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NAB Faktor Fisik-Permenkes No. 70 Tahun 2016

Faktor Fisik

Iklim Kerja Kebisingan Getaran

NAB Getaran Tangan dan 
Lengan

Getaran Seluruh Tubuh

Masing-masing Aksis (x, y dan z) 

Resultan 3 Aksis (x, y dan z)

Resultan 3 aksis (x, y, dan z) dengan Crest Factor > 6 hingga 9

Resultan 3 Aksis (x, y dan z) dengan Crest Factor > 9 

Radiasi Non-Pengion

Radiasi Medan Magnet Statis (0 – 300 Hz) 

Radiasi Medan Listrik Statis (≤ 30 kHz)

Radiasi Ultraviolet 



NAB IKLIM KERJA



NAB Iklim Kerja

• Penetapan nilai ambang batas iklim lingkungan kerja dengan mempertimbangkan alokasi
waktu kerja dan istirahat dalam satu siklus kerja (8 jam per hari) serta rata-rata laju metabolik
pekerja serta nilai koreksi pakaian kerja.

• Nilai Ambang Batas (NAB) iklim lingkungan kerja merupakan batas pajanan iklim lingkungan
kerja atau pajanan panas (heat stress) yang tidak boleh dilampaui selama 8 jam kerja per hari



NAB Iklim Kerja

Catatan:

1. ISBB atau dikenal juga dengan istilah WBGT (Wet Bulb  Globe Temperature) merupakan indikator iklim
lingkungan kerja

2. ISBB luar ruangan = 0,7 Suhu Basah Alami + 0,2 Suhu Bola + 0,1 Suhu Kering

3. ISBB dalam ruangan = 0,7 Suhu Basah Alami + 0,3 Suhu Bola  

(*) tidak diperbolehkