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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 HIRA (Hazard Identification dan Risk Assessment) 

Berdasarkan dari HIRA yang telah dilakukan di setiap stasiun kerja proses produksi, 

dapat diketahui bahwa terdapat 28 potensi bahaya pada 8 aktivitas kerja di Stasiun 

Penggilingan, 15 potensi bahaya pada 8 aktivitas kerja di Stasiun Pemurnian, 8 potensi 

bahaya pada 5 aktivitas kerja di Stasiun Penguapan, 8 potensi bahaya pada 5 aktivitas 

kerja di Stasiun Masakan, dan 8 potensi bahaya pada 5 aktivitas kerja di Stasiun 

Pemutaran. Untuk potensi bahaya dengan risk level atau level risiko tertinggi di Stasiun 

Penggilingan adalah kebakaran dengan hasil perkalian 15 (extreme), potensi bahaya 

dengan level risiko tertinggi di Stasiun Pemurnian dan Penguapan adalah terpapar gas 

belerang dengan hasil perkalian 12 (high), potensi bahaya dengan level risiko tertinggi di 

Stasiun Masakan adalah suhu panas dengan hasil perkalian 12 (high), dan potensi bahaya 

dengan level risiko tertinggi di Stasiun Pemutaran adalah terpapar kebisingan dengan 

hasil perkalian 10 (high). 

5.2 Peta Risiko 

Setelah melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, dapat dibuat peta risiko 

berdasarkan potensi bahaya yang ada di setiap stasiun kerja proses produksi. Dari peta 

risiko dapat diketahui presentase dari level risiko yang ada di bagian proses produksi PG. 

Madukismo. Gambar 5.1 adalah diagram pie dari peta risiko stasiun kerja proses 

produksi. 
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Gambar 5. 1 Diagram Pie Presentase Level Risiko  
 

Berdasarkan Gambar 5.1 di atas, pada bagian proses produksi PG. Madukismo level 

risiko extreme sebesar 1% atau sebanyak 1 potensi bahaya, level risiko high sebesar 31% 

atau sebanyak 21 potensi bahaya, level risiko moderate sebesar 49% atau sebanyak 33 

potensi bahaya, dan level risiko low sebesar 19% atau 13 potensi bahaya. 

 

5.3 Pengendalian Risiko (Risk Control) 

Pengendalian risiko pada penelitian ini dilakukan dengan cara pemberian rekomendasi 

pengendalian yang disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada, sehingga risiko 

kecelakaan kerja dapat berkurang bahkan hilang. Rekomendasi pengendalian yang 

diberikan berdasarkan pada keadaan yang ada di lapangan yang berperdoman pada hirarki 

pengendalian risiko serta dasar hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

yang terkait dengan bahaya tersebut. Hirarki pengendalian risiko yang dapat digunakan 

pada pengendalian risiko di PG. Madukismo terdiri dari rekayasa teknik, administrative, 

dan alat pelindung diri.  

5.3.1 Stasiun Penggilingan 

1. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko Extreme 

Pada Stasiun Penggilingan, terdapat potensi bahaya dengan nilai risiko extreme 

yaitu potensi bahaya kebakaran yang ada pada aktivitas pengelasan. Pengelasan di 

PG. Madukismo menggunakan cara manual yaitu fuel gas atau dengan 

menggunakan nyala gas LPG dan oksigen. Percikan api las yang dihasilkan 

memungkinkan untuk mengenai tabung LPG dan oksigen sehingga menimbulkan 
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sumber api. Sumber api ini dapat menjalar luas terkena angin, karena aktivitas 

pengelasan dilakukan di ruangan luar (out door) dan di sekitar tempat pengelasan 

terdapat sumber listrik. Sehingga terdapat potensi bahaya ledakan dan kebakaran. 

      Pengendalian yang ada di PG. Madukismo adalah dengan terdapatnya sumber 

air di sekitar tempat mengelas dan APAR. Namun pengendalian menggunakan 

sumber air ini kurang efektif. Sehingga, pengendalian menggunakan APAR cara 

yang paling tepat. Cara pengendalian dengan penggunaan APAR sudah cukup 

baik, namun tata cara peletakkan APAR masih salah. APAR yang ada diletakkan 

di tempat-tempat yang susah untuk dilihat dan dijangkau pekerja. Sedangkan, 

berdasarkan  Permenakertrans Nomor : Per-04/Men/1980 Pasal 4 bahwa setiap 

satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang 

mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan mudah diambil serta dilengkapi 

dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari tempat dasar 

lantai tepat di atas satu atau kelompok APAR bersangkutan. Selain itu, pada pasal 

6 dijelaskan bahwa setiap APAR dipasang menggantung pada dinding atau 

ditempatkan dalam lemari atau peti yang tidak terkunci, apabila terkunci bagian 

depannya harus diberi kaca aman (safety glass). Gambar 5. 2 adalah Ilustrasi 

Pemasangan APAR. 
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Gambar 5. 2 Ilustrasi Pemasangan APAR 

Sumber : http://midiatama.co.id 

 

      Pada bagian atas Gambar 5.2 menunjukkan letak APAR pada Stasiun 

Penggilingan yaitu yang diletakkan di bagian pojok dalam ruangan yang sulit 

untuk dilihat oleh pekerja. Ini menandakan bahwa peletakkan APAR pada Stasiun 

Penggilingan masih belum benar. Sehingga diperlukannya perbaikan peletakkan 

APAR sesuai dengan peraturan yang ada seperti ilustrasi pada gambar bagian 

bawah.  

 

2. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko High 

Potensi bahaya pada Stasiun Penggilingan yang memiliki nilai risiko tinggi, yaitu: 

a. Terkena rantai crane yang ber-ayun 

Untuk potensi bahaya terkena rantai crane yang ber-ayun, pengendalian yang 

telah dilakukan oleh perusahaan yaitu menggunakan helm pelindung. Namun, 

berdasarkan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat 

dan Angkut pada pasal 19 ayat 2 berisi bahwa penjaga kait, penjaga rantai, 
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penjaga bandul ataupun orang lain yang ditunjuk harus kelihatan oleh operator 

karena pekerja yang berpotensi paling tinggi untuk kejatuhan potongan tebu 

adalah pekerja yang bertugas mengaitkan potongan tebu pada crane. Selain 

itu, pada pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa operator crane harus menaikan 

muatan secara vertikal untuk menghindari ayunan pada waktu diangkat, pasal 

23 dijelaskan bahwa operator peralatan angkat harus menghindari 

pengangkatan melalui orang-orang, dan pasal 26 ayat b bahwa operator harus 

menaikkan kait secukupnya agar orang-orang dan benda-benda tidak 

tersentuh. 

b. Digigit serangga  

Serangga memiliki kemungkinan untuk bersembunyi pada tumpukan 

potongan tebu yang diangkut oleh lori,. Sehingga, pekerja memiliki potensi 

bahaya digigit serangga. Serangga yang biasanya ada di tumpukan tebu adalah 

kelabang dan kalajengking, sehingga berpotensi risiko untuk mati rasa hingga 

keracunan. Berdasarkan Permenaker RI No. 5 Tahun 2018 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, cara pengendalian dari 

potensi bahaya biologi adalah seperti yang dijelaskan pada pasal 22 ayat (8), 

yaitu: 

1. Menghilangkan dan/atau menghindari sumber bahaya binatang dari 

tempat kerja 

2. Mengisolasi atau membatasi pajanan sumber bahaya faktor biologi 

3. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai 

4. Memasang rambu-rambu yang sesuai dengan tingkat risiko 

5. Pengendalian lainnya sesuai dengan tingkat risiko 

      Pengendalian yang direkomendasikan adalah selalu menggunakan APD 

yang sesuai berupa sarung tangan kain dan sepatu boots untuk mengurangi 

potensi masuknya serangga ke dalam tubuh. Selain itu, pakaian yang 

digunakan sebaiknya yang memiliki lengan panjang. 

c. Terjatuh dari tangga besi menuju hoist crane 

Pada saat operator menaiki tangga untuk menuju hoist crane, tangga yang 

digunakan operator merupakan tangga manual dari besi yang hanya memiliki 

satu ruas pijakan kaki dengan pelindung atau yang biasa disebut ladder cage. 

Tangga ini dapat berakibat fatal bagi penggunanya, karena ketinggian ± 5 
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meter dengan ruas licin. Oleh karena itu, pengendalian yang dapat dilakukan 

adalah dengan menggunakan full body harness/safety harness (Permenaker RI 

No. 9 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat a). Gambar 5. 3 di bawah ini adalah tangga 

menuju hoist crane dan safety harness. 

