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Pengawasan Norma K3

Lingkungan Kerja

Latar Belakang

•

•

•

Peningkatan dan perubahan dalam era industrialisasi

Penerapan dan pengembangan teknologi

Pengaruh terhadap sumber daya manusia dan
lingkungan

Jumlah objek pengawasan yang semakin bertambah

Keterbatasan jumlah pegawai pengawas
ketenagakerjaan khususnya K3

Kurangnya kesadaran pelaku industri/perusahaan
dalam penerapan norma dan peraturan perundangan

•

•

•
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Masalah

• Terjadinya
kebakaran,

peristiwa kecelakaan kerja termasuk
peledakan, kebocoran bahan kimia

• Munculnya berbagai penyakit akibat lingkungan
kerja dan cara kerja yang tidak memenuhi syarat

Potensi pencemaran lingkungan akibat limbah
industri

Munculnya problem psikososial seperti 
pelecehan, kekerasan, intimidasi yang menjadi 
stressor

•

•

Peraturan Perundangan
Pengawasan
Kerja

Norma Lingkungan

•

•

Undang-undang No

Undang-undang No

1 th 1970 tentang Keselamatan Kerja

3 th 1969 tentang Persetujuan Konvensi
ILO No 120 th 1994 mengenai Higiene dalam Perniagaan dan
Kantor-kantor

Peraturan Menteri Perburuhan No 7 tentang syarat-syarat
kesehatan, kebersihan, dan penerangan di tempat kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 51 th 1999 tentang Nilai
Ambang Batas faktor fisika

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Per
08/Men/VII/2010 tentang alat pelindung diri

•

•

•
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Peraturan Perundangan
Pengawasan Norma Lingkungan
Kerja
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No 01/Men/1997 tentang

Nilai Ambang Batas faktor kimia di udara lingkungan kerja

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No SE
117/Men/PPK-PPK/III/2005 tentang pemeriksaan menyeluruh
keselamatan dan kesehatan kerja di pusat perbelanjaan gedung
bertingkat dan tempat-tempat publik lainnya

Keputusan Dirjen PPK No Kep 45/DJPPK/IX/2008 tentang
pedoman K3 bekerja pada ketinggian dengan menggunakan
akses tali (rope access)

•

•

Tujuan
Kerja

Pengawasan Lingkungan

• Memberi perlindungan keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja sehingga tercapai
peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja

Melalui pelaksanaan tahap pemeriksaan:•
–

–

–

Pengenalan lingkungan kerja

Penilaian lingkungan kerja

Pengendalian lingkungan kerja
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Pengenalan Lingkungan Kerja

Dilakukan melalui:

• 1. Mengetahui flow diagram kegiatan proses
dan operasi

2. Kondisi operasi tiap tahap proses kerja

3. Bahan baku, bahan pembantu, hasil antara, 
hasil samping, produk, sisa produksi, atau 
bahan buangan

4. Jurnal teknik

5. Keluhan tenaga kerja

•

•

•

•

Penilaian Lingkungan Kerja

Untuk mengetahui kualitatif dan kuantitatif
tingkat bahaya di lingkungan kerja melalui 
pengukuran, pengambilan sampel, dan analisis 
laboratorium, kemudian dibandingan dengan 
standar baku dan NAB
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Pengendalian Lingkungan Kerja

• Penerapan metode teknik untuk menurunkan tingkat
faktor bahaya sampai batas yang dapat ditolerir oleh
manusia dan lingkungannya dengan NAB

• Melalui Hierarchy of control:

–

–

–

–

–

–

–

Eliminasi

Substitusi 

Minimalisasi 

Isolasi 

Pengendalian

Pengendalian
teknis

administrasi

Alat pelindung diri

Ruang Lingkup Pengawasan
Lingkungan Kerja
•

•

Faktor bahaya lingkungan kerja

Nilai Ambang Batas dan standar 
kerja

Sanitasi dan higiene perusahaan

Bekerja pada ketinggian 

Profil risiko lingkungan kerja 

Alat pelindung diri

lingkungan

•

•

•

•
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Faktor Bahaya Lingkungan Kerja

Definisi

• Pengawasan lingkungan kerja adalah serangkaian
kegiatan pengawasan dan tindakan yang dilakukan 
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan atas 
objek pengawasan lingkungan kerja

• Lingkungan kerja adalah kesatuan dan interaksi
berbagai faktor di tempat kerja (faktor fisik, kimia, 
biologik, fisiologik, dan psikologik) dan pengaruhnya 
pada tenaga kerja yang dapat mempengaruhi 
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja

Beban Tambahan : LINGKUNGAN KERJA
Fisik, Kimia, Biologik,
Ergonomik, Psikososial

Beban kerja : Fisik, Mental, Sosial
Kapasitas kerja:     - Usia

- Jenis kelamin
- Ukuran tubuh
- Gizi
- Kesegaran jasmani
- Pendidikan
- Ketrampilan

PERFORMA/GANGGUAN KESEHATAN
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FAKTOR BAHAYA LINGKUNGAN KERJA

BEBAN TAMBAHAN BAGI PEKERJA

 Faktor Fisik
kebisingan, getaran, ventilasi, suhu, radiasi,
penerangan, tekanan udara

 Faktor Kimia
gas, uap, cairan/pelarut, fume, asap, debu

 Faktor Biologik
virus, jamur, hewan, mikroorganisme

 Faktor Fisiologik/Ergonomik
desain, posisi/cara kerja

 Faktor Psikososial
hubungan kerja, monotoni, konflik

FAKTOR FISIK
KEBISINGAN
Adalah bunyi yang tidak dikehendaki.
bunyi ditentukan oleh frekuensi dan

Kualitas

intensitasnya. Intensitas kebisingan menurut
keputusan Menteri Tenaga Kerja No 51 th 1999
tentang NAB faktor fisika di tempat kerja adalah
85 dBA.

Alat pengukur: sound level meter dan noise dose
meter.
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FAKTOR FISIK
KEBISINGAN

Tujuan pengukuran kebisingan:
1. Menurunkan tingkat intensitas

pada sumbernya
kebisingan

2.
3.

Penempatan penghalang pada jalan transmisi
Penggunaan alat pelindung telinga earmuff /
earplug
Pengaturan waktu kerja4.

FAKTOR FISIK
KEBISINGAN
 NIHL (Noise Induced Hearing Loss)

Permanen – Temporary
Gangguan Pendengaran:

Trauma akustik, Presbiakusis dini
Gangguan Kesehatan:

Tekanan darah dan denyut nadi
meningkat, metabolisme
ketegangan otot

Gangguan Lain:
Komunikasi, konsentrasi,
gangguan psikologik

lebih cepat,
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FAKTOR

GETARAN/VIBRASI

Vibrasi Seluruh Tubuh

FISIK

-
-
-
-

Motion Sickness/mabuk
Pandangan kabur
Kerusakan tulang/sendi
Gangguan pencernaan, tekanan
saraf

darah, sistem

Vibrasi Tangan dan Lengan
-
-

Kelelahan
White finger/Dead finger/Raynaud’s syndrome

FAKTOR FISIK

GETARAN/VIBRASI
Pengaturan Nilai Ambang Batas getaran
dalam Kepmen No 51/1999.

tangan

Pengukuran dilakukan dengan Vibration
dengan tujuan untuk:

Meter,

a. Menurunkan tingkat intensitas getaran pada
sumbernya
Penggunaan alat pelindung tangan
Pengaturan waktu kerja

b.
c.
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FAKTOR FISIK

GETARAN/VIBRASI
Upaya pencegahan:
a.
b.
c.
d.

Isolasi sumber getaran
Isolasi pekerja/operator
Mengurangi pemaparan terhadap getaran
Melengkapi peralatan dengan penyerap
getaran
Pemeriksaan kesehatane.

FAKTOR FISIK
SUHU/IKLIM KERJA
Iklim Kerja Panas:
- Miliaria, Heat Exhaustion, Hyperpyrexia,

Stroke
Heat Cramps, Heat

Iklim Kerja Dingin:
- Chil Blains, Trench Foot, Frost Bite

PENERANGAN/ILLUMINASI
Gangguan Mata:
- Kelelahan, Keluhan
Gangguan Lain:
- Produktivitas, kecelakaan kerja

TEKANAN UDARA
Rendah
Tinggi

–
–

Kekurangan Oksigen
Caisson Disease
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FAKTOR FISIK
SUHU/IKLIM KERJA
• Iklim kerja adalah kombinasi dari suhu, kelembaban udara,

kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi di tempat kerja.

