasan mengandung partikel 

berbahaya bagi tubuh 

Gangguan 

pernafasan 
3 3 9 High 

6 
Memotong tebu 

dengan cane cutter 
A7 

Kemasukan 

serbuk tebu yang 

berterbangan 

Banyak serbuk tebu dari 

aktivitas pemotongan tebu 

Iritasi pada 

mata, bersin-

bersin 

4 1 4 Moderate 

7 
Mencacah tebu 

dengan unigrator 

A10 
Kebisingan dari 

suara mesin 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

Pendengaran 
5 2 10 High 

A7 

Kemasukan 

serbuk tebu yang 

berterbangan 

Banyak serbuk tebu dari 

aktivitas pencacahan tebu 

Iritasi pada 

mata, bersin-

bersin 

4 1 4 Moderate 

8 Penggilingan 

A20 
Terpapar oli 

pelumasan 

Penggunaan oli untuk pelumasan 

rantai penggilingan dapat 

berbahaya bagi tubuh terutama 

pada pernafasan serta kulit 

Racun pada 

tubuh, iritasi 

kulit 

2 2 4 Low 

A21 

Terjatuh dari 

tangga 

penggilingan 

Tangga yang terdapat pada area 

penggilingan memiliki jarang 

pijakan kaki yang terlalu kecil 

Cidera pada 

anggota tubuh 
3 2 6 Moderate 

A10 

Terpapar 

kebisingan suara 

mesin  

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

Pendengaran 
5 2 10 High 

A22 Tersetrum listrik 

Kabel listrik yang tidak terawat 

sehingga berdebu dapat 

membuat kualitas pelindung 

kabel menurun serta terdapat 

Mati rasa 2 2 4 Low  
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

penggunaan air pada aktivitas 

penggilingan 

A23 

Terjatuh dari 

lantai atas 

penggilingan  

Jarak antara lantai atas  

penggilingan dan dasar sekitar ± 

2 meter 

Patah tulang 2 3 6 Moderate 

A24 

Tangan 

tersangkut pada 

putaran gilingan 

Pemutar (roda) gilingan pada 

penggilingan I tidak memiliki 

pelindung 

Tangan 

terluka, bahkan 

putus 

2 4 8 High 

A25 Suhu Panas 
Uap panas dihasilkan dari 

aktivitas penggilingan tebu  

Lelah, 

Dehidrasi 
3 3 9 Moderate 

A26 Terkena air panas  

Pembersihan penggilingan 

dilakukan menggunakan selang 

yang dialiri dengan air panas 

Tangan 

melepuh 
2 2 4 Low 

A27 
Pencahayaan 

ruangan kurang 

Pencahayaan terbatas, apabila 

malam hari ruangan kurang 

cukup terang 

Cepat lelah, 

performa mata 

berkurang 

4 1 4 Moderate 

A28 
Terperosok jatuh 

ke bolongan 

Pada bagian penggilingan V 

terdapat sisi bolong 

Kaki terluka 
2 2 4 Low 

 

Tabel 4.5 di atas merupakan tabel yang memuat identifikasi bahaya dan penilaian risiko dari Stasiun Penggilingan. Pada Stasiun 

Penggilingan menggunakan kode A dengan jumlah 28 potensi bahaya yang ada dari 8 aktivitas kerja yang dilaksanakan. Aktivitas kerja 

yang ada di Stasiun Penggilingan terdiri dari  mengait tebu, mengangkut tebu dengan hoist crane, membersihkan sisa tebu di lantai produksi, 

meratakan permukaan tebu dengan cane leaveller, mengelas, memotong tebu dengan cane cutter, mencacah tebu dengan unigrator, 

penggilingan. Kemudian, 28 potensi bahaya yang ada adalah kejatuhan potongan tebu yang terangkat crane, tersayat tebu saat memasang 

rantai, terkena rantai crane yang ber-ayun, digigit serangga, terjepit lori yang berjalan, terjatuh saat menaiki tangga menuju hoist crane, 
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kemasukan serbuk tebu yang berterbangan, terjepit mesin-mesin yang bergerak, terjatuh saat menuruni tangga ke bagian bawah mesin, 

kebisingan dari suara mesin, ruang terbatas di bagian bawah mesin, terjatuh dari tangga menuju cane laeveller, terjatuh dari tempat operator 

cane leaveller, percikan api las terkena tangan, percikan api las terkena mata, radiasi sinar, tersetrum listrik dari alat las, kebakaran, terhirup 

gas dari pengelasan, terpapar oli pelumasan, terjatuh dari tangga penggilingan, tersetrum listrik, terjatuh dari lantai atas penggilingan, tangan 

tersangkut pada putaran penggilingan, suhu panas, terkena air panas, pencahayaan ruangan kurang, dan kaki terperosok jatuh ke bolongan. 

Untuk potensi bahaya dengan risk level tertinggi di Stasiun Penggilingan adalah kebakaran di aktivitas kerja mengelas, dengan risk level 

extreme yaitu dengan tingkat likelihood moderate (3) dan consequence catasthropic (5) dan menghasilkan nilai 15.  

 

4.2.1.2 Stasiun Pemurnian 

Pada Stasiun Pemurnian terdiri dari beberapa aktivitas kerja yang memiliki risiko untuk terjadi kecelakaan kerja. Tabel 4.6 di bawah ini adalah 

HIRA Stasiun Penggilingan.  

