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TIU

Mahasiswa mampu memahami teknik monitoring lingkungan 
kerja.

TIK

1. Mahasiswa dapat mengenal masalah yang ada 
dilingkungan kerja.
2 D t l k k il i di li k k k j2. Dapat melakukan penilaian di lingkungkungan kerja.
3. Mahasiswa dapat melakuan upaya pengendalian 
dilingkungan kerja.



Monitoring Lingkungan Kerja

Tidak lepas dari 3 konsep dasar dalam
Hyigene Perusahaan.
1.Pengenalan Lingkungang g g
2.Penilaian Lingkungan
3 Pengendalian Lingkungan3.Pengendalian Lingkungan



PENGENALAN LINGKUNGANPENGENALAN LINGKUNGAN

Untuk mengetahui secara kualitatif tentangg g
faktor bahaya lingkungan.

1. Flow diagram dari kegiatan proses dan
ioprasi

2. Bahan baku, bahan pembantu, hasil antara,
hasil samping hasil produk dan sisahasil samping, hasil produk dan sisa
produksi bahan buangan.

3. Kondisi oprasi tiap tahap dalam rangkaian3 o d s op as t ap ta ap da a a g a a
oprasi & proses

4. Majalah, sura kabar, jurnal, dan keluhan
tenaga kerja.



HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM 
PENGENALAN LINGKUNGANPENGENALAN LINGKUNGAN

• Alat-alat teknis penanggulangan apa yang 
sudah tersedia/ dipergunakansudah tersedia/ dipergunakan. 

• Bentuk bahan baku yang digunakan.
J l h t & b k j• Jumlah orang yang terpapar & bekerja 
ditiap tahap dalam rangkaian proses.



MANFAAT PENGENALAN LINGKUNGAN

• Mengetahui secara kwalitatif bahwa dalam suatuMengetahui secara kwalitatif bahwa dalam suatu 
tahap dalam proses produksi timbul faktor yang 
secara potensial dapat membahayakan.   

• Apabila diperlukan pengukuran, dapat secara 
tepat diketahui lokasi dimana faktor bahaya 
lingkungan timbul.

• Mengetahui secara kwalitatif bahwa sejumlah 
k j d f k b htenaga kerja terpapar pada faktor bahaya 

tertentu.



PENILAIAN LINGKUNGANPENILAIAN LINGKUNGAN

• Mengetahui secara kwalitatif tingkat bahaya dariMengetahui secara kwalitatif tingkat bahaya dari 
suatu faktor bahaya lingkungan yang timbul.

• Penilaian dilaksanakan dengan melakukan  g
Pegukuran
Pengambilan sampelg p
Analisa laboratorium

Hasilnya bandingkan NABHasilnya bandingkan NAB



MANFAAT PENILAIAN LINGKUNGANMANFAAT PENILAIAN LINGKUNGAN

• Dasar untuk menyatakan bahwa kondisiDasar untuk menyatakan bahwa kondisi
lingkungan kerja memerlukan penerapan teknik
pengendalian & penanggulangan.

• Dasar untuk membantu mengkorelasikan kasus
kecelakaan & penyakit dengan kondisi
lingkunganlingkungan.

• Dasar untuk merencanakan alat
penanggulanganp gg g

• Dokumen untuk inspeksi sesui dengan UU yang
berlaku.



MAKSUD PENILAIAN LINGKUNGAN

• Engenering SurveilanceEngenering Surveilance.

L l S il• Legal Surveilance.

• Epidemologi dan penelitian medis



Hal yang dipertimbangkan dalam penilaian 
lingkungan dilapangan untuk memperoleh 

hasil yg representatifhasil yg representatif

• Alat & metode yang paling cocok untuk dipilih.Alat & metode yang paling cocok untuk dipilih.
• Lokasi pengukuran dan pengambilan sampel
• WaktuWaktu
• Metode & alat yang dipakai
• Sensitivitas alat yang digunakan• Sensitivitas alat yang digunakan
• Kecepatan aliran udara
• Jumlah pengukuran dan pengambilan sampel• Jumlah pengukuran dan pengambilan sampel.



PENGENDALIAN LINGKUNGANPENGENDALIAN LINGKUNGAN

Penerapan metode teknik ttt untuk 
menurunkan tingkat faktor bahaya 
lingkungan sampai batas yang masih 
dapat ditolerir oleh manusia dan 
lingkungannya.



METODE TEKNIS PENANGGULANGAN LINGKER 
DARI FAKTOR BAHAYA KIMIADARI FAKTOR BAHAYA KIMIA

• SubsitusiSubsitusi
• Ventilasi

P b h• Perubahan proses.
• Pengeluaran Setempat
• Pemencilan Proses
• Proteksi perseoranganProteksi perseorangan
• Isolasi



PENCEMARAN INDUSTRI PULP
Proses Pembuatan Pulp

KAYU (Serat kayu)                                                  KERTAS BEKASPEMBUANGANK
ULIT KAYU

Kotoran kulit 
K t h

REPULPING
Efluen

(TSS BOD COD)ULIT KAYU Kayu, tanah (TSS,BOD,COD)

PEMOTONGAN

Efluen PENGHILANGAN 
TINTA

Efluen

(TSS,BOD,phenol)

SERPIHAN KAYUPEMBUATAN PULP Larutan buangan 
(sulfit)

- Air
- Zat-zat kimia                                                              Air

(Sulfat-Sulfit)

PENYARING KASAR Serat

PULP HALUS

AIR

PENYARING HALUS
Serat

Air Cucian

S t

PULP BERSIHPENEBALAN
Serat

Air

PEMUCATAN Limbah cair

Zat-zat kimia
Air

PULP UNTUK DIJUAL

PENGERING PULP



TERIMA KASIHTERIMA KASIH