• oCSuhu “nikmat” bagi orang Indonesia ialah 24-26
suhu di luar dan di dalam tidak lebih dari 5 oC.

dan selisih

•

•

Batas kecepatan angin/gerakan udara 0.25-0.50 m/detik

Proses pertukaran panas melalui:

a. Konduksi: pertukaran panas melalui kontak langsung 

b. Konveksi: perpindahan panas melalui media udara

c. Radiasi: melalui energi gelombang panas

d. Evaporasi: melalui pengeluaran keringat

FAKTOR FISIK
SUHU/IKLIM KERJA
• Alat pengukur intensitas iklim kerja: ISBB

Basah)

Pencegahan iklim kerja panas:

(Indeks Suhu Bola

•

•

•

Memperbaiki aliran udara/sistem ventilasi

Mereduksi tekanan panas di lingkungan kerja
sumber panasnya

yang ada

• Penerapan teknologi pengendalian untuk menurunkan
suhu basah di bawah NAB

Penggunaan teknis perlindungan agar tenaga kerja tidak
terpapar panas dan pemeliharaan kesegaran jasmani

Penyediaan air minum yang cukup

Penyesuaian berat ringan pekerjaan

•

•

•
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FAKTOR FISIK

PENERANGAN/PENCAHAYAAN/ILLUMINASI
Faktor yang mempengaruhi intensitas penerangan:

1.

2.

3.

Sumber cahaya

Daya pantul (reflektivitas) 

Ketajaman penglihatan

FAKTOR FISIK

PENERANGAN/PENCAHAYAAN/ILLUMINASI
KESILAUAN

Silau merupakan gangguan utama terhadap penyesuaian mata 
yang dapat dibedakan dalam: Silau relatif, silau mutlak, silau 
adaptif.

Pencegahan kesilauan dilakukan melalui:

- Pemilihan lampu yang tepat

- Penempatan sumber cahaya terhadap meja dan mesin, letak 
jendela

- Penggunaan alat pelapis yang tidak mengkilap

- Penyaringan sinar matahari langsung
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FAKTOR FISIK

PENERANGAN/PENCAHAYAAN/ILLUMINASI
PENGUKURAN INTENSITAS PENERANGAN

Diukur dengan alat Lux Meter dan Reflectometer. 

Alat ini bekerja berdasar perubahan energi cahaya
energi listrik oleh sel fotoelektrik.

menjadi

m21 Lux = 1 lumen /

Tingkat penerangan pada tiap-tiap jenis pekerjaan
beda.

Standar yang digunakan adalah Peraturan Menteri
Perburuhan No 7 th 1964.

berbeda-

FAKTOR FISIK
RADIASI
Mengion
-
-

Elektromagnetik (sinar X, sinar gamma)
Partikel (sinar alfa, beta, neutron, proton)

Tidak Mengion
-
-
-
-
-

Radio frekuensi/TV
Gelombang mikro
Infra merah
Ultra violet
Sinar tampak/visible
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PENGARUH RADIASI

RADIASI MENGION

1. EFEK STOKASTIK
Tergantung pada frekuensi pemajanan, tapi
keparahan tidak tergantung pada dosis
Contoh : Mutagen, Teratogen, Karsinogen

tingkat

2. EFEK NON STOKASTIK
Tergantung pada frekuensi dan dosis pemajanan
Contoh : Eritema kulit, katarak

Pengaruh jangka pendek/Akut
“Radiation Sickness”

PENGARUH

RADIASI TIDAK MENGION

RADIASI

• Frekuensi Radio/TV :
Kelainan saraf, sel darah

Gelombang Mikro:•
Gangguan saraf, sistem

Infra Merah:
Katarak lensa, kulit

Ultra Violet:
Penuaan dini,

reproduksi

•

•

kulit: pigmentasi, terbakar, keratosis/kering,
mata: konjungtivitis, keratitis, katarak

kanker
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PENGARUH RADIASI
PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN EFEK RADIASI 
TIDAK MENGION

•

•

•

•

•

•

Sumber radiasi harus tertutup secara

Upaya menghindari sumber radiasi 

Upaya tidak terus-menerus kontak 

Memakai alat pelindung diri 

Pemantauan kebocoran instalasi 

Pemeriksaan kesehatan

aman

FAKTOR KIMIA

Gangguan Kesehatan, Keselamatan
Lingkungan

• dan

• Sifat Akut – Kronik
Lokal – Sistemik

• Organ Tubuh: Neurotoksik (saraf)
Hepatotoksik (hati)
Nefrotoksik (ginjal)
Hematotoksik (darah)
Sistemik (seluruh tubuh)
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FAKTOR KIMIA
Berdasar sifat fisika kimia , bahan berbahaya yang dipakai di dalam
industri dikelompokkan menjadi:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bahan kimia mudah terbakar, contoh: bensin, aseton, eter

Bahan

Bahan

Bahan

Bahan

Bahan

Bahan

Bahan

Bahan

kimia

kimia

kimia

kimia

kimia

kimia

kimia

kimia

yang mudah meledak: amonium nitrat

beracun: asam klorida

korosif: asam sulfat

oksidator: perklorat, permanganat

yang peka terhadap air: natrium hibrida

yang bersifat asam kuat

disimpan dalam tekanan tinggi: nitrogen 

radioaktif

oksida

FAKTOR KIMIA
Bentuk fisik bahan kimia

•

•

•

Padat, seperti debu, serat, atau partikel

Cair: likuid, cairan

Gas dan uap, contoh oksigen, nitrogen, pelarut cat/thinner

Berdasar sifat fisik:

1. Bahan bersifat partikel (awan, asap, kabut,

•A. Perangsang (kapas, sabun)

•B. Toksik, partikel, Pb, As, Mn

dan fume):

•C. Penyebab fibrosis, debu asbes,

•D. Penyebab demam (fume)

•E. Inert (kapur, alumunium)

quarst
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FAKTOR KIMIA

2. Bahan non-partikel (gas dan uap) yang
fisiologisnya dikelompokkan sebagai:

a. Asfiksian (Nitrogen, karbondioksida)
b. Perangsang/iritan, HCl, H2S
c. Racun organik dan anorganik
d. Bahan kimia yang mudah menguap
e. Bahan yang merusak alat tubuh
f. Berefek anestesi
g. Merusak susunan darah
h. Merusak saraf

berdasar pengaruh

i. Iritan dan bahan korosif terhadap jaringan

FAKTOR BIOLOGIK

LINGKUNGAN PERTANIAN
-
-
-
-

Tetanus (Bakteri dalam tanah)
Leptospirosis (Urin tikus terinfeksi virus)
Bissinosis (Debu kapas)
Mycotoxin (Jamur pada kacang, jagung)

LINGKUNGAN PETERNAKAN
-
-
-
-

Anthrax (Baksil pada domba, sapi)
Brucellosis (Bakteri menginfeksi hewan)
Salmonella (Telur unggas)
Rabies (virus menginfeksi anjing, babi, tikus)
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FAKTOR BIOLOGIK

PERKANTORAN
-
-
-

Legionnaire Disease
Humidifier Fever
Flu-like Illness
Ruangan (AC)

: Dikaitkan Sistem Pendingin

LAIN-LAIN
-
-
-
-

Tuberculosis
Sars
Flu Burung
Influensa

FAKTOR FISIOLOGIK/ERGONOMIK

-
-

Kelelahan/Fatigue
Gangguan Muskulo Skeletal:

- Pada leher, tulang punggung, lengan,
tangan, sendi
Cumulative Trauma Disorder
Bursitis, Tendonitis, Osteoarthritis, Low
back pain

-
-
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FAKTOR PSIKOSOSIAL

-
-
-
-
-

Stress
Gangguan saraf dan perilaku
Gangguan kepribadian
Ketergantungan obat
Alkoholisme/Narkoba

Nilai Ambang Batas dan Standar Lingkungan
Kerja

Definisi

• Nilai Ambang Batas adalah standar faktor-faktor lingkungan
kerja yang dianjurkan di tempat kerja, agar tenaga kerja masih 
dapat menerimanya tanpa mengakibatkan penyakit atau 
gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu 
tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

• Standar lingkungan tempat kerja yang perlu diterapkan adalah

–

–

–

–

Standar

Standar

Standar

Standar

sanitasi industri

potensi

potensi

potensi

bahaya

bahaya

bahaya

faktor

faktor

faktor

fisika di tempat kerja

kimia di udara tempat kerja

biologi di tempat kerja
(belum ditetapkan)
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SANITASI DAN HIGIENE
PERUSAHAAN

• Sanitasi industri meliputi syarat saluran industri,
limbah cair industri, air untuk keperluan makan, 
minum, maupun air industri, bangunan industri, 
penanganan limbah padat domestik dan industri, 
ukuran ruangan untuk setiap tenaga kerja, mutu kakus 
dan jumlahnya, dapur, dan ruang makan.

Higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor, antara 
lain tentang:

Bangunan dan perlengkapannya, penyediaan air minum, 
penyediaan air minum untuk fasilitas sanitair, cuci tangan 
dsb, penyediaan fasilitas untuk pengganti pakaian, 
penyimpanan dan pengeringan pakaian kerja

•

BEKERJA PADA

Dibedakan dalam:

KETINGGIAN

•

•

1. Sistem keselamatan pasif

2. Sistem keselamatan aktif

1.