 

Tabel 4. 6 HIRA Stasiun Pemurnian 

No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

1 

Penimbangan nira 

mentah dengan 

timbangan 

bolougne 

B1 
Terpapar asam 

fosfat (H3PO4) 

Penambahan asam fosfat untuk 

penjernihan nira  

Iritasi kulit, 

mata, 

pernafasan 

2 2 4 Low 

B2 

Terjatuh dari 

tangga timbangan 

bolougne  

Tangga yang ada merupakan 

tangga manual dengan satu ruas 

Cidera pada 

anggota tubuh 
2 3 6 Moderate 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

B3 

Terperosok jatuh 

ke bagian yang 

bolong 

Terdapat sela-sela bolong di 

sekitar timbangan yang 

menembus ke lantai bawah 

Kaki cidera 

bahkan patah 

tulang 

2 4 8 High 

B4 
Menyentuh 

wadah timbangan 

Di dalam wadah timbangan 

terdapat nira dari proses 

penggilingan, sehingga dalam 

keadaan panas 

Kulit melepuh 2 2 4 Low 

2 

Pemanasan 

pendahuluan nira 

mentah 

(Pemanasan I) 

B5 Suhu panas 

Suhu pemanasan antara 70-75°C 

hingga menghasilkan uap dan 

suhu panas 

Lelah, 

Dehidrasi 
4 2 8 High 

B6 
Tersentuh Pipa 

Panas 

Pipa pemanasan mengalirkan 

nira dengan suhu 70-75°C 
Kulit melepuh 3 2 6 Moderate 

B7 Kebisingan 
Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

Pendengaran 
5 2 10 High 

3 Defekasi I 

B8 Tersetrum listrik  
Kabel listrik tidak tersusun 

dengan rapi dan tidak terawat 
Mati rasa 2 2 4 Low 

B9 
Tersandung di 

selokan panas 

Terdapat selokan dari pengaliran 

air buangan nira panas 

Cidera anggota 

tubuh, kaki 

melepuh 

3 2 6 Moderate 

B5 Suhu panas 

Area defekasi memiliki suhu 

tinggi sehingga memunculkan 

uap panas 

Lelah, 

Dehidrasi,  
4 2 8 High 

B10 
Terpeleset air dari 

selokan panas 

Air yang kepenuhan dari selokan 

tidak langsung dibersihkan 

Cidera anggota 

tubuh 
3 2 6 Moderate 

4 Defekasi II B8 Tersetrum listrik  
Kabel listrik tidak tersusun 

dengan rapi dan tidak terawat 

Anggota tubuh 

lumpuh, 

terbakar 

2 2 4 Low 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

B5 Suhu panas 

Area defekasi memiliki suhu 

tinggi sehingga memunculkan 

uap panas 

Lelah, 

Dehidrasi, 

Kulit gatal-

gatal 

4 2 8 High 

5 Dapur Belerang 

B11 
Terpapar gas 

belerang 

Belerang padat diletakkan secara 

terbuka sebelum dibakar yang 

kemudian menjadi gas SO2 

Gangguan 

pernafasan 
4 3 12 High 

B12 
Kontak dengan 

bara api 

Bara api digunakan untuk 

membakar belerang padat 

sehingga menjadi gas 

Tangan 

melepuh 
3 2 6 Moderate 

B13 
Menunduk terlalu 

lama 

Berdiri mendongak untuk 

mengecek keadaan pembakaran 

belerang di kaca  

Leher pegal 4 1 4 Moderate 

6 Proses Sulfitasi B11 
Terpapar gas 

belerang 

Gas SO2  merupakan hasil 

pembakaran belerang digunakan 

untuk menetralkan pH akibat 

penambahan susu kapur 

Gangguan 

pernafasan 
4 3 12 High 

7 Pemanasan II 

B5 Suhu panas 

Suhu pemanasan antara 100°C 

hingga menghasilkan uap dan 

suhu panas 

Lelah, 

Dehidrasi, 

Kulit gatal-

gatal 

4 2 8 High 

B6 
Tersentuh Pipa 

Panas 

Pipa pemanasan mengalirkan 

nira dengan suhu 100°C 
Kulit melepuh 3 2 6 Moderate 

B7 Kebisingan 
Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

tuli 

5 2 10 High 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

8 
Pengendapan 

(Door Clarifier) 

B14 

Menyentuh 

wadah dan kotak 

door clarifier 

door clarifier (peti pengendap) 

memiliki suhu panas dari 

pemanasan II 

Kulit melepuh 3 2 6 Moderate 

B15 
Terpapar oli 

pelumas 
Penggunaan oli untuk pelumasan  

Racun dalam 

tubuh, iritasi 

kulit 

2 2 4 Low 

 

Tabel 4.6 di atas merupakan tabel yang memuat identifikasi bahaya dan penilaian risiko dari Stasiun Pemurnian. Pada Stasiun Pemurnian 

menggunakan kode B dengan jumlah 15 potensi bahaya yang ada dari 8 aktivitas kerja yang dilaksanakan. Aktivitas kerja yang ada di Stasiun 

Pemurnian terdiri dari penimbangan nira mentah menggunakan timbangan bolougne, pemanasan pendahuluan nira mentah atau pemanasan I, 

defekasi I, defekasi II, dapur belerang, sulfitasi, pemanasan II, dan pengendapan pada door clarifier. Kemudian, 15 potensi bahaya yang ada 

adalah terpapar asam fosfat, terjatuh dari tangga timbangan bolougne, terperosok jatuh ke bagian yang bolong, menyentuh wadah timbangan, 

suhu panas, tersentuh pipa panas, kebisingan, tersetrum listrik, tersandung di selokan panas, terpapar gas belerang, kontak dengan bara api, 

menunduk terlalu lama, menyentuh wadah dan kotak door clarifier, dan terpapar oli pelumas. Potensi bahaya dengan nilai risk level tertinggi 

adalah pada potensi bahaya terpapar gas belerang perkalian likelihood likely (4) dan consequence moderate (3) menghasilkan nilai 12 atau 

high.  
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4.2.1.3 Stasiun Penguapan 

Pada Stasiun Penguapan terdiri dari beberapa aktivitas kerja yang memiliki risiko untuk terjadi kecelakaan kerja. Tabel 4.7 di bawah ini adalah 

HIRA Stasiun Penggilingan.  

 

Tabel 4. 7 HIRA Stasiun Penguapan 

No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

1 Evaporator I 

C1 
Kebisingan  suara 

penguapan 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

3 2 6 Moderate 

C2 
Tersentuh pipa 

panas  

Terdapat pipa-pipa panas di 

sekitar pan evaporator karena 

proses penguapan dengan suhu 

sekitar 110° C 

Kulit melepuh 3 2 6 Moderate 

C3 

Terjatuh dari 

tangga pan 

evaporator 

Di setiap bagian belakang pan 

evaporator terdapat tangga yang 

digunakan untuk masuk ke dalam 

pan pada saat pembersihan pan 

Cidera pada 

anggota tubuh 
3 2 6 Moderate 

C4 

Ruang terbatas di 

dalam pan 

evaporator 

Ruang terbatas pada saat masuk 

untuk membersihkan pan 

ataupun melakukan pengecekan 

keadaan pan 

Kekurangan 

oksigen 
3 2 6 Moderate 

C5 Ledakan  

Penggunaan vakum yang 

berguna untuk mempercepat 

reaksi dengan tekanan tinggi 

apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat menyebabkan ledakan 

Kebakaran, 

kematian 
1 5 5 

High 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

2 Evaporator II 

C1 
Kebisingan  suara 

penguapan 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

3 2 6 Moderate 

C2 
Tersentuh pipa 

panas  

Terdapat pipa-pipa panas di 

sekitar pan evaporator 
Kulit melepuh 3 2 6 Moderate 

C3 

Terjatuh dari 

tangga pan 

evaporator 

Di setiap bagian belakang pan 

evaporator terdapat tangga yang 

digunakan untuk masuk ke dalam 

pan pada saat pembersihan pan 

Cidera pada 

anggota tubuh 
3 2 6 Moderate 

C4 

Ruang terbatas di 

dalam pan 

evaporator I 

Ruang terbatas pada saat masuk 

untuk membersihkan pan 

ataupun melakukan pengecekan 

keadaan pan 

Kekurangan 

oksigen 
3 2 6 Moderate 

C5 Ledakan  

Penggunaan vakum yang 

berguna untuk mempercepat 

reaksi dengan tekanan tinggi 

apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat menyebabkan ledakan 

Kebakaran, 

kematian 
1 5 5 High 

3 Evaporator III 

C1 
Kebisingan  suara 

penguapan 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

3 2 6 Moderate 

C2 
Tersentuh pipa 

panas  

Terdapat pipa-pipa panas di 

sekitar pan evaporator 
Kulit melepuh 3 2 6 Moderate 

C3 

Terjatuh dari 

tangga pan 

evaporator 

Di setiap bagian belakang pan 

evaporator terdapat tangga yang 

digunakan untuk masuk ke dalam 

pan pada saat pembersihan pan 

Cidera pada 

anggota tubuh 
3 2 6 Moderate 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

C4 

Ruang terbatas di 

dalam pan 

evaporator I 

Ruang terbatas pada saat masuk 

untuk membersihkan pan 

ataupun melakukan pengecekan 

keadaan pan 

Kekurangan 

oksigen 
3 2 6 Moderate 

C5 Ledakan  

Penggunaan vakum yang 

berguna untuk mempercepat 

reaksi dengan tekanan tinggi 

apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat menyebabkan ledakan 

Kebakaran, 

kematian 
1 5 5 

High 

 

C6 
Mendongak 

terlalu sering 

Tidak terdapat tangga yang dapat 

digunakan pada saat pengecekan 

volume nira di kaca 

Leher pegal 4 1 4 Moderate 

4 Evaporator IV 

C1 
Kebisingan  suara 

penguapan 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

3 2 6 Moderate 

C2 
Tersentuh pipa 

panas  

Terdapat pipa-pipa panas di 

sekitar pan evaporator 
Kulit melepuh 3 2 6 Moderate 

C3 

Terjatuh dari 

tangga pan 

evaporator 

Di setiap bagian belakang pan 

evaporator terdapat tangga yang 

digunakan untuk masuk ke dalam 

pan pada saat pembersihan pan 

Cidera pada 

anggota tubuh 
3 2 6 Moderate 

C4 

Ruang terbatas di 

dalam pan 

evaporator 

Ruang terbatas pada saat masuk 

untuk membersihkan pan 

ataupun melakukan pengecekan 

keadaan pan 

Kekurangan 

oksigen 
3 2 6 Moderate 

C5 Ledakan  

Penggunaan vakum yang 

berguna untuk mempercepat 

reaksi dengan tekanan tinggi 

Kebakaran, 

kematian 
1 5 5 High 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat menyebabkan ledakan 

C6 
Mendongak 

terlalu sering 

Pekerja harus mendongak saat 

pengecekan volume nira di kaca 
Leher pegal 4 1 4 Moderate 

5 

Pemutihan nira 

pada  tangki sulfitir 

diksap 

C7 

Terjatuh dari 

tangga sulfitir 

diksap 

Tangga menuju ke bagian atas 

tangka sulfitir hanya satu arah 

dan licin 

Cidera pada 

anggota tubuh 
3 2 6 Moderate 

C8 
Terpapar gas 

belerang 

Penambahan SO2 dilakukan agar 

kualitas nira menjadi lebih putih 

Gangguan 

pernafasan 
4 3 12 High 

C2 
Tersentuh pipa 

panas 

Di sekitar tangka sulfitir diksap 

terdapat pipa-pipa suhu tinggi 
Kulit melepuh 3 2 6 Moderate 

 

Tabel 4.7 di atas merupakan tabel yang memuat identifikasi bahaya dan penilaian risiko dari Stasiun Penguapan. Pada Stasiun Penguapan 

menggunakan kode C dengan jumlah 8 potensi bahaya yang ada dari 5 aktivitas kerja yang dilaksanakan. Aktivitas kerja pada Stasiun 

Penguapan terdiri dari evaporator I, evaporator II, evaporator III, evaporator IV, dan pemutihan nira pada tangka sulfitir diksap dengan 8 

potensi bahaya yang ada yaitu kebisingan suara penguapan, tersentuh pipa panas, terjatuh dari tangga pan evaporator, ruang terbatas dalam 

pan evaporator, ledakan, mendongak terlalu sering, terjatuh dari tangga sulfitir diksap, dan terpapar gas belerang. Potensi bahaya dengan risk 

level tertinggi yaitu potensi bahaya terpapar gas belerang dengan nilai perkalian likelihood likely (4) dan consequence moderate (3) 

menghasilkan nilai 12 atau high.  
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4.2.1.4 Stasiun Masakan 

Pada Stasiun Masakan terdiri dari beberapa aktivitas kerja yang memiliki risiko untuk terjadi kecelakaan kerja. Tabel 4.8 di bawah ini adalah 

HIRA Stasiun Penggilingan.  