 

Gambar 5. 3 Tangga Menuju Hoist Crane dan Safety Harness 

Sumber : https://www.safetyliftingear.com 

 

      Gambar 5.3 sebelah kiri menunjukkan tangga yang digunakan untuk 

menuju hoist crane yang tingginya ± 5 meter. Sehingga, diperlukan adanya 

pengendalian yaitu dengan menggunakan safety harness.  

d. Terjepit mesin-mesin yang bergerak 

Pekerja membersihkan sisa tebu di keseluruhan area penggilingan serta sela-

sela mesin yang sedang beroperasi. Sehingga, pekerja memiliki potensi untuk 

terjepit mesin-mesin ini. Pengendalian yang dapat dilakukan pada potensi 

bahaya terjepit mesin-mesin yang bergerak pada saat membersihkan sisa tebu 

adalah dengan cara membersihkan mesin di saat mesin sedang berhenti 

operasi sementara. Karena dalam satu shift, adakalanya mesin untuk berhenti 

di saat tebu yang diangkat lori telah habis. Selain itu, pekerja diharapkan selalu 

menggunakan APD yang lengkap karena aktivitas dilakukan di sekeliling 

mesin hingga bagian bawah mesin dimana banyak terdapat debu maupun 

bahaya yang lain.  

e. Terjatuh dari tangga ke bagian bawah mesin 

Pada aktivitas kerja yaitu membersihkan sisa tebu di lantai produksi, pekerja 

melakukan pembersihan hingga ke bagian bawah mesin. Pada saat menuju ke 
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bagian bawah mesin, pekerja menggunakan tangga yang tidak memiliki 

pegangan tangan. Jarak yang lumayan tinggi yaitu sekitar ± 2 meter, dapat 

menyebabkan potensi bahaya yaitu terjatuh maupun terpeleset. Oleh karena 

itu, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pembuatan 

pegangan tangan pada sisi kiri tangga sehingga pekerja apabila turun menuju 

bagian bawah mesin dapat memegang pegangan tangan di sebelah kiri yang 

ada.  

 

Gambar 5. 4 Tangga Menuju Bawah Mesin 
 

Pada Gambar 5.4 sebelah kiri menunjukkan tangga yang digunakan untuk 

turun menuju bagian bawah mesin. Tangga tersebut tidak memiliki pegangan 

tangan di sisi sebelah kiri yang dapat menyebabkan potensi bahaya terjatuh 

dari jarak ± 2 meter. Sehingga diperlukannya pengendalian dengan pembuatan 

pegangan tangan seperti pada Gambar 5.4 sebelah kanan. 

f. Kebisingan dari suara mesin 

Pada Stasiun Penggilingan terdapat potensi bahaya kebisingan yang 

dihasilkan dari mesin-mesin yang digunakan pada proses produksi. Suara 

bising yaitu suara yang melebihi dari nilai ambang batas (NAB) yang 

diperbolehkan, yaitu 85 dB selama 8 jam kerja. Pada peraturan ini, kebisingan 

termasuk dalam faktor fisika yang diatur pada Permenaker RI No. 5 Tahun 

2018 Pasal 8 Ayat (1) huruf b.  

      Di Stasiun Penggilingan, kebisingan yang ada di bagian luar pabrik yaitu 

di bagian bawah mesin dan sekitar unigrator mencapai 86 dB dan di bagian 

dalam pabrik penggilingan kebisingan mencapai 87 dB. Di PG. Madukismo 
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sendiri belum menyediakan untuk pengendalian bahaya terpapar kebisingan, 

namun pekerja sering membawa kapas dari rumah untuk digunakan menutup 

telinga. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (4), pengendalian yang dapat dilakukan 

adalah dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. APD yang dapat 

digunakan adalah ear plug PU foam, dengan NRR (Noise Reduction Rating) 

atau kemampuan dalam mengurangi kebisingan sebesar 34 dB. Selain itu, 

perusahaan direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 

secara khusus untuk pekerja yang terpapar pajanan langsung dari kebisingan 

setiap harinya pemeriksaan kesehatan khusus ini untuk menilai adanya 

pengaruh-pengaruh dari pekerjaan terhadap tenaga kerja (Permenakertrans 

No. Per. 02/Men/1980). 

 

Gambar 5. 5 Ear Plug 

Sumber : https://www.krisbow.com 

      Gambar 5.5 merupakan APD berupa ear plug PU foam yang disarankan 

untuk diberikan kepada pekerja sebagai upaya dalam mengurangi paparan 

kebisingan di tempat kerja.  

g. Terjatuh dari tempat operator cane leaveller 

Pada aktivitas kerja meratakan permukaan tebu dengan cane leaveller, 

terdapat operator yang bertugas untuk mendorong-dorong tebu yang habis 

diangkut crane ke dalam cane laeveller. Pekerjaan ini dilakukan di sebuah 

tempat operator cane leaveller yang memiliki jarak ±2 meter dari bagian 

permukaan tanah. Tempat ini tidak memiliki pagar pengaman di sekitarnya. 

Sehingga, apabila pekerja melakukan aktivitasnya dapat menyebabkan 

pekerja terjatuh. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan 
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pemasangan pagar pengaman di sekitar tempat pekerja crane ini (Permenaker 

RI No. 9 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat (1)) 

 

Gambar 5. 6 Pagar Pelindung Operator Cane Leaveller 
 

      Pada Gambar 5.6 sebelah kiri menunjukkan tempat operator cane leaveller 

berdiri dimana di sisi-sisinya tidak terdapat pagar pelindung yang dapat 

menyebabkan pekerja terjatuh. Sehingga diperlukannya pengendalian dengan 

pemasangan pagar pengaman seperti pada Gambar 5.6 sebelah kanan. 

h. Tersangkut pada putaran gilingan  

Pada lantai 1 bagian Stasiun Penggilingan dalam terdapat putaran gilingan 

besar yang berputar tanpa pelindung pada sisinya. Putaran ini berputar cukup 

cepat dan berada tepat setelah menaiki tangga, sehingga tangan pekerja 

berpotensi untuk tersangkut pada putaran tersebut. Apalagi pekerja yang ada 

jarang sekali terlihat menggunakan APD sarung tangan. Rekomendasi 

pengendalian adalah dengan rekayasa teknik pembuatam pelindung yang 

menutupi putaran gilingan. Bahan dari pelindung putaran yang baik adalah 

stainless. Pengendalian ini diterapkan sehingga kontak langsung antara 

pekerja dan roda berputar dapat dihindari. 
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Gambar 5. 7 Desain Pelindung Putaran Gilingan 

      Pada Gambar 5.7 sebelah kiri merupakan putaran atau roda gilingan yang 

tidak memiliki pelindung sehingga tangan pekerja dapat tersangkut apabila 

tidak sengaja termasuk ke dalamnya. Sehingga diperlukan adanya 

pengendalian dengan pembuatan pelindung pada putaran gilingan seperti pada 

Gambar 5.7 sebelah kanan. 

 

3. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko Moderate 

Potensi bahaya pada Stasiun Penggilingan yang memiliki nilai risiko moderate, 

yaitu : 

a. Kejatuhan potongan tebu yang terangkat crane 

Pada potensi bahaya kejatuhan tebu yang terangkat dari crane pada aktivitas 

kerja mengait tebu dan meratakan permukaan tebu dengan cane leaveller,. 

Rekomendasi pengendalian risiko yang diberikan adalah pengawasan oleh 

mandor dalam penggunaan helm pelindung untuk menghindari kejatuhan 

potongan tebu dan mengenai bagian tubuh terutama kepala. Karena masih 

banyak pekerja yang tidak menggunakan helm pelindung.  



95 

 
 

 

Gambar 5. 8 Pengangkutan Tebu dengan Crane 
 

      Pada Gambar 5.8 merupakan keadaan pada saat pengangkutan potongan 

tebu dengan rantai menggunakan hoist crane.   

b. Tersayat tebu saat memasang rantai 

Pada aktivitas mengait tebu dengan rantai, tangan operator berpotensi untuk 

tersayat tebu. Ini dikarenakan batang tebu yang diangkut lori memiliki tekstur 

yang runcing. Pengendalian yang dapat dilakukan pada potensi bahaya ini 

adalah pengawasan dalam penggunaan sarung tangan kain. Sebaiknya 

perusahaan menyediakan sarung tangan kain berbahan pvc dengan bintik yang 

tahan pada gesekan (KW1000401) sesuai dengan lampiran Permenakertrans 

RI No. Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.  

 

Gambar 5. 9 Contoh Alat Pelindung Diri Sarung Tangan Kain 

Sumber : https://www.krisbow.com  
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      Pada Gambar 5.9 di atas merupakan sarung tangan kain berbahan pvc 

dengan bintik yang tahan pada gesekan (KW1000401) yang bisa digunakan 

saat pemasangan rantai tanpa kemungkinan untuk terjadinya tersayat tebu. 

c. Terjepit lori yang berjalan 

Pada bagian luar Stasiun Penggilingan, terjadi pengangkutan tebu 

menggunakan lori. Lori yang ada mengangkut beberapa bagian potongan tebu, 

sehingga sering menyebabkan panjangnya antrian potongan tebu yang dibawa 

lori. Sedangkan terkadang pekerja harus melakukan pekerjaan lain di sisi 

lainnya dan harus melewati bagian lori dan memiliki potensi bahaya terjepit. 

Oleh karena itu, berdasarkan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1985 tentang 

Pesawat Angkat dan Angkut pasal 127 ayat (2) bagian a yaitu harus dipasang 

tanda-tanda yang bertuliskan BAHAYA.  

 

Gambar 5. 10 Lori Pembawa Potongan Tebu 

      Gambar 5.10 merupakan keadaan jalan yang tertutupi oleh lori yang 

membawa potongan tebu sehingga pekerja susah untuk melewatinya dan 

memiliki potensi bahaya untuk tertabrak lori.  

d. Kemasukan serbuk tebu yang berterbangan 

Pada Stasiun Penggilingan pabrik luar terdapat potensi bahaya kemasukan 

serbuk tebu, dikarenakan tebu yang telah diangkut akan diolah menjadi lebih 

kecil agar lebih mudah diambil niranya sehingga menghasilkan serpihan-

serpihan serbuk tebu. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan 
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pengawasan penggunaan masker (Lampiran Permenakertrans RI No. 

Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri) pada saat melakukan 

aktivitas pekerjaan di Stasiun Penggilingan terutama di bagian pabrik luar. 

Masker yang direkomendasikan adalah masker debu N95 (KW1000506). 

 

Gambar 5. 11 Masker Debu N95 

Sumber : https://www.krisbow.com 

      Pada Gambar 5.11 merupakan masker debu yang direkomendasikan untuk 

digunakan oleh pekerja dalam menghindari risiko kemasukan serbuk tebu atau 

debu yang berterbangan.  

e. Ruang terbatas di bagian bawah mesin 

Pada saat aktivitas membersihkan tebu, pekerja bertugas membersihkan tebu 

hingga ke bagian-bagian bawah mesin yang termasuk ke dalam ruang terbatas 

(confined spaces). Menurut Peraturan mengenai K3 ruang terbatas diatur pada 

Keputusan Dirjen Binwasnaker No. Kep. 113/DJPPK/IX/2006 tentang 

Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas, pada 1.5.5 

ruang terbatas berarti ruangan yang tidak dirancang untuk tempat kerja secara 

berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya. Pada aktivitas pembersihan 

tebu di bagian bawah mesin, pekerja berpotensi untuk tidak mendapat aliran 

udara yang cukup. Sehingga, pengendalian yang dapat dilakukan adalah 

dengan  penunjukkan petugas untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan di 

bagian bawah mesin. Dengan adanya petugas ini, apabila terdapat masalah 

seperti kecelakaan kerja di pekerjaan di bagian bawah mesin dapat langsung 

terdeteksi.  
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Gambar 5. 12 Ruang Terbatas di bawah Mesin 

      Gambar 5.12 merupakan gambar dari ruang terbatas di bagian bawah 

mesin dimana terdapat pekerja melakukan aktivitas membersihkan sisa-sisa 

tebu.  

f. Terjatuh dari tangga menuju cane leaveller 

Di bagian cane leaveller terdapat operator yang bertugas untuk mendorong-

dorong potongan tebu agar dapat mencapai cane leaveller. Operator ini naik 

ke bagian tersebut dengan menggunakan tangga yang hanya memiliki satu 

pegangan tangan yaitu pada bagian sebelah kiri dan ini dapat menyebabkan 

pekerja yang menaiki tangga tersebut kehilangan keseimbangan dan terjatuh. 

Apalagi tangga yang ada memiliki pijakan kaki atau anak tangga yang pipih. 

Sehingga, pengendalian yang dapat dilakukan berupa pemasangan pegangan 

tangan pada sebelah kanan bagian tangga. 
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Gambar 5. 13 Tangga Menuju Cane Leaveller 

      Pada Gambar 5.13 sebelah kiri merupakan tangga yang digunakan untuk 

menuju tempat operator cane leaveller. Tangga tersebut tidak memiliki 

pegangan tangan sebelah kanan, sehingga saat menaikinya pekerja dapat 

mengalami ketidak-seimbangan dan terjatuh. Diperlukan adanya 

pengendalian dengan pembuatan pegangan tangga sebelah kanan seperti 

Gambar 5.13 sebelah kanan. 

g. Percikan api las terkena tangan 

Pada saat melakukan aktivitas kerja pengelasan terdapat potensi bahaya  

percikan api las terkena tangan. Pengendalian yang dapat dilakukan pada 

potensi bahaya ini adalah dengan menggunakan alat pelindung tangan. 

Berdasarkan lampiran Permenakertrans RI No. Per.08/MEN/VII/2010, alat 

pelindung tangan merupakan sarung tangan yang terbuat dari bahan yang 

berbeda-beda sesuai dengan kondisi bahaya yang dihadapi. Sarung tangan 

yang dapat digunakan pada potensi bahaya ini adalah sarung tangan kain 

pengelasan 16 inc leather (KW1000245) yang dapat menghindari luka bakar 

cahaya ultra violet pada saat aktivitas pengelasan. 
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Gambar 5. 14 Glove Welding  16 inc Leather 

Sumber : https://www.krisbow.com 

      Pada Gambar 5.14 merupakan sarung tangan yang direkomendasikan 

untuk digunakan saat mengelas karena pekerja masih menggunakan sarung 

tangan kain biasa yang kurang melindungi tangan dari aktivitas pengelasan.  

h. Percikan api las terkena mata 

Pada saat melakukan aktivitas kerja pengelasan terdapat potensi bahaya  

percikan api las terkena mata. Berdasarkan lampiran Permenakertrans RI No. 

Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, alat pelindung mata dan 

muka merupakan alat pelindung yang berfungsi melidungi mata dan muka dari 

bahaya. Dalam kondisi bahaya ini, pengendalian yang dapat dilakukan adalah 

dengan pengawasan penggunaan alat pelindung tameng muka (face shield) 

yang melindungi seluruh muka. Karena PG. Madukismo telah 

menyediakannya, namun pekerja masih jarang menggunakannya. 

i. Radiasi sinar 

Pada aktivitas pengelasan, cahaya yang dihasilkan las mengandung radiasi 

yang dapat membuat mata sakit. Pengendalian risiko pada potensi bahaya ini 

sama dengan potensi bahaya percikan api las terkena mata yaitu pengawasan 

penggunaan tameng muka, karena tameng muka juga memiliki pelindung dari 

radiasi dan pekerja masih jarang menggunakannya. 

j. Terhirup gas dari pengelasan 

Pada aktivitas pengelasan menghasilkan asap yang mengandung senyawa-

senyawa berbahaya bagi pernafasan dan tubuh apabila terhirup. Sehingga, 

pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan tameng 
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muka yang juga dapat untuk melindungi hidung dan mulut dari kontak 

langsung terhirupnya gas hasil pengelasan.  

k. Terjatuh dari  tangga penggilingan 

Pada proses penggilingan di bagian dalam pabrik terdapat tangga yang 

memiliki jarak pijakan kaki atau anak tangga yang pendek, sehingga dapat 

menyebabkan potensi bahaya tersandung hingga terjatuh dari tangga tersebut. 

Pengendalian dilakukan dengan cara memasang warning sign di bagian bawah 

sebelum menaiki tangga dengan keterangan untuk berhati-hati pada pijakan 

kaki atau anak tangga yang berdempet. Selain itu, pengendalian lain yang 

dapat dilakukan yaitu dengan memasang lakban police line di setiap pijakan 

kaki pada tangga.  

 

Gambar 5. 15 Contoh Warning Sign Mengenai Anak Tangga  

Sumber : https://mgmntsystems.blogspot.com/ 

      Pada Gambar 5.15 sebelah kiri merupakan tangga dengan anak tangga 

yang pendek yang digunakan untuk naik menuju ke bagian lantai 1 

penggilingan. Sehingga, diperlukan adanya warning sign untuk berhati-hati 

dalam menaiki tangga tersebut.  

l. Terjatuh dari lantai atas penggilingan 

Pada potensi ini, pengendalian yang ada di PG. Madukismo adalah pagar 

pengaman yang merupakan perangkat pencegah jatuh kolektif untuk aktivitas 

kerja di lantai 1. Namun, pembuatan pagar pengaman tidak boleh 

sembarangan. Berdasarkan Permenaker RI No 9 Tahun 2016 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian, pada 

https://mgmntsystems.blogspot.com/
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pasal 24 dijelaskan mengenai persyaratan perangkat pencegah kolektif, yaitu 

memiliki tinggi minimal 950 mm, pagar pengaman  harus mampu menahan 

beban minimal 0,9 kilonew ton, celah pagar memiliki jarak vertikal maksimal 

470 mm, dan tersedia pengaman lantai pencegah benda jatuh (toeboard) cukup 

memadai. Sedangkan, pagar pengaman yang ada di Stasiun Penggilingan tidak 

memiliki toeboard. Sehingga, rekomendasi pengendalian yang diberikan 

adalah pemasangan toeboard pada pagar pengaman.  

 

Gambar 5. 16 Toeboard 

Sumber : https://www.portableguardrail.com/ 

      Pada Gambar 5.16 merupakan gambar pagar pengaman lantai 1 yang tidak 

memiliki toe board yang seharusnya berdasarkan peraturan K3 di ketinggian 

harus ada. Sehingga diperlukannya pemasangan toeboard untuk menghindari 

potensi bahaya terjatuh dari ketinggian lantai 1 penggilingan.  

m. Suhu Panas 

Pada proses penggilingan menghasilkan uap panas yang menyebabkan suhu 

yang ada pada ruangan menjadi tinggi, sedangkan pada bagian dalam Stasiun 

Penggilingan terdapat jendela tanpa ventilasi udara. Sehingga terdapat potensi 

bahaya suhu panas. Suhu panas ini termasuk ke dalam iklim kerja panas. 

Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan memasang turbin ventilator 

yaitu sejenis exhaust fan yang berguna untuk menghisap udara panas dan debu 

yang ada di dalam ruangan untuk dibuang ke luar ruangan.  
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Gambar 5. 17 Turbin Ventilator 

Sumber : https://www.mediabangunan.com 

      Pada Gambar 5.17 merupakan keadaan pabrik yang tidak memiliki suatu 

benda yang dapat digunakan untuk mengurangi panas, seperti jendela terbuka. 

Sehingga, diberikan rekomendasi pengendalian dengan memasang turbin 

ventilator.  

n. Pencahayaan ruangan kurang apabila menjelang malam hari 

Pada Stasiun Penggilingan bagian dalam pabrik dimana terdapat proses 

penggilingan, cahaya ruangan pada siang hari sangat cukup. Menurut 1 ayat 

29, pencahayaan adalah sesuatu yang memberikan terang (sinar) atau yang 

menerangi, meliputi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. PG. 

Madukismo telah memberi pencahayaan alami dengan membuat jendela-

jendela kaca bening dan secara buatan berupa lampu-lampu. Namun, apabila 

menjelang malam hari cahaya buatan berupa lampu-lampu yang ada kurang 

terang. Pada malam hari dengan intensitas cahaya yang kurang, dapat 

menyebabkan pekerja cepat lelah dan performa mata berkurang. Apabila 

performa mata berkurang, pekerja susah untuk melihat sekitar, sedangkan 

pada bagian penggilingan terdapat dua lantai kerja yang terdiri dari lantai 

dasar dan lantai atas dan memiliki potensi bahaya untuk terjatuh. Oleh karena 

itu, pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan cara menambahkan 

lampu hingga mencapai intensitas cahaya yang dibutuhkan serta memasang 

tanda dengan sticker glow in the dark. 
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4. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko Low 

a. Tersetrum listrik dari alat las 

Alat las menggunakan sumber tenaga berupa listrik dalam penggunaannya, 

sehingga dapat menimbulkan potensi bahaya tersetrum listrik. Pada potensi 

bahaya ini dapat dilakukan pengendalian dengan cara melakukan perawatan 

peralatan las secara rutin, memastikan keadaan kabel dalam kondisi baik 

(tidak terkelupas), dan menggunakan sarung tangan (Lampiran 

Permenakertrans RI No. Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri). 

b. Terpapar oli pelumasan 

Pada proses penggilingan diperlukan oli untuk pelumasan yang berguna 

sebagai pencegah keausan akibat gesekan komponen mesin penggilingan serta 

untuk mencegah korosi. Oli pelumasan yang digunakan adalah oli bekas yang 

mengandung beberapa bahan kimia. Oli ini bersifat berbahaya apabila 

terpapar pada tubuh, baik melalui udara maupun panca indra. Berdasarkan 

pasal 1 ayat 12, faktor kimia adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas 

tenaga kerja yang bersifat kimiawi, disebabkan oleh penggunaan bahan kimia 

dan turunannya di tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada tenaga 

kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap, dan partikulat. 

Kemudian pada pasal 20 ayat (6) dijelaskan bahwa pengukuran faktor kimia 

terhadap pekerja yang mengalami pajanan dilakukan melalui pemeriksaan 

kesehatan khusus pada spesimen tubuh tenaga kerja. Oleh karena itu, 

pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan 

kesehatan khusus dan menggunakan masker sebagai pelindung pernafasan 

(Lampiran Permenakertrans RI No. Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat 

Pelindung Diri).  

c. Tersetrum listrik 

Pada bagian penggilingan I terdapat kabel-kabel listrik yang acak-acakan atau 

tidak tersusun rapi. Selain kabel ini dapat menyebabkan pekerja tersetrum 

listrik, kabel ini juga mengganggu pemandangan dan menyebabkan debu-debu 

menempel pada bagiannya. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara 

rekayasa teknik adalah dengan merapikan kabel-kabel listrik ke dinding-

dinding serta memasang penutup atau pelindung pada kabel. Sehingga 

menutup kemungkinan pekerja untuk tersetrum listrik. 
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Gambar 5. 18 Keadaan Kabel Listrik di Stasiun Penggilingan 

      Pada Gambar 5.18 merupakan keadaan kabeli listrik yang berada di 

Stasiun Penggilingan. Kabel tidak terawat dan tidak rapi.   

d. Terkena air panas  

Di proses penggilingan, pekerja melakukan pembersihan bagian mesin 

gilingan dengan cara mengalirkan air panas menggunakan selang. Pada 

pekerjaan ini berpotensi untuk terkena air panas akibat dari kesalahan 

penggunaan selang maupun selang bocor. Berdasarkan Permenakertrans RI 

No. Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, pengendalian yang 

dapat dilakukan adalah dengan menggunakan sarung tangan plastik. Karena 

penggunaan sarung tangan plastik tidak akan tembus hingga ke kulit. 

e. Kaki terperosok jatuh ke bolongan 

Pada bagian penggilingan V yang merupakan tahap akhir dari penggilingan, 

terdapat bagian menjorok ke dalam berupa bolongan. Pekerja dapat terperosok 

apabila melewati sekitarnya. Sehingga, pengendalian yang dapat dilakukan 

adalah dengan memasang warning sign yang berupa pemberitahuan mengenai 

keberadaan bolongan tersebut. Selain itu,dapat dipasang safety guard di 

sekitar bolongan. 
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Gambar 5. 19 Safety Guard 

Sumber : http://camsteel.biz/product/safety-guard/ 

 

      Pada Gambar 5.19 sebelah kiri merupakan daerah di Stasiun Penggilingan 

yang memiliki bolongan sehingga dapat menyebabkan pekerja terperosok. 

Sehingga diperlukan adanya safety guard agar pekerja tidak melewati batas dari 

daerah bolongan.  

 

5.3.2 Stasiun Pemurnian 

1. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko High 

a. Terperosok jatuh ke bagian yang bolong 

Pada potensi bahaya terperosok jatuh ke bagian yang bolong, pengendalian 

yang dapat dilakukan adalah dengan memasang safety guard di sekitar bagian 

timbangan bolougne yang bolong. Sehingga pekerja tidak ada yang akan 

terjatuh ke dalam bolongan tersebut, karena akibatnya pekerja dapat 

terperosok jatuh hingga ke bagian lantai bawah.  

 



107 

 
 

 

Gambar 5. 20 Bagian Bolong pada Timbangan Bolougne 

Sumber : http://camsteel.biz/product/safety-guard/ 

 

      Pada Gambar 5.20 sebelah kiri merupakan bagian bolong yang terdpaat 

pada bagian timbangan bolougne sehingga dapat menyebabkan pekerja 

terperosok jatuh. Sehingga diperlukan adanya safety guard agar pekerja tidak 

melewati batas dari daerah bolongan. 

b. Suhu panas 

Pada Stasiun Pemurnian, terdapat suhu panas yang dihasilkan dari aktivitas-

aktivitas yang menghasilkan panas. Berdasarkan Permenaker RI No. 5 Tahun 

2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pasal 9 

Ayat (5), pengendalian bahaya yang dapat dilakukan pada potensi bahaya suhu 

panas adalah dengan menyediakan air minum, karena suhu panas membuat 

pekerja menjadi lelah dan kehilangan fokus.  