•

Sistem keselamatan pasif

Sistem dimana saat bekerja dilakukan melalui 
struktur permanen atau tidak permanen, tidak 
mensyaratkan penggunaan peralatan perlindungan 
jatuh (fall protection devices) karena telah 
mempunyai sistem pengamanan kolektif

Sistem ini perlu supervisi dan pelatihan•
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BEKERJA PADA KETINGGIAN

1.

•

Sistem keselamatan pasif

Metode pekerjaan:
– Bekerja pada permukaan, seperti lantai, kamar, balkon, dan

jalan

Struktur./area kerja yang dipasang permanen dan
perlengkapannya

Bekerja dalam ruang yang terdapat jendela terbuka dengan 
ukuran dan konfigurasi yang dapat melindungi orang dari 
terjatuh

–

–

BEKERJA PADA KETINGGIAN

2.

•

Sistem keselamatan aktif

Adalah suatu sistem dimana ada pekerja yang naik 
dan turun, maupun berpindah tempat dengan 
menggunakan peralatan untuk mengakses/mencapai 
satu titik kerja dan tidak terdapat sistem pengaman 
kolektif (collective protection system)

Perlu pengawasan, pelatihan, dan pelayanan
operasional yang baik

•
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BEKERJA PADA KETINGGIAN
2.

•

Sistem keselamatan aktif

Metode pekerjaan:

• Unit perawatan gedung yang permanen, contoh
gondola

• Perancah/scaffolding

• Struktur/area kerja untuk pemanjatan

• Struktur/area kerja untuk mengangkat, contoh
crane, lift

• Struktur sementara seperti panggung pertunjukan

• Tangga berpindah (portable ladder)

• Sistem akses tali (rope access)

BEKERJA PADA KETINGGIAN

Sistem Akses Tali

• Adalah sistem aktif, yakni teknik bekerja
menggunakan tali temali dan berbagai 
perlengkapannya dengan teknik khusus, 
contoh aplikasi akses tali:
– Pekerjaan naik turun di sisi gedung, atria gedung,

menara, jembatan

Pekerjaan pada ketinggian secara horisontal di 
jembatan atau bangunan

Pekerjaan di ruang terbatas (confined spaces)

–

–
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ALAT PELINDUNG DIRI

•

•

Alternatif terakhir!

Perhatikan jenis, mutu, jumlah, pemanfaatan, 
pemeliharaan, dan penyimpanan

Kriteria APD•
–

–

–

–

–

Memberi perlindungan

Bentuknya menarik

Memenuhi standar

efektif

Nyaman dipakai, tidak mengganggu

Mudah pemeliharaan dan penyimpanannya

Contoh jenis APD

•
•
•
•
•
•
•

Pelindung
Pelindung
Pelindung
Pelindung
Pelindung

kepala: helmet, hats/cap
mata dan muka: spectacles, 
telinga: ear plug, ear muff

gogles

saluran napas: masker, respirator
tangan, kaki: gloves, safety shoes

Pakaian pelindung terhadap api, bahan kimia
Sabuk keselamatan (safety belt) untuk
pekerjaan konstruksi, confined space
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TEKNIS PENGAWASAN PENERAPAN
PERSYARATAN LINGKUNGAN KERJA

Definisi

• Sumber bahaya (hazard) adalah sumber, situasi, atau tindakan
yang berpotensi mencederai badan atau mengganggu
keselamatan dan kesehatan manusia, dll

Risiko adalah kombinasi dari konsekuensi suatu kejadian dan
peluang terjadinya peristiwa tersebut

Penilaian risiko adalah proses memahami secara menyeluruh 
sifat dari risiko dan untuk menentukan tingkat risiko

Profil risiko lingkungan kerja merupakan gambaran risiko 
hasil proses sistematik menemukan, menilai, dan 
mengendalikan risiko yang ada di lingkungan kerja

•

•

•

TEKNIS PENGAWASAN PENERAPAN
PERSYARATAN LINGKUNGAN

Profil Risiko Lingkungan Kerja

KERJA

• Meliputi proses

–

–

–

–

–

–

–

Identifikasi kegiatan

Identifikasi hazard 

Penyusunan daftar hazard 

Penilaian risiko 

Penyusunan peta risiko 

Pengendalian risiko

Penilaian ulang risiko
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TEKNIS PENGAWASAN PENERAPAN
PERSYARATAN LINGKUNGAN
Teknis Pemeriksaan Lingkungan Kerja

KERJA

• Meliputi:

–

–

–

–

Data tentang kondisi umum perusahaan

Data faktor bahaya di lingkungan kerja

Denah/layout tempat kerja/lokasi faktor

Alat teknis pemeriksaan/pengujian yang
tersedia/digunakan

Bentuk bahan baku dan penggunaannya

Jumlah orang yang terpapar dan bekerja

bahaya

–

–

– Pemilihan metode pengujian dan alat yang
digunakan

TEKNIS PENGAWASAN PENERAPAN
PERSYARATAN LINGKUNGAN KERJA
Manfaat Pemeriksaan Lingkungan Kerja

• Sebagai dasar menyatakan kondisi lingkungan
yang membahayakan

Sebagai dasar untuk merencanakan tindakan
pengendalian

kerja

•

• Dasar membantu mengkorelasikan penyakit akibat
kerja dan kecelakaan kerja dengan lingkungan kerja

Sebagai dokumen pengawasan sesuai peraturan
perundangan

•
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TEKNIS PENGAWASAN PENERAPAN
PERSYARATAN LINGKUNGAN KERJA
Pemeriksaan KASUS Lingkungan Kerja

• Dilakukan pemeriksaan khusus jika terdapat kasus-kasus yang
berkaitan dengan lingkungan kerja

Pemeriksaan dilakukan sebagai berikut:•

–

–

–

Memeriksa

Memeriksa

Memeriksa

data umum perusahaan

tenaga kerja, termasuk pemeriksaan kesehatan

hasil pengujian lingkungan dan cara kerja:
•
•

•

•

•

•

Faktor lingkungan kerja
Cara kerja (ergonomi, proses produksi)

Upaya pengendalian 

Memeriksa dokumen laporan 

Kesimpulan

Laporan pemeriksaan

TEKNIS PENGAWASAN PENERAPAN
PERSYARATAN LINGKUNGAN
Instrumen yang digunakan

KERJA

•

•

•

Kartu pemeriksaan

Check list

Peralatan pengujian yang portable

Pelaporan ditujukan kepada:

•  Disnaker Kabupaten/Kota

•  Disnaker Propinsi

•  Direktur Pengawasan Norma K3 Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi RI

Sedang rekomendasi kepada pengurus/pengusaha diharapkan
agar dapat menindaklanjuti kasus tersebut.
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PENILAIAN KEBISINGAN 
LINGKUNGAN KERJA

53

DEFINISI  KEBISINGAN

• Dennis :
Kebisingan adalah suara yg timbul dari getaran yg tdk teratur
dan tidak periodik.

• Sponner :
Kebisingan adalah suara yg tdk mengandung kualitas musik

• Burnt & Littler :
Kebisingan adalah suara yg tdk dikehendaki oleh
pendengarnya.

• Wall :
Kebisingan adalah suara yg mengganggu.

PENILAIAN KEBISINGAN LINGKUNGAN

54
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• Hirsh & Ward :
Kebisingan adalah suara yg kompleks yg mempunyai
sedikit /tdk berpreriodik, dimana bentuk gelombang
tdk dapat diikuti/ diproduksi lagi dalam waktu
tertentu.

• SK Menaker No. 01/1973 :
Kebisingan adalah semua bunyi yg tdk dikehedaki yg
bersumber dari alat produksi.

• Suma’mur :
Kebisingan adalah suara yg dapat menurunkan
ambang pendengaran secara kuantitatif dan
berkaitan dng intensitas, frekuensi, durasi dan pola
waktu.

PENILAIAN KEBISINGAN LINGKUNGAN

55

4

Bunyi / Suara :
Suatu fenomena fisik udara yang terjadi
karena kompresi dan dekompresi berupa
variasi perubahan tekanan udara yg terus
menerus, cepat, naik-turun dalam tekanan
atmosfir normal yg dirambatkan dalam
bentuk gelombang oleh benda bergetar
melalui medan padat, cair dan gas.

PENILAIAN KEBISINGAN LINGKUNGAN

56
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Pada frekuensi berapa telinga manusia mampu mendengar ?

Telinga manusia mampu mendengar pada
frekuensi antara 16 – 20.000 Hz.