 

Tabel 4. 8 HIRA Stasiun Masakan 

No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

1 
 Pembibitan 

Masakan Gula A 

D1 
Kebisingan proses 

masakan 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

5 2 10 High 

D2 

Kaki terperosok 

jatuh ke dalam 

bolongan 

Terdapat sela-sela bolong di 

sekitar pan masak yang bisa 

membuat kaki tersangkut 

Kaki 

tersangkut, 

terkilir 

3 2 6 Moderate 

D3 Jatuh dari tangga 

Pada bagian belakang pan 

masakan terdapat tangga yang 

digunakan untuk masuk ke dalam 

pan pada saat pembersihan pan 

Cidera pada 

anggota tubuh 
3 3 9 High 

D4 Suhu panas 

Proses masakan menggunakan 

suhu tinggi sehingga 

menghasilkan uap-uap panas 

Lelah, 

Dehidrasi, 

Kulit gatal-

gatal 

4 3 12 High 

D5 
Tersentuh pipa 

panas 

Pipa yang digunakan pada proses 

pemasakan bersuhu tinggi 

Kulit melepuh 

 
3 2 6 Moderate 

D6 Ledakan  

Penggunaan vakum yang 

berguna untuk mempercepat 

reaksi dengan tekanan tinggi 

Kebakaran, 

kematian 

 

 

1 5 5 High 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat menyebabkan ledakan 

D7 

Ruang terbatas di 

dalam pan 

masakan 

Ruang terbatas pada saat masuk 

untuk membersihkan pan 

ataupun melakukan pengecekan 

keadaan pan 

Kekurangan 

oksigen 
3 2 6 Moderate 

2  Masakan Gula A 

D1 
Kebisingan dari 

pan masak 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

5 2 10 High 

D2 

Kaki terperosok 

jatuh ke dalam 

bolongan 

Terdapat sela-sela bolong di 

sekitar pan masak yang bisa 

membuat kaki tersangkut 

Kaki 

tersangkut, 

terkilir 

3 2 6 Moderate 

D3 Jatuh dari tangga 

Pada bagian belakang pan 

masakan terdapat tangga yang 

digunakan untuk masuk ke dalam 

pan pada saat pembersihan pan 

Cidera pada 

anggota tubuh 

 

 

3 3 9 High 

D4 Suhu panas 

Proses masakan menggunakan 

suhu tinggi sehingga 

menghasilkan uap-uap panas 

Lelah, 

Dehidrasi, 

Kulit gatal-

gatal 

4 3 12 High 

D5 
Tersentuh pipa 

panas 

Pipa yang digunakan pada proses 

pemasakan bersuhu tinggi Kulit melepuh 
3 2 6 Moderate 

D6 Ledakan  

Penggunaan vakum yang 

berguna untuk mempercepat 

reaksi dengan tekanan tinggi 

apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat menyebabkan ledakan 

Kebakaran, 

kematian 

 

 

1 5 5 High 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

D7 

Ruang terbatas di 

dalam pan 

masakan 

Ruang terbatas pada saat masuk 

untuk membersihkan pan 

ataupun melakukan pengecekan 

keadaan pan 

Kekurangan 

oksigen 
3 2 6 Moderate 

3  Masakan Gula C 

D1 
Kebisingan dari 

pan masak 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

5 2 10 High 

D2 

Terperosok jatuh 

ke dalam 

bolongan di 

sekitar pan 

masakan 

Terdapat sela-sela bolong di 

sekitar pan masak yang bisa 

membuat kaki tersangkut 

Kaki 

tersangkut, 

terkilir 

 

 

3 2 6 Moderate 

D3 Jatuh dari tangga 

Pada bagian belakang pan 

masakan terdapat tangga yang 

digunakan untuk masuk ke dalam 

pan pada saat pembersihan pan 

Cidera pada 

anggota tubuh 

 

 

3 3 9 High 

D4 Suhu panas 

Proses masakan menggunakan 

suhu tinggi sehingga 

menghasilkan uap-uap panas 

Lelah, 

Dehidrasi, 

Kulit gatal-

gatal 

4 3 12 High 

D5 
Tersentuh pipa 

panas 

Pipa yang digunakan pada proses 

pemasakan bersuhu tinggi Kulit melepuh 
3 2 6 Moderate 

D6 Ledakan  

Penggunaan vakum yang 

berguna untuk mempercepat 

reaksi dengan tekanan tinggi 

apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat menyebabkan ledakan 

Kebakaran, 

kematian 

1 5 5 High 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

D7 

Ruang terbatas di 

dalam pan 

masakan 

Ruang terbatas pada saat masuk 

untuk membersihkan pan 

ataupun melakukan pengecekan 

keadaan pan 

Kekurangan 

oksigen 
3 2 6 Moderate 

4 
 Pembibitan Gula 

D 

D1 
Kebisingan dari 

pan masak 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

5 2 10 High 

D2 

Terperosok jatuh 

ke dalam 

bolongan di 

sekitar pan 

masakan 

Terdapat sela-sela bolong di 

sekitar pan masak yang bisa 

membuat kaki tersangkut Kaki 

tersangkut, 

terkilir 

3 2 6 Moderate 

D4 Suhu panas 

Proses masakan menggunakan 

suhu tinggi sehingga 

menghasilkan uap-uap panas 

Lelah, 

Dehidrasi, 

Kulit gatal-

gatal 

4 3 12 High 

D5 
Tersentuh pipa 

panas 

Pipa yang digunakan pada proses 

pemasakan bersuhu tinggi Kulit melepuh 
3 2 6 Moderate 

D6 Ledakan  

Penggunaan vakum yang 

berguna untuk mempercepat 

reaksi dengan tekanan tinggi 

apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat menyebabkan ledakan 

Kebakaran, 

kematian 

1 5 5 High 

D7 

Ruang terbatas di 

dalam pan 

masakan 

Ruang terbatas pada saat masuk 

untuk membersihkan pan 

ataupun melakukan pengecekan 

keadaan pan 

Kekurangan 

oksigen 
3 2 6 Moderate 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

5  Masakan Gula D 

D1 
Kebisingan dari 

pan masak 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

5 2 10 High 

D2 

Terperosok jatuh 

ke dalam 

bolongan di 

sekitar pan 

masakan 

Terdapat sela-sela bolong di 

sekitar pan masak yang bisa 

membuat kaki tersangkut 

Kaki 

tersangkut, 

terkilir 3 2 6 Moderate 

D3 Jatuh dari tangga 

Pada bagian belakang pan 

masakan terdapat tangga yang 

digunakan untuk masuk ke dalam 

pan pada saat pembersihan pan 

Cidera pada 

anggota tubuh 
3 3 9 High 

D4 Suhu panas 

Proses masakan menggunakan 

suhu tinggi sehingga 

menghasilkan uap-uap panas 

Lelah, 

Dehidrasi, 

Kulit gatal-

gatal 

4 3 12 High 

D5 
Tersentuh pipa 

panas 

Pipa yang digunakan pada proses 

pemasakan bersuhu tinggi 

Kulit melepuh 
3 2 6 Moderate 

D6 Ledakan  

Penggunaan vakum yang 

berguna untuk mempercepat 

reaksi dengan tekanan tinggi 

apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat menyebabkan ledakan 

Kebakaran, 

kematian 

 

 

 

1 5 5 High 

D7 

Ruang terbatas di 

dalam pan 

masakan 

Ruang terbatas pada saat masuk 

untuk membersihkan pan 

ataupun melakukan pengecekan 

keadaan pan 

Kekurangan 

oksigen 
3 2 6 Moderate 
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

D8 

Tersandung kawat 

tebal 

 

Terdapat kawat tebal di depan 

pan masakan gula D yang bisa 

menghalangi aktivitas pekerja 

Cidera pada 

kaki 

 

3 2 6 Moderate 

 

Tabel 4.8 di atas merupakan tabel yang memuat identifikasi bahaya dan penilaian risiko dari Stasiun Pemurnian. Pada Stasiun Pemurnian 

menggunakan kode D dengan jumlah 8 potensi bahaya yang ada dari 5 aktivitas kerja yang dilaksanakan. Aktivitas kerja yang ada pada 

Stasiun Masakan terdiri dari pembibitan masakan gula A, masakan gula A, masakan gula C, pembibitan gula D, dan masakan gula D dengan 

8 potensi bahaya yaitu kebisingan dari proses masakan, kaki terperosok jatuh ke dalam bolongan, jatuh dari tangga, suhu panas, tersentuh 

pipa panas, ledakan, ruang terbatas di dalam pan masakan, dan tersandung kawat tebal. Potensi bahaya dengan risk level tertinggi adalah 

pada potensi bahaya suhu panas dengan nilai perkalian likelihood likely (4) dan consequence moderate (3) menghasilkan nilai 12 atau high.  

 

4.2.1.5 Stasiun Pemutaran 

Pada Stasiun Pemutaran terdiri dari beberapa aktivitas kerja yang memiliki risiko untuk terjadi kecelakaan kerja. Tabel 4.9 di bawah ini adalah 

HIRA Stasiun Penggilingan.  

 

Tabel 4. 9 Identifikasi Bahaya Stasiun Pemutaran 

No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

1 Pemutaran Gula A E1 
Terpapar 

kebisingan 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

5 2 10 High  
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

E2 
Terkena pemutar 

gula 

Pemutar gula berputar dengan 

sangat kencang 

Jari tangan  

terluka 
2 2 4 Low 

E3 
Terjepit penjepit 

centong 

Penjepit centong bergerak naik 

turun dan dapat mengenai tangan 

pekerja 

Tangan terluka 3 2 6 Moderate 

E4 Tersetrum listrik  
Kabel-kabel listrik berantakan 

atau tidak tersusun rapi 

Anggota tubuh 

lumpuh, 

terbakar 

2 2 4 Low 

2 Talang Getar A  

E5 
Terjatuh dari 

ketinggian 

Pada saat pengecekan keadaan 

gula, pekerja menaiki suatu 

platform 

Anggota tubuh 

cedera 
2 2 4 Low 

E6 
Kepala terjentuk 

pipa 

Terdapat pipa di langit langit 

bagian talang getar atau encek-

encek yang jaraknya rendah 

Kepala memar 2 2 4 Low 

E7 Terpercik api las  

Terdapat aktivitas pengelasan di 

lantai 1 yang tepat di atas talang 

getar 

Luka bakar 3 2 6 Moderate 

E8 
Kurang 

pencahayaan 

Talang getar terdapat di lantai 

bawah pabrik yang tidak terkena 

cahaya matahari sama sekali 

Cepat lelah, 

kurang 

konsentrasi 

4 1 4 Moderate 

3 Mixer 

E9 
Kaki tersangkut 

di sela-sela 

Penambahan air dilakukan tepat 

di sebelah bagian mixer yang 

menggunakan pelindung dengan 

sela-sela besi 

Kaki terluka 2 2 4 Low 

E1 
Terpapar 

kebisingan 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

5 2 10 High  
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No Aktivitas Kerja Kode Potensi Bahaya Uraian Bahaya Risiko L C LXC 
Risk 

Level 

4 
Pemutaran Gula 

SHS 

E1 
Terpapar 

kebisingan 

Kebisingan di atas NAB (85dB) 

selama 8 jam waktu kerja 

Gangguan 

pendengaran, 

Tuli 

5 2 10 High  

E3 
Terjepit penjepit 

centong 

Penjepit centong bergerak naik 

turun dan dapat mengenai tangan 

pekerja 

Tangan terluka 3 2 6 Moderate 

5 Talang Getar SHS E8 
Kurang 

pencahayaan 

Talang getar terdapat di lantai 

bawah pabrik yang tidak terkena 

cahaya matahari sama sekali 

Cepat lelah, 

kurang 

konsentrasi 

4 1 4 Moderate 

 

Tabel 4.9 di atas merupakan tabel yang memuat identifikasi bahaya dan penilaian risiko dari Stasiun Pemutaran. Pada Stasiun Pemutaran 

menggunakan kode E dengan jumlah 8 potensi bahaya yang ada dari 5 aktivitas kerja yang dilaksanakan. Aktivitas kerja yang ada terdiri 

dari pemutaran gula A, talang getar A, penambahan air, mixer, pemutaran gula SHS, dan talang getar B dengan 8 potensi bahaya yaitu 

terpapar kebisingan, terkena pemutar gula, terjepit penjepit centong, tersetrum listrik, terjatuh dari ketinggian, kepala terjentuk pipa, terpercik 

api las, kurang pencahayaan, dan kaki tersangkut di sela-sela. Potensi bahaya dengan risk level tertinggi adalah potensi bahaya terpapar 

kebisingan dengan nilai perkalian likelihood almost certain (5) dan consequence unlikely (2) sehingga mengasilkan 10 (high).  