 

Gambar 5. 21 Suhu Panas di Stasiun Pemurnian 
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      Pada Gambar 5.21 merupakan gambar yang menambilkan uap-uap panas 

yang terdapat di Stasiun Pemurnian sehingga memiliki potensi bahaya suhu 

panas.   

c. Kebisingan 

Kebisingan yang terjadi pada aktivitas pemanasan melebihi dari nilai ambang 

batas (NAB) yang diperbolehkan, yaitu 85 dB selama 8 jam kerja. Kebisingan 

di Stasiun Pemurnian mencapai 86 dB. Pada PG. Madukismo berdasarkan 

pasal 10 ayat (4), pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan 

menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. APD yang direkomendasikan 

adalah ear plug PU foam dengan NRR (Noise Reduction Rating) sebesar 34 

dB. Selain itu diperlukannya pemeriksaan kesehatan secara khusus terkait 

dengan pajanan langsung pada pendengaran para pekerja. Sehingga dapat 

dilakukan penilaian mengenai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan 

terhadap tenaga kerja (Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980). 

d. Tersandung di selokan panas 

Pada aktivitas kerja defekasi I terdapat selokan yang mengalirkan air panas 

yang merupakan sisa pembuangan dari proses defekasi dan sulfitasi. Sehingga, 

ini memunculkan potensi bahaya yaitu tersandung di selokan panas tersebut. 

Apalagi pekerja yang ada di Stasiun Pemurnian hanya menggunakan sandal 

jepit dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Pengendalian yang dapat 

dilakukan berdasarkan rekayasa teknik adalah dengan memasang penutup 

pada selokan dengan bahan seperti besi maupun seng. Selain itu, pengendalian 

secara administratif adalah melakukan pengawasan dalam penggunaan alas 

kaki tertutup. Ini dikarenakan pekerja hanya menggunakan sandal dalam 

melakukan aktivitas kerja yang dapat menyebabkan kaki melepuh apabila 

terkena air panas di dalam selokan. Alas kaki tertutup yang digunakan tidak 

harus sepatu safety, namun bisa juga sepatu biasa dengan alas yang menutupi 

seluruh kaki. 
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   Gambar 5. 22 Keadaan Selokan 

      Pada Gambar 5.22 merupakan keadaan selokan yang berisi aliran air yang 

panas yang dapat menyebabkan pekerja tersandung saat melewatinya.  

e. Terpapar gas belerang 

Belerang disediakan untuk dibakar di dalam dapur belerang yang nantinya gas 

hasil pembakarannya akan dihembuskan  ke tangki sulfitir untuk menetralkan 

pH yang ada. Sehingga terdapat potensi bahaya terpapar gas SO2 atau gas hasil 

pembakaran belerang pada dua aktivitas kerja yang berada di Stasiun 

Pemurnian, yaitu pada dapur belerang dan sulfitasi.  

      Berdasarkan lampiran pada Kepmenaker RI No. Kep. 187/MEN/1999 

pasal 2 bahwa pengusaha atau pengurus yang menggunakan bahan kimia 

berbahaya di tempat kerja wajib untuk mengendalikan bahan kimia berbahaya 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Pengendalian 

bahan kimia berbahaya tersebut  meliputi penyediaan lembar data keselamatan 

bahan (LDKB) dan label serta penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 

Kimia.  

      Selain itu, berdasarkan lampiran pada Kepmenaker RI No. Kep. 

187/MEN/1999, gas belerang atau gas SO2 atau Sulphur dioxide termasuk ke 

dalam bahan kimia beracun yang memiliki Nilai Ambang Kuantitas (NAK) 

20 ton. Sedangkan, pemakaian belerang di PG. Madukismo adalah < 56 

kg/100 ton tebu. NAK merupakan standar kuantitas bahan kimia berbahaya 
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untuk menetapkan potensi bahan kimia di tempat kerja. Pada pasal 15 ayat (2) 

dijelaskan bahwa perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia 

berbahaya dengan kuantitas atau lebih kecil dari NAK, dikategorikan sebagai 

perusahaan yang mempunyai potensi bahaya menegah. Perusahaan yang 

dikategorikan mempunyai potensi bahaya menagah wajib : 

a. Mempunyai petugas K3 Kimia dengan sistem pekerjaan shift sekurang-

kurangnya tiga orang 

b. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya menengah 

c. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan 

kimia, proses modifikasi instalasi yang digunakan 

d. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat 

kerja sekurang-kurangnya satu tahun sekali 

e. melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat 

kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sekali 

f. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 

satu tahun sekali.  

      Selain itu, diberikan rekomendasi pengendalian APD berupa penggunaan 

masker khusus bahan kimia yaitu mask active carbon filter (KW1000303) 

yang memiliki bahan serat polyester dengan perlindungan filter karbon aktif 

terhadap racun.  

 

Gambar 5. 23 Mask Active Carbon Filter 

Sumber : https://www.krisbow.com 
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      Pada Gambar 5.23 merupakan gambar dari mask active carbon filter 

(KW1000303) yang direkomendasikan untuk digunakan sebagai APD dari 

bahaya terhirup gas belerang yang berbahaya untuk tubuh. 

 

2. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko Moderate 

a. Terjatuh dari tangga timbangan bolougne 

Pada aktivitas kerja penimbangan nira mentah dengan timbangan bolougne 

terdapat potensi bahaya yaitu terjatuh dari tangga dikarenakan pekerja 

menggunakan sandal dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Pengendalian yang 

dapat dilakukan adalah dengan menggunakan sepatu, baik itu sepatu safety atau 

bukan. Karena, sepatu memiliki alas yang lebih baik dalam menahan gesekan 

dibandingkan dengan sandal. Sehingga, atasan atau mandor harus memastikan 

penggunakan sepatu pada pekerja.  

b. Menyentuh wadah timbangan panas 

Pada potensi bahaya menyentuh wadah timbangan panas yang dapat 

menyebabkan tangan melepuh, pengendalian yang dapat dilakukan adalah 

dengan pengawasan dalam penggunaan sarung tangan saat melakukan aktivitas 

pekerjaan.  

c. Tersentuh Pipa Panas 

Pada aktivitas kerja pemanasan, proses pemanasan dilakukan melalui pipa-pipa 

yang ada. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan masking tape atau 

lakban kertas pada pipa untuk meredam panas yang ditimbulkan oleh pipa.  
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Gambar 5. 24 Keadaan Pipa Panas 

      Gambar 5.24 merupakan keadaan pipa panas yang apabila terjadi kontak 

dengan kulit pekerja dapat meyebebkan kulit melepuh.  

d. Terpeleset air dari selokan panas 

Pada aktivitas kerja defekasi I terdspat selokan yang mengalirkan air panas yang 

merupakan sisa pembuangan dari proses defekasi dan sulfitasi. Tidak jarang air 

yang mengalir di dalam selokan ini kelebihan dari muatannya sehingga tumpah 

di lantai produksi. Tumpahan air ini dapat menyebabkan pekerja yang 

melewatinya terpeleset. Pengendalian yang dilakukan dari PG. Madukismo 

sendiri adalah dengan membersihkan tumpahan air selokan, namun 

pembersihan ini tidak langsung dilakukan oleh pekerja. Sehingga, potensi 

bahaya terpeleset air tersebut tidak dapat dihilangkan. Pengendalian lain yang 

dapat dilakukan pada potensi bahaya ini adalah memasang warning sign 

mengenai lantai yang licin di sekitar tumpahan air. Selain itu, dapat dilakukan 

pemantauan aliran selokan apakah lancar ataupun terdapat masalah seperti 

penyumbatan di pembuangan akhir air selokan.  
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Gambar 5. 25 Warning Sign Lantai Licin 

Sumber : https://www.ruparupa.com/ 

Gambar 5.25 merupakan keadaan lantai licin yang dapat meyebabkan pekerja 

terpeleset, sehingga diperlukan adanya pengendalian dengan memasang 

warning sign mengenai lantai yang licin.   

e. Kontak dengan bara api 

Di aktivitas dapur belerang, pekerja membakar belerang padat menggunakan 

bara api untuk menghasilkan gas belerang. Pada aktivitas ini, pekerja tidak 

pernah menggunakan APD berupa sarung tangan, padahal paparan dari 

belerang padat dan kontak dengan bara api dapat terjadi. Oleh karena itu, 

pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengawasan dalam penggunaan 

sarung tangan. 

f. Menunduk terlalu lama 

Pada aktivitas kerja dapur belerang, terdapat potensi bahaya menunduk terlalu 

lama yang dilakukan pada saat pekerja melakukan pengecekan keadaan 

belerang padat yang berubah menjadi gas dari kaca. Pekerjaan ini dapat 

membuat pekerja cepat merasa lelah dan sakit pada leher. Berdasarkan 

Permenaker RI No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Lingkungan Kerja pasal 23 ayat (4), pengendalian yang dapat  dilakukan  adalah 

dengan mengatur waktu kerja dan waktu istirahat yaitu dengan melakukan 

pergantian pekerjaan dengan pekerja lain setiap 1 jam sekali. 

g. Menyentuh wadah dan kotak door clarifier 

Wadah dan kotak door clarifier mempunyai suhu yang panas dikarenakan 

aktivitas yang terdapat di dalamnya. Pada potensi bahaya ini, pengendalian 
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yang dapat dilakukan adalah pengawasan penggunaan sarung tangan dalam 

aktivitas kerja, sehingga risiko bahaya dapat dikurangi maupun dihindari.  

 

Gambar 5. 26 Wadah dan Kotak Door Clarifier 

      Gambar 5.26 merupakan wadah dan kotak dari door clarifier yang memiliki 

suhu tinggi.  

3. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko Low 

a. Terpapar Asam Fosfat 

Penggunaan asam fosfat berguna untuk menjernihkan nira. Namun, 

penggunaan asam fosfat dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan 

atas, mata dan kulit (Lampiran Permenaker No. 5 Tahun 2018). Sehingga, 

pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan pengawasan dalam 

penggunaan masker.  
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Gambar 5. 27 Asam Fosfat pada Aktivitas Penimbangan Nira Mentah 

      Gambar 5.27 merupakan tangki yang menampung asam fosfat yang 

kemudian dialirkan menggunakan keran di bawahnya yang dalam bentuk 

cairnya dapat terpapar pada tubuh pekerja.   

b. Tersetrum Listrik 

Pada aktivitas kerja defekasi I dan defekasi II terdapat kabel-kabel listrik yang 

acak-acakan atau tidak tersusun rapi. Selain kabel ini dapat menyebabkan 

pekerja tersetrum listrik, kabel ini juga mengganggu pemandangan dan 

menyebabkan debu-debu menempel pada bagiannya. Pengendalian yang dapat 

dilakukan dengan cara rekayasa teknik adalah dengan merapikan kabel-kabel 

listrik ke dinding-dinding serta memasang penutup atau pelindung pada kabel. 

Sehingga menutup kemungkinan pekerja untuk tersetrum listrik. 
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Gambar 5. 28 Keadaan Kabel Listrik Stasiun Pemurnian 

      Pada Gambar 5.28 merupakan keadaan kabeli listrik yang berada di Stasiun 

Pemurnian. Kabel tidak terawat dan tidak rapi serta dekat dengan pengecekan 

air nira yang dapat menyebabkan tersetrum.  

c. Terpapar oli pelumasan 

Pada proses pemutihan di door clarifier membutuhkan oli untuk pelumasan 

alat. Oli pelumasan yang digunakan adalah oli bekas yang mengandung 

beberapa bahan kimia. Oli ini bersifat berbahaya apabila terpapar pada tubuh, 

baik melalui udara maupun panca indra. Oleh karena itu, pengendalian yang 

dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan khusus pada 

pekerja yang terkena pajanan (Permenaker RI No. 5 Tahun 2018 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pasal 20 Ayat (6) dan 

pengawasan penggunaan masker sebagai pelindung pernafasan. 

5.3.3 Stasiun Penguapan 

1. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko High 

a. Ledakan 

Pan yang digunakan pada aktivitas penguapan berfungsi untuk menguapkan air 

dalam nira encer sehinggs diperoleh nira kental. Di dalam pan penguapan ini 

dapat membentuk uap melebihi tekanan udara luar yaitu 1 atm yang dapat 

menyebabkan ledakan. Berdasarkan Peraturan Uap 1930,  pan penguapan ini 

merupakan termasuk pesawat uap selain ketel uap tepatnya bejana uap yang 

harus diberi perlengkapan yaitu satu tingkap pengaman (safety valve), Oleh 
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karena itu diperlukannya safety valve, kerangan, satu pedoman tekanan, dan 

lubang-lubang lalu orang (manhole) untuk pemeriksaan. Pada pan penguapan 

PG. Madukismo telah memiliki perlengkapan yang disebutkan di atas. Oleh 

karena itu, pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah potensi bahaya 

ledakan adalah dengan melaksanakan proses penguapan sesuai dengan SOP 

yang ada dan melakukan pemeriksaan dalam bejana setiap 4 tahun sekali.  

b. Terpapar gas belerang 

Pada aktivitas pemutihan nira pada sulfitir diksap ditambahkan gas SO2 untuk 

membantu dalam memutihkan nira. Pengendalian yang dapat dilakukan sama 

dengan pengendalian pada potensi bahaya gas belerang di Stasiun Pemurnian, 

yaitu pengendalian bahan kimia berbahaya dengan menyediakan lembar data 

keselamatan bahan (LDKB) dan label serta penunjukan petugas K3 Kimia 

(Kepmenaker RI No. Kep. 187/MEN/1999 pasal 2) serta wajib dalam 

mempunyai petugas K3 Kimia dengan sistem pekerjaan shift sekurang-

kurangnya tiga orang, membuat dokumen pengendalian potensi bahaya 

menengah, melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan 

kimia, proses modifikasi instalasi yang digunakan, melakukan pemeriksaan dan 

pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya satu tahun 

sekali, melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja 

sekurang-kurangnya tiga tahun sekali, melakukan pemeriksaan kesehatan 

tenaga kerja sekurang-kurangnya satu tahun sekali (Kepmenaker RI No. Kep. 

187/MEN/1999 pasal 15 ayat (2)). Selain itu, diberikan rekomendasi 

pengendalian APD berupa penggunaan masker khusus bahan kimia yaitu mask 

active carbon filter (KW1000303) yang memiliki bahan serat polyester dengan 

perlindungan filter karbon aktif terhadap racun.  

 

2. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko Moderate 

a. Kebisingan  suara penguapan 

Kebisingan terjadi pada aktivitas penguapan. Suara yang dihasilkan melebihi 

dari nilai ambang batas (NAB) yang diperbolehkan, yaitu 85 dB selama 8 jam 

kerja. Pada peraturan ini, kebisingan termasuk dalam faktor fisika yang diatur 

pada pasal 8 ayat (1) huruf b. Pada PG. Madukismo berdasarkan pasal 10 ayat 

(4), pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan memasang peredam 



118 

 
 

suara pada sebagian atau seluruh alat dan menggunakan alat pelindung diri yang 

sesuai. APD yang dapat digunakan adalah ear plug PU foam, dengan NRR 

sebesar 34 dB. Selain itu, perusahaan direkomendasikan untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara khusus untuk pekerja yang terpapar pajanan 

langsung dari kebisingan setiap harinya. 

b. Tersentuh pipa panas 

Pada setiap pan evaporator terdapat pipa-pipa yang memiliki suhu tinggi 

sehingga pekerja berpotensi untuk tersentuh pipa-pipa panas ini.  Pengendalian 

yang dapat dilakukan adalah dengan masking tape atau lakban kertas pada pipa 

untuk meredam panas yang ditimbulkan oleh pipa.  

c. Terjatuh dari tangga pan evaporator 

Pada bagian belakang pan evaporator terdapat tangga yang digunakan untuk 

memasuki manhole (lubang keluar masuk bejana). Tangga tersebut tidak terlalu 

tinggi, namun dapat menyebabkan terjatuh pada saat menggapai manhole. 

Sehingga, pengendalian yang dapat dilakukan pada potensi bahaya ini adalah 

dengan membuat pegangan tangan di sisi manhole sehingga pekerja dapat lebih 

mudah untuk mencapai manhole. 

 

Gambar 5. 29 Pan Evaporator dengan Pegangan Tangan 

      Pada Gambar 5.29 sebelah kiri merupakan keadaan tangga manhole di pan 

penguapan, kemudian pada sebelah kanannya merupakan rekomendasi 

pengendalian dengan pembuatan pegangan tangga di sekitar manhole.  
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d. Ruang terbatas di dalam pan evaporator 

Pada saat aktivitas membersihkan ke dalam pan evaporator merupakan ruang 

terbatas. Menurut Peraturan mengenai K3 ruang terbatas diatur pada Surat 

Keputusan Dirjen Binwasnaker No. Kep. 113/DJPPK/IX/2006 tentang 

Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas, pada 1.4.2 ruang 

terbatas antara lain tangka penyimpanan, bejana transport, dapur/tanur, silo dan 

jenis tangki lainnya yang mempunyai lubang lalu orang. Sehingga, 

pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan  penunjukkan petugas untuk 

mengawasi kegiatan yang dilakukan di bagian dalam pan. Dengan adanya 

petugas ini, apabila terdapat masalah seperti kecelakaan kerja di pekerjaan di 

bagian bawah mesin dapat langsung terdeteksi.  

e. Mendongak terlalu sering 

Pada Potensi bahaya mendongak terlalu sering pada saat melakukan 

pengecekan keadaan nira di pan evaporator, dapat membuat pekerja cepat 

merasa lelah dan lehernya sakit. Berdasarkan Permenaker RI No. 5 Tahun 2018 

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja pasal 23 ayat (4), 

pengendalian yang dapat  dilakukan adalah dengan menggunakan alat bantu. 

Alat dapat dilakukan pengendalian dengan cara memberikan tangga lipat agar 

jangkauan pelinghatan ke tangga lebih dapat dicapai dengan mudah. 

 

Gambar 5. 30 Tangga Lipat 

      Pada Gambar 5.30 merupakan rekomendasi menggunakan tangga lipat 

dari pengendalian pekerja yang sering mendongak pada saat pengecekan nira.  
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f. Terjatuh dari tangga sulfitir diksap 

Tangga yang digunakan pada sulfitir diksap merupakan tangga besi satu ruas 

yang sedikit licin. Sehingga pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan 

memasang tape anti slip (tergelicir) pada tangga. Tape anti tergelincir yang 

disarankan adalah tape dengan bahan karet seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5. 31 Tangga Sulfitir Diksap 

Sumber : https://www.axisantislip.co.za/ 

      Gambar 5.31 merupakan keadaan tangga sulfitir diksap yang memiliki ruas 

kecil-kecil yang memungkinkan pekerja untuk terpeleset dan jatuh. Sehingga, 

direkomendasikan pengendalian dengan memasang tape anti tergelincir dengan 

bahan karet pada tangga.  

 

5.3.4 Stasiun Masakan 

1. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko High 

a. Kebisingan dari proses masakan 

Kebisingan terjadi pada aktivitas masakan. Suara yang dihasilkan melebihi dari 

nilai ambang batas (NAB) yang diperbolehkan, yaitu 85 dB selama 8 jam kerja. 

Pada peraturan ini, kebisingan termasuk dalam faktor fisika yang diatur pada 

pasal 8 ayat (1) huruf b. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan 

menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. APD yang direkomendasikan 

untuk disediakan oleh perusahaan adalah ear plug PU foam, dengan NRR 

sebesar 34 dB. Selain itu, perusahaan direkomendasikan untuk melakukan 
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pemeriksaan kesehatan secara khusus untuk pekerja yang terpapar pajanan 

langsung dari kebisingan setiap harinya. 

b. Jatuh dari tangga pan masakan 

Pada pan masakan terdapat tangga yang digunakan untuk mencapai manhole 

pada saat akan membersihkan pan. Pada saat menaiki tangga ini berpotensi 

untuk terjatuh, sehingga pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan 

membuat pagar pelindung di bagian atas tangga.  

 

Gambar 5. 32 Tangga Pan Masakan 

      Pada Gambar 5.32 merupakan rekomendasi pembuatan tangga pan masakan 

dengan pagar pelindung untuk menghindari pekerja dari potensi terjatuh. 

c. Suhu panas 

Pada Stasiun Masakan, pengendalian yang ada pada potensi bahaya ini adalah 

dengan menyediakan kipas angin. Namun, kipas angin yang disediakan hanya 

satu buah yang lebih mengarah ke bagian pan masakan di sebelah kanan, 

sehingga panas yang ada tetap ada. Berdasarkan Permenaker RI No. 5 Tahun 

2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pasal 9 Ayat 

(5), pengendalian bahaya yang dapat dilakukan pada potensi bahaya suhu panas 

adalah dengan menyediakan air minum, karena suhu panas membuat pekerja 

menjadi lelah dan kehilangan fokus.  Selain itu, pengendalian lain yang dapat 

dilakukan adalah dengan menambahkan kipas angin yang ditujukan mengarah 

ke bagian pan masakan sebelah kiri.  
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d. Ledakan 

Pan yang digunakan pada aktivitas masakan berfungsi untuk menguapkan air 

dalam nira encer sehinggs diperoleh nira kental. Di dalam pan masakan ini dapat 

membentuk uap melebihi tekanan udara luar yaitu 1 atm yang dapat 

menyebabkan ledakan. Berdasarkan Peraturan Uap 1930,  pan penguapan ini 

merupakan termasuk pesawat uap selain ketel uap tepatnya bejana uap yang 

harus diberi perlengkapan yaitu satu tingkap pengaman (safety valve), Oleh 

karena itu diperlukannya safety valve, kerangan, satuu pedoman tekanan, dan 

lubang-lubang lalu orang (manhole) untuk pemeriksaan. Pada pan penguapan 

PG. Madukismo telah memiliki perlengkapan yang disebutkan di atas. Oleh 

karena itu, pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah potensi bahaya 

ledakan adalah dengan melaksanakan proses masakan sesuai dengan SOP yang 

ada dan melakukan pemeriksaan perlengkapan minimal setiap 4 tahun sekali.  

 

2. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko Moderate 

a. Kaki terperosok jatuh ke dalam bolongan 

Di setiap pan masakan terdapat bagian bolong yang menembus ke bagian bawah 

pabrik. Di beberapa bolongan telah dipasang sela-sela berbahan besi, namun 

sela-sela ini masih berukuran cukup besar sehingga kaki pekerja (mayoritas 

pekerja masih menggunakan sandal jepit) masih bisa untuk terperosok jatuh ke 

dalamnya. Pengendalian yang dapat dilakukan pada potensi bahaya ini adalah 

dengan menutup bolongan yang ada, baik itu dengan bahan besi, seng, maupun 

kayu. Sehingga kaki pekerja tidak ada yang akan terjatuh ke dalam bolongan 

tersebut. 

b. Tersentuh pipa panas 

Di setiap pan masakan terdapat pipa-pipa yang memiliki suhu tinggi sehingga 

pekerja berpotensi untuk tersentuh pipa-pipa panas ini. Pengendalian yang 

dapat dilakukan pada potensi bahaya ini adalah dengan memasang masking tape 

atau lakban kertas pada pipa untuk meredam panas yang ditimbulkan oleh pipa. 

Pada sebagian pipa pan masakan, sudah terpasang masking tape untuk 

mengurangi potensi tersentuh pipa panas.  
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Gambar 5. 33 Masking Tape Pipa Pan Masakan 

      Gambar 5.33 merupakan contoh pipa panas di Stasiun Masakan yang telah 

dipasang dengan masking tape.  

c. Tersandung kawat tebal 

Di bagian depan atau jalan pan masakan gula D yang tepatnya di pan masak 12, 

terdapat kawat tebal yang menjulur menghalangi pergerakan pekerja.  

Pengendalian dari potensi bahaya ini dapat dilakukan dengan memasang lakban 

hitam kuning di lantai dimana terdapat kawat tersebut. Pemasangan lakban ini 

diharapkan dapat mencegah pekerja untuk tersandung. 

 

Gambar 5. 34 Kawat Tebal di Sekitar Jalan 

Sumber : https://www.bukalapak.com/ 

      Pada Gambar 5.34 merupakan kawat tebal yang berada di jalan Stasiun 

Masakan yang dapat menyebabkan pekerja tersandung. Rekomendasi 

pengendalian dengan memasang lakban hitam kuning di sekitar kawat tebal.  
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5.3.5 Stasiun Pemutaran 

1. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko High 

a. Terpapar kebisingan 

Kebisingan terjadi pada aktivitas pemutaran, baik pada pemutaran gula A 

maupun SHS. Suara yang dihasilkan melebihi dari nilai ambang batas (NAB) 

yang diperbolehkan, yaitu 85 dB selama 8 jam kerja. Pada peraturan ini, 

kebisingan termasuk dalam faktor fisika yang diatur pada pasal 8 ayat (1) huruf 

b. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan alat 

pelindung diri yang sesuai. APD yang dapat digunakan adalah ear plug PU 

foam, dengan NRR sebesar 34 dB. Selain itu, perusahaan direkomendasikan 

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara khusus untuk pekerja yang 

terpapar pajanan langsung dari kebisingan setiap harinya. 

 

2. Potensi Bahaya dengan Nilai Risiko Moderate 

a. Terkena pemutar gula 

Dengan tujuan memutar gula yang dihasilkan dari Stasiun Masakan, maka 

terdapat potensi bahaya tangan terkena pemutar gula yang bergerak otomatis. 

Berdasarkan Permenakertrans RI No. Per.08/MEN/VII/2010, pengendalian 

bahaya pada aktivitas ini adalah dengan menghindari bagian putaran gula 

dengan menggunakan sarung tangan dengan berbahan kain. 

 

Gambar 5. 35 Bagian Pemutar Gula 



125 

 
 

      Gambar 5.35 merupakan bagian pemutar gula yang ditandai dengan tanda 

panah merah yang memiliki potensi untuk terkena tangan pekerja. 

b. Terjepit penjepit centong 

Pada mesin pemutar A dan SHS, terdapat penjepit centong yang bergerak naik-

turun untuk mengaduk gula sehingga memiliki potensi bahaya untuk terjepit 

pada tangan. Berdasarkan Permenakertrans RI No. Per.08/MEN/VII/2010, 

pengendalian bahaya pada aktivitas ini adalah dengan menggunakan sarung 

tangan dengan berbahan kain. 