PENILAIAN KEBISINGAN LINGKUNGAN

57

Kualitas Bunyi dipengaruhi : 
1. Frekuensi

Jumlah getaran yg masuk ke telinga perdetik
 kali perdetik (Hz)

58
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2. Intensitas : 
Jumlah energi bunyi yg mencapai gendang pendengar, diukur dalam decibels 

(dB)Energi yg melewati medium  (dB)
Skala Intensitas Kebisingan :

0 – 20 dB    : Sangat tenang
21 – 40 dB   : Tenang
41 – 60 dB   : Sedang
61 – 80 dB   : Ramai
81 – 100 dB : Sangat Hiruk

3. Durasi : 
Besar / lamanya paparan suara ke telinga

4. Pola Waktu :
Menggambarkan distribusi energi dalam periode
tertentu.

59

Fisiologi Telinga

1. Tergantung usia
2. Orang muda normal : 20 – 20.000 Hz
3. Gendang telinga tahan sampai 125 dBA
4. Cara masuk suara : mll 3 cara

- Hantaran udara
- Hantaran tulang
- Hantaran diteruskan ke foramen ovale

60
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Skala Ukur Bising  

 Skala pengukuran A (filter A) : memperlihatkan 
perbedaan kepekaan yg besar  pd frekuensi rendah 
dan tinggi yg mendekati reaksi telinga untuk 
intensitas rendah (35-135 dB)

 Skala pengukuran B : memperlihatkan kepekaan 
telinga untuk intensitas sedang (40-135 dB)

 Skala pengukuran C : untuk bunyi intensitas tinggi 
(45-135 dB)  kalibrasi pengukuran

Basic Definitions 

• Sound Level
– Tingkat Kebisingan
– Alat Ukur : sound levelmeter

• Decibel
– The standard measurement of sound level
– The Decibel Scale is logarithmic and is an 

expression of Sound Pressures

62
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1. Zona A : RS, Labkes :  35 - 45 dB
2. Zona B : Pendidikan :  45 – 55 dB
3. Zona C : Kantor :  50 – 60 dB
4. Zona D : Industri :  60 – 70 dB

NAB utk Tempat Kerja di Industri : 85 dB

STANDAR  KEBISINGAN

63

(1) Kebisingan Kontinue Terus menerus
(2) Kebisingan Intermiten Terputus-putus
(3) Kebisingan Impulsif Tiba-tiba

JENIS KEBISINGAN

64
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• Kebisingan Kontinue (Steady Noise)
Adalah Kebisingan dengan fluktuasi dari
intensitas
tdk lebih dari 6 dB.
(1) Kontinue Spektrum Luas : Mesin Produksi
(2) Kontinue Spektrum Sempit : Gergaji

• Kebisingan Intermiten :
Adalah Kebisingan yg terputus-putus
 Kendaraan/lalu lintas

JENIS - JENIS KEBISINGAN

65

• Kebisingan Impulsif :
Adalah Kebisingan dimana waktu yg
dibutuhkan utk mencapai puncak dr sbr
bunyi tdk lebih
0.3 dtk dengan waktu penurunan sampai 20 
dB 
(1) Impulsif : Ledakan
(2) Impulsif Berulang : mesin tempa

66
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• Pada Sistem Pendengaran
1. Trauma Akustik : Acoustic trauma

Disebabkan oleh Pemaparan tunggal dng
intensitas yg sangat tinggi dan terjadi
secara tiba-tiba.  Kerusakan gendang
telinga akibat gesekan sel rambut Membran
tectoria pd organon corti, mengakibatkan
kerusakan sel rambut dan tdk tjd
regenerasi Jd kerusakan lebih disebabkan faktor mekanis.

PENGARUH KEBISINGAN

67

2. Noise Induced Hearing Loss (NIHL)
Penurunan ketajaman akibat bising dg   

intensitas > 85 dB dlm waktu lama. Akibat
paparan bising yg lama akumulasi mikro

trauma pd sel rambut.
a. Temporary Treshold Shift/TTS
b. Permanen Treshold Shift /PTS

68
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 Bukan Pada Sistem Pendengaran
1. Gangguan Perasaan
2. Gangguan Pembicaraan / Komunikasi
3. Gangguan tidur / Insomnia  33 – 38 dB
4. Gangguan Keseimbangan / konsentrasi
5. Pengurangan daya kerja : cepat lelah, tegang
6. Penurunan Produktifitas Kerja

69

TANDA-TANDA
NOISE – INDUCED HEARING LOOS 

1. Telinga berdenging/mendesis
2. Sulit memahami pembicaraan
3. Bunyi sedikit tidak jelas
4. Kesulitan memahami percakapan
5. Berkomunikasi dg berteriak

70
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– 4 phases of hearing loss

Phase 1
Ringing in the ears

Phase 2
Intermittent Ringing 
continues

Phase 4
Disturbed sleep, 
mistakes  
in conversation

Phase 3
Normal hearing 
is gone

FASE KEHILANGAN PENDENGARAN

1. TUJUAN 
(1) Mencari data kebisingan
(2) Sebagai tindakan korektif K3

2. ALAT UKUR
(1) Sound level meter
(2) Audiometer

PENGUKURAN KEBISINGAN

72
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SOUND LEVEL METER
Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP/51/MEN/1999 zona
kebisingan dibedakan atas tiga bagian, yaitu:
a. Zona aman tanpa pelindung : < 85 dB
b. Zona dengan pelindung ear plug : 85 - 95 dB
c. Zona dengan pelindung ear muff : > 95 dB