 

4.2.2 Peta Risiko  

Setelah diketahui potensi bahaya dan risiko yang ada pada setiap stasiun proses produksi,  maka dilakukan penilaian risiko dengan mengalikan 

antara likelihood dan consequence (LXC) sehingga menghasilkan nilai risk level yang terdiri dari extreme risk, high risk, moderate risk, ataupun 

low risk. Kemudian dibuat peta risiko berdasarkan dari setiap potensi bahaya yang ada di stasiun kerja proses produksi. Yang membedakan 
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potensi bahaya dari setiap stasiun kerja adalah kode yang ada di depan, yaitu A untuk Stasiun Penggilingan, B untuk Stasiun Pemurnian, C 

untuk Stasiun Penguapan, D untuk Stasiun Masakan, dan E untuk Stasiun Pemutaran.  

Tabel 4. 10 Peta Risiko Stasiun Kerja Proses Produksi 

L 

C 

1 2 3 4 5 

5  A10, B7, D1, E1    

4 A7, A27, B13, C6, 

E8 
B5 A4, B11, C8, D4   

3  

A1, A2, A11, A14, 

A15, A16, A21,  B6, 

B9, B10, B12, B14, C1, 

C2, C3, C4, C7, D2, 

D5, D7, D8, E3, E7 

A3, A9, A13, A19,  A25, 

D3 
 A18 

2  

A17, A20, A22, A26, 

A28, B1, B4, B8, B15, 

E2, E4, E6, E9 

A5, A12, A23, B2 A6, A8, A24, B3  

1     C5, D6 

 

      Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa level risiko dari setiap potensi bahaya yang ada. Setiap tingkatan level risiko 

digambarkan  dengan warna yang berbeda-beda. Untuk level risiko extreme dengan warna merah, level risiko high dengan warna biru, level 
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risiko moderate dengan warna kuning dan level risiko low dengan warna hijau. Potensi bahaya yang memiliki level risiko tertinggi di proses 

produksi PG. Madukismo adalah A18 atau kebakaran pada aktivitas mengelas yaitu dengan level risiko extreme.  

 

4.2.3 Pengendalian Risiko (Risk Control) 

Setelah dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di setiap aktivitas-aktivitas kerja pada stasiun kerja proses produksi, maka akan 

diberikan rekomendasi  terkait dengan pengendalian risiko yang ada. Pengendalian risiko berdasarkan potensi bahaya yang terdapat pada setiap 

stasiun kerja yang telah disesuaikan dengan kodenya masing-masing.  

 

4.2.3.1 Stasiun Penggilingan 

Pada Stasiun Penggilingan diberikan rekomendasi untuk mengatasi potensi-potensi bahaya yang menyebabkan risiko untuk terjadi kecelakaan 

kerja. Tabel 4.11 di bawah ini adalah Pengendalian Risiko Stasiun Penggilingan.  

 

Tabel 4. 11 Pengendalian Risiko Stasiun Penggilingan 

No Kode Potensi Bahaya Risk Level 
Metode 

Pengendalian 
Rekomendasi Pengendalian Risiko 

1 A1 
Kejatuhan potongan tebu 

yang terangkat crane 
Moderate Administratif  Pengawasan penggunaan helm pelindung 

2 A2 
Tersayat tebu saat 

memasang rantai 
Moderate Administratif Pengawasan penggunaan sarung tangan kain 

3 A3 
Terkena rantai crane yang 

ber-ayun 
High Administratif 

Mematuhi dan memahami peraturan penggunaan peralatan 

angkat (crane) bagi operator crane 
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No Kode Potensi Bahaya Risk Level 
Metode 

Pengendalian 
Rekomendasi Pengendalian Risiko 

4 A4 Digigit serangga  High APD 

Pengendalian bahaya faktor biologi seperti digigit 

serangga dengan menggunakan alat pelindung diri berupa 

sarung tangan dan sepatu boots 

5 A5 Terjepit lori yang berjalan Moderate Administratif 
Memasang tanda-tanda yang bertuliskan BAHAYA di 

daerah sekitar lori 

6 A6 
Terjatuh dari tangga besi 

menuju hoist crane 
High APD 

Menggunakan safety harness untuk menuju ke kotak 

operator crane 

7 A7 
Kemasukan serbuk tebu 

yang berterbangan 
Moderate APD Pengawasan penggunaan masker debu  

8 A8 
Terjepit mesin-mesin yang 

bergerak 
High Administratif  

Membersihkan mesin di saat tidak sedang beroperasi dan 

pengawasan dalam menggunakan APD yang lengkap 

9 A9 
Terjatuh dari tangga ke 

bagian bawah mesin 
High 

Rekayasa 

Teknik 
Membuat pegangan tangan pada bagian sebelah kiri tangga 

10 A10 Kebisingan dari suara mesin High 
Administratif 

dan APD 

Pemeriksaan kesehatan khusus secara berkala dan 

menggunakan earplug yang mampu untuk mengurangi 

tingkat kebisingan 

11 A11 
Ruang terbatas di bagian 

bawah mesin 
Moderate Administratif 

Penunjukkan petugas pengawas kegiatan bagian bawah 

mesin 

12 A12 
Terjatuh dari tangga menuju 

cane leaveller 
Moderate 

Rekayasa 

Teknik 

Membuat pegangan tangan sebelah kanan pada tangga 

menuju bagian operator cane leaveller 

13 A13 
Terjatuh dari tempat 

operator cane leaveller 
High 

Rekayasa 

Teknik 

Memasang pagar pelindung di sekeliling tempat operator 

cane laeveller 

14 A14 
Percikan api las terkena 

tangan 
Moderate APD Pengawasan penggunaan sarung tangan las 

15 A15 
Percikan api las terkena 

mata 
Moderate Administrasi Pengawasan penggunaan tameng muka 

16 A16 Radiasi sinar Moderate Administrasi Pengawasan penggunaan tameng muka 



78 

 
 

No Kode Potensi Bahaya Risk Level 
Metode 

Pengendalian 
Rekomendasi Pengendalian Risiko 

17 A17 
Tersetrum listrik dari alat 

las 
Low Administratif 

Parawatan peralatan las secara rutin, memastikan kabel 

dalam kondisi baik, dan pengawasan penggunaan sarung 

tangan 

18 A18 Kebakaran Extreme 
Rekayasa 

Teknik 
Memperbaiki tata cara peletakkan APAR 

19 A19 
Terhirup gas dari 

pengelasan 
Moderate Administrasi Pengawasan penggunaan tameng muka 

20 A20 Terpapar oli pelumasan Low 
Administratif 

dan APD 
Pemeriksaan Khusus dan menggunakan masker  

21 A21 
Terjatuh dari  tangga 

penggilingan 
Moderate Administratif 

Memasang warning sign pada tangga penggilingan yang 

memiliki ukuran pijakan kaki yang kecil  

22 A22 Tersetrum  listrik Low 
Rekayasa 

Teknik 

Merapikan kabel-kabel listrik serta memasang penutup 

atau pelindung pada kabel-kabel 

23 A23 
Terjatuh dari lantai atas 

penggilingan 
Moderate 

Rekayasa 

Teknik 
Memasang toeboard pada pagar pengaman 

24 A24 
Tangan tersangkut pada 

putaran gilingan 
High 

Rekayasa 

Teknik 
Membuat penutup pelindung pada putaran gilingan.   

25 A25 Suhu Panas Moderate 
Rekayasa 

Teknik 

Memasang turbin ventilator sebagai ventilasi dan 

penghisap udara panas 

26 A26 Terkena air panas  Low APD Menggunakan sarung tangan plastic 

27 A27 

Pencahayaan ruangan 

kurang apabila menjelang 

malam hari 

Moderate 

Administratif, 

Rekayasa 

Teknik, dan 

APD 

Melakukan pemeriksaan intensitas cahaya lalu 

memberikan pencahayaan hingga sesuai dengan intensitas 

yang dibutuhkan, memasang tanda dengan stiker yang 

dapat bersinar dalam gelap 

28 A28 
Kaki terperosok jatuh ke 

bolongan 
Low Administratif Memasang warning sign atau safety guard 
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Tabel 4.11 di atas merupakan tabel yang memuat metode pengendalian dan rekomendasi pengendalian risiko dari setiap potensi bahaya 

yang ada di Stasiun Penggilingan.  

 

4.2.3.2 Stasiun Pemurnian 

Pada Stasiun Pemurnian diberikan rekomendasi untuk mengatasi potensi-potensi bahaya yang menyebabkan risiko untuk terjadi kecelakaan 

kerja. Tabel 4.12 di bawah ini adalah Pengendalian Risiko Stasiun Pemurnian.  

 

Tabel 4. 12 Pengendalian Risiko Stasiun Pemurnian 

No Kode Potensi Bahaya Risk Level 
Metode 

Pengendalian 
Pengendalian Bahaya 

1 B1 Terpapar Asam Fosfat Low APD Pengawasan penggunaan masker 

2 B2 
Terjatuh dari tangga 

timbangan bolougne 
Moderate APD Menggunakan sepatu 

3 B3 
Terperosok jatuh ke bagian 

yang bolong 
High 

Rekayasa 

Teknik 
Memasang safety guard di sekitar bagian yang bolong 

4 B4 
Menyentuh wadah 

timbangan panas 
Moderate APD Pengawasan penggunaan sarung tangan 

5 B5 Suhu Panas High Administratif Menyediakan air minum 

6 B6 Tersentuh Pipa Panas Moderate 
Rekayasa 

Teknik  
Memasang masking tape pada pipa 

7 B7 Kebisingan High APD 

Pemeriksaan kesehatan khusus secara berkala dan 

menggunakan earplug yang mampu untuk mengurangi 

tingkat kebisingan 

8 B8 Tersetrum Listrik Low 
Rekayasa 

Teknik 

Merapikan kabel-kabel listrik serta memasang penutup 

atau pelindung pada kabel 
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No Kode Potensi Bahaya Risk Level 
Metode 

Pengendalian 
Pengendalian Bahaya 

9 B9 
Tersandung di selokan 

panas 
High 

Rekayasa 

Teknik dan 

Administratif 

Memasang penutup selokan dan pengawasan penggunaan 

alas kaki tertutup 

10 B10 
Terpeleset air dari selokan 

panas 
Moderate Administratif Memasang warning sign dan memantau aliran selokan 

11 B11 Terpapar gas belerang High Administratif 
Memenuhi kewajiban perusahaan dengan potensi bahaya 

menengah dan menggunakan masker khusus bahan kimia 

12 B12 Kontak dengan bara api Moderate APD Pengawasan penggunaan sarung tangan 

13 B13 Menunduk terlalu lama Moderate Administratif 
Melakukan pergantian pekerjaan dengan pekerja lain 

setiap 1 jam sekali 

14 B14 
Menyentuh wadah dan 

kotak door clarifier 
Moderate APD Pengawasan penggunaan sarung tangan 

15 B15 Terpapar oli pelumasan Low APD Pemeriksaan Khusus dan pengawasan penggunaan masker 

 

Tabel 4.12 di atas merupakan tabel yang memuat metode pengendalian dan rekomendasi pengendalian risiko dari setiap potensi bahaya 

yang ada di Stasiun Pemurnian  
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4.2.3.3 Stasiun Penguapan 

Pada Stasiun Penguapan diberikan rekomendasi untuk mengatasi potensi-potensi bahaya yang menyebabkan risiko untuk terjadi kecelakaan 

kerja. Tabel 4.13 di bawah ini adalah Pengendalian Risiko Stasiun Penguapan.  

Tabel 4. 13 Pengendalian Risiko Stasiun Penguapan 

No Kode Potensi Bahaya Risk Level 
Metode 

Pengendalian 
Pengendalian Bahaya 

1 C1 Kebisingan  suara 

penguapan 
Moderate APD 

Pemeriksaan kesehatan khusus secara berkala dan 

menggunakan earplug yang mampu untuk mengurangi 

tingkat kebisingan  

2 C2 Tersentuh pipa panas Moderate 
Rekayasa 

Teknik 
Memasang masking tape pada pipa 

3 C3 
Terjatuh dari tangga pan 

evaporator 
Moderate 

Rekayasa 

Teknik 
Membuat pegangan tangan di sisi manhole 

4 C4 
Ruang terbatas di dalam pan 

evaporator 
Moderate Administratif 

Penunjukkan petugas pengawas kegiatan bagian bawah 

mesin  

5 C5 Ledakan High Administratif 
Melaksanakan proses penguapan sesuai dengan SOP, 

pemeriksaan dalam bejana uap setiap 4 tahun sekali  

6 C6 Mendongak terlalu sering Moderate 
Rekayasa 

Teknik 
Menggunakan tangga lipat 

7 C7  
Terjatuh dari tangga sulfitir 

diksap 
Moderate 

Rekayasa 

Teknik 
Memasang tape anti slip pada tangga  

8 C8  Terpapar gas belerang High 
Administratif 

dan APD 

Memenuhi kewajiban perusahaan dengan potensi bahaya 

menengah dan menggunakan masker  
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Tabel 4.13 di atas merupakan tabel yang memuat metode pengendalian dan rekomendasi pengendalian risiko dari setiap potensi bahaya 

yang ada di Stasiun Penguapan  

 

4.2.3.4 Stasiun Masakan 

Pada Stasiun Masakan diberikan rekomendasi untuk mengatasi potensi-potensi bahaya yang menyebabkan risiko untuk terjadi kecelakaan 

kerja. Tabel 4.14 di bawah ini adalah Pengendalian Risiko Stasiun Masakan.  

 

Tabel 4. 14 Pengendalian Risiko Stasiun Pemasakan 

No Kode Potensi Bahaya Risk Level 
Metode 

Pengendalian 
Pengendalian Bahaya 

1 D1 
Kebisingan dari proses 

masakan 
High APD 

Pemeriksaan kesehatan khusus secara berkala dan 

menggunakan earplug yang mampu untuk mengurangi 

tingkat kebisingan 

2 D2 
Kaki terperosok jatuh ke 

dalam bolongan 
Moderate 

Rekayasa 

Teknik 

Menutup bolongan yang ada dengan bahan besi, seng, 

maupun kayu 

3 D3 
Jatuh dari tangga pan 

masakan 
High 

Rekayasa 

Teknik 

Membuat pagar pelindung di bagian atas tangga 

4 D4 Suhu panas High Administratif Menyediakan air minum dan menambah kipas angin 

5 D5 Tersentuh pipa panas Moderate 
Rekayasa 

Teknik 

Memasang masking tape pada pipa 

6 D6 Ledakan 
High 

Administratif 
Melaksanakan proses masakan sesuai dengan SOP, 

pemeriksaan bagian dalam bejana uap setiap 4 tahun sekali 

7 D7 
Ruang terbatas di dalam pan 

masakan 
Moderate Administratif 

Penunjukkan petugas pengawas kegiatan bagian bawah 

mesin  
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No Kode Potensi Bahaya Risk Level 
Metode 

Pengendalian 
Pengendalian Bahaya 

8 D8 Tersandung kawat tebal Moderate Administratif Memasang lakban police line atau lakban hitam kuning 

 

Tabel 4.14 di atas merupakan tabel yang memuat metode pengendalian dan rekomendasi pengendalian risiko dari setiap potensi bahaya 

yang ada di Stasiun Masakan.  

 

4.2.3.5 Stasiun Pemutaran 

Pada Stasiun Pemutaran diberikan rekomendasi untuk mengatasi potensi-potensi bahaya yang menyebabkan risiko untuk terjadi kecelakaan 

kerja. Tabel 4.15 di bawah ini adalah Pengendalian Risiko Stasiun Pemutaran.  

 

Tabel 4. 15 Pengendalian Risiko Stasiun Pemutaran 

No Kode Potensi Bahaya Risk Level 

Metode 

Pengendalian 
Pengendalian Bahaya 

1 E1 Terpapar kebisingan High APD 

Pemeriksaan kesehatan khusus secara berkala dan 

menggunakan earplug yang mampu untuk mengurangi 

tingkat kebisingan 

2 E2 Terkena pemutar gula Low APD Menghindari bagian pemutar gula dengan sarung tangan  

3 E3 Terjepit penjepit centong Moderate APD Menggunakan sarung tangan  

4 E4 Tersetrum listrik Low 
Rekayasa 

Teknik 

Merapikan kabel-kabel listrik serta memasang penutup 

atau pelindung pada kabel 
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No Kode Potensi Bahaya Risk Level 

Metode 

Pengendalian 
Pengendalian Bahaya 

5 E5 Terjatuh dari ketinggian Low 
Rekayasa 

Teknik 
Memasang pagar di sekitar tangga 

6 E6 Kepala terjentuk pipa Low APD Menggunakan pelindung kepala  

7 E7 Terpercik api las Moderate APD Menggunakan pelindung kepala 

8 E8 Kurang pencahayaan Moderate Administratif 
Melakukan pemeriksaan dan pengujian pencahayaan dan 

menambahkan intensitas lampu 

19 E9 Kaki tersangkut di sela-sela 

mixer 
Low APD Menggunakan alas kaki tertutup  

 

Tabel 4.15 di atas merupakan tabel yang memuat metode pengendalian dan rekomendasi pengendalian risiko dari setiap potensi bahaya 

yang ada di Stasiun Pemutaran. 