 

Gambar 5. 36 Bagian Centong  

      Pada Gambar 5.36 merupakan bagian centong yang dapat bergerak naik-

turun sehingga berpotensi untuk menjepit tangan pekerja.  

c. Terpercik api las 

Potensi bahaya terpercik api las terjadi pada saat pengecekan gula di talang 

getar A. Ini disebabkan karena  lantai 1 dimana tempat melakukan aktivitas 

pengelasan memiliki lantai yang bolong-bolong, sehingga percikan api las 

berpotensi untuk jatuh mengenai pekerja di talang getar A. Berdasarkan 

lampiran Permenakertrans RI No. Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat 

Pelindung Diri, pengendalian bahaya pada aktivitas ini adalah dengan 
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menggunakan helm pelindung atau topi sebagai pelindung kepala dari percikan 

api las. 

d. Kurang pencahayaan 

Area bawah dari Stasiun Pemutaran hanya memanfaatkan pencahayaan buatan 

yaitu satu lampu yang diletakkan di tengah-tengah bagian talang getar. Padahal 

aktivitas kerja yang dilakukan yaitu pemeriksaan keadaan gula memerlukan 

ketelitian yang lumayan tinggi. Berdasarkan dengan lampiran Permenaker RI 

No. 5 Tahun 2018 pada bagian standar pencahayaan, pekerjaan membeda-

bedakan barang-barang kecil yang agak teliti seperti pemeriksaan memiliki 

standar instensitas sebesar 200 lux. Sehingga, pengendalian yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan dan pengujian intensitas 

pencahayaan sehingga dapat diketahui berapa lampu yang diperlukan untuk 

memenuhi intensitas cahaya sesuai standar yang ada.  

 

Gambar 5. 37 Keadaan Ruangan Bawah Stasiun Pemutaran 

      Gambar 5.37 merupakan keadaan ruangan bagian bawah Stasiun Pemutaran 

dengan pencahayaan kurang.  

 

3. Potensi bahaya dengan Nilai Risiko Low 

a. Tersetrum listrik 

Mesin putaran yang terdapat di Stasiun Pemutaran menggunakan listrik untuk 

bisa melakukan aktivitasnya. Kabel-kabel listrik yang ada tidak tertata dengan 

baik, sehingga berpotensi untuk menyebabkan pekerja tersetrum listrik. 
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Pengendalian yang dapat dilakukan untuk potensi bahaya ini adalah dengan cara 

merapikan kabel-kabel listrik ke dinding-dinding serta memasang penutup atau 

pelindung pada kabel. Sehingga menutup kemungkinan pekerja untuk tersetrum 

listrik.  

 

Gambar 5. 38 Keadaan Kabel Listrik Mesin Putaran 

      Pada Gambar 5.38 merupakan keadaan kabel listrik yang berada di Stasiun 

Pemutaran. Kabel tidak terawat dan tidak rapi.   

b. Terjatuh dari ketinggian 

Pada saat pengecekan talang getar A terdapat platform kayu dengan tinggi ± 1 

meter yang digunakan pekerja sebagai alat untuk melihat keadaan talang getar 

A. Walaupun platform ini tidak terlalu tinggi, namun pekerja berpotensi untuk 

terjatuh. Pengendalian risiko yang bisa dilakukan untuk potensi bahaya ini 

adalah dengan menyediakan dinding, tembok pembatas, atau pagar pengaman 

dengan tinggi minimal 950 mm. Ini berdasarkan dengan Permenaker RI No 9 

Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada 

Ketinggian pasal 24 ayat a.  
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Gambar 5. 39 Tangga Pengecekan Talang Getar A 

      Pada Gambar 5.39 menunjukkan gambar tangga yang digunakan untuk 

pengecekan gula pada talang getar. Tangga yang digunakan tidak memiliki 

pagar pengaman, sehingga dapat menyebabkan pekerja terjatuh. Gambar di 

sebelah kanan merupakan ilustrasi dari tangga yang memiliki pagar pengaman. 

c. Kepala terjentuk pipa 

Pada saat melakukan pengecekan talang getar A dengan menaiki platform kayu 

yang tersedia, terdapat pipa di atas talang getar A yang dapat menyebabkan 

pekerja terjentuk. Berdasarkan lampiran Permenakertrans RI No. 

Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, pengendalian bahaya yang 

dapat dilakukan adalah menggunakan alat pelindung kepala yang dapat berupa 

helm pelindung maupun topi. Penggunaan topi dapat digunakan karena nilai 

risiko bahaya masih tergolong rendah. 
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Gambar 5. 40 Pipa pada Saat Pengecekan Gula 

      Gambar 5.40 merupakan pipa yang memiliki potensi bahaya untuk terjentuk 

saat mendongak pada saat pengecekan gula.  

d. Kaki tersangkut di sela-sela mixer 

Pekerja mengawasi proses mixer yaitu pengadukan dan penambahan air pada 

gula yang telah diputar dan dibawa oleh talang getar A.  Pada aktivitas ini, 

pekerja melakukan pekerjaan dengan posisi duduk dan terkadang berdiri di 

bagian ujung sela-sela pelindung mixer. Pada sela-sela pelindung mixer ini 

terdapat potensi bahaya yaitu kaki tersangkut. ini dikarenakan pekerja dalam 

melakukan aktivitas tersebut hanya menggunakan sandal sebagai alas kaki, 

sehingga kaki lebih mudah untuk tersangkut. Pengendalian bahaya yang dapat 

dilakukan pada potensi bahaya ini adalah dengan menggunakan alas kaki 

tertutup, tidak harus sepatu safety namun juga bisa sepatu biasa. Sehingga, dapat 

menghindari kontak langsung antar sela-sela besi dan kaki.  
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Gambar 5. 41 Aktivitas Kerja Mixer 

      Pada Gambar 5.41 menunjukkan keadaan pekerja pada aktivitas kerja mixer 

di Stasiun Pemutaran. Pekerja tidak menggunakan alas kaki tertutup sehingga 

telapak kakinya dapat tersangkut di sela-sela.  

 

5.4 Rekomendasi Pengendalian Administratif Lainnya 

Selain dari rekomendasi pengendalian bahaya di setiap potensi bahaya yang ada di stasiun 

kerja proses produksi PG. Madukismo, diberikan pula rekomendasi pengendalian secara 

administratif yang berfokus pada penggunaan APD yang dapat dilaksanakan di 

keseluruhan bagian proses produksi PG. Madukismo. Dikarenakan di PG. Madukismo 

masih banyak pekerja yang belum sadar akan pentingnya penggunaan APD. Berikut 

rekomendasi secara pengendalian administrasi :  

a. Penyuluhan tentang K3  

Pelaksanaan penyuluhan di PG. Madukismo berbeda dengan pelaksanaan sosialisasi 

K3 yang telah dilakukan PG. Madukismo pada saat sebelum waktu penggilingan. 

Penyuluhan mengenai K3 ini baiknya tidak hanya dilakukan sekali saja pada saat 

sebelum penggilingan, namun minimal tiga bulan sekali. Penyuluhan dapat dilakukan 

dengan menjelaskan mengenai potensi bahaya, risiko kecelakaan kerja, serta 

pentingnya penggunaan APD di tempat kerja. Sehingga, setelah adanya penyuluhan 

K3 ini pekerja dapat lebih sadar tentang keselamatan akan dirinya di tempat kerja. 
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b. Melaksanakan safety briefing sebelum bekerja 

Safety briefing merupakan kegiatan seperti rapat singkat  yang dilakukan pada saat 

sebelum bekerja. Mandor dan pekerja berkumpul di suatu tempat untuk 

membicarakan mengenai instruksi kerja, bahaya pekerjaan, dll yang berkaitan dengan 

aktivitas kerja yang akan dikerjakan. Sehingga, dengan adanya safety briefing ini 

pekerja dapat selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya dan kecelakaan 

dapat diminimalisir.  

c. Memberikan sanksi pada pekerja yang tidak menggunakan APD 

APD merupakan alat yang sangat penting digunakan dalam melindungi pekerja dari 

bahaya yang ada di tempat kerja. Namun, masih banyak pekerja di PG. Madukismo 

yang tidak menggunakannya walaupun perusahaan telah menyediakannya. Cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan memberikan sanksi pada pekerja yang tidak 

menggunakan APD. Sanksi dapat berupa pengeluaran surat peringatan yang dapat 

berakhir pada pemecatan. Dengan seperti itu, pekerja akan jera apabila tidak 

menggunakan APD saat melakukan pekerjaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