73

Daftar Skala Intensitas Kebisingan

Tingkat bising Intensitas (dB) Batas dengar tetinggi

Menulikan

Sangat hiruk-pikuk

Kuat

Sedang

Tenang

Sangat tenang

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Halilintar dan meriam

Mesin uap

Jalan hiruk pikuk, 

perusahaan sangat gaduh

Pluit polisi

Kantor gaduh, jalan pd umumnya

Radio dan perusahaan

Rumah gaduh, kantor pd umumnya

Percakapan kuat & radio perlahan]

Rumah tenang, kantor perorangan

auditorium, dan percakapan

Bunyi daun, berbisik & batas dengar
manusia
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Intensitas & Jam Kerja yg diperkenankan (Suma’mur)

Intensitas (dBA) Waktu Kerja (Jam)

85 8

92 6

95 4

97 3

100 2

105 1

110 0,5

115 0,25

75

Pada frekuensi berapa telinga manusia mampu mendengar ?

Berapa Nilai Ambang Batas ( NAB ) kebisingan
yang ditetapkan sesuai ketentuan ?

Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi

Nomor : PER-13/MEN/X/2011 adalah 85 dBA 
,untuk waktu pemajanan 8 jam perhari.

Dan untuk kebisingan lebih dari 140 dBA 
walaupun sesaat pemajanan tidak 

diperkenankan.

76
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Pelindung Telinga
Ada berapa macam alat pelindung telinga ?

Alat pelindung telinga ada 2 macam, yaitu :
• Sumbat telinga ( ear plug ) 
• Tutup telinga ( ear muff )

Sumbat telinga jenisnya ada yang permanen dan jenis
sekali pakai, sedang tutup telinga jenisnya sama, 
hanya dibedakan ada yang langsung dilekatkan di

helmet atau tidak dilekatkan di helmet tetapi
menggunakan headband/ikat kepala namun sering

mengganggu alat pelindung lainnya.

77

Bagaimana menentukan sumbat telinga
( ear plug ) yang baik ?

Sumbat telinga yang baik adalah menahan
frekuensi tertentu saja, sedangkan frekuensi

untuk bicara biasanya ( komunikasi ) tidak
terganggu.Bahan sumbat telinga ada yang 

terbuat dari karet, plastik keras, plastik lunak, 
lilin dan kapas. Yang disenangi adalah jenis

karet dan plastik lunak karena bisa
menyesuaikan bentuk dengan lobang telinga

78
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Seberapa efektif kebisingan yang dapat dilindungi
dengan sumbat telinga (ear plug)?

Bila pemakaiannya baik, daya atenuasi ( daya
lindung ) 25-30 dB, bila ada kebocoran
dalam pemakaian dapat mengurangi

atenuasi sampai 15 dBA lebih.

79

Lalu kalau menggunakan tutup telinga
( ear muff ) seberapa efektif kebisingan yang dapat

dilindungi ?
Tutup telinga ( ear muff ) daya atenuasinya ( daya

lindung ) sampai 42 dBA ( 35 – 45 dBA ). Untuk
keadaan khusus dapat dikombinasikan antara

tutup telinga dengan sumbat telinga, sehingga
dapat atenuasi yang lebih tinggi; tapi tidak lebih

dari 50 dBA, karena hantaran suara melalui
tulang masih ada.

80
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SOUND LEVEL METER

SOP Pemakaian Sound Level Meter :
a. Cek Fisik
b. ON
c. Kalibrasi
d. Ukur
e. Catat
f. Off

Cara mengukur adalah setinggi telinga dan miring 70 derajat

Cara mengukur minimal di 3 tempat/titik

Jarak yang diukur dari sumber suara ke alat adalah 1-1,5 meter

Cara kalibrasi Sound level meter adalah di tempat yang sunyi/kedap 
suara

88
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1. Pengendalian Teknis
(1) Mengurangi pada Sumbernya
(2) Mengurangi Rambatan Bunyi pada media
(3) Mengurangi Bunyi pada Pekerja

2. Pengendalian Administrasi
(1) Mengurangi Waktu paparan Bising
(2) Mengatur Rotasi Kerja
(3) Mengatur Jadwal kerja
(4) Manajemen K3

UPAYA PENGENDALIAN KEBISINGAN
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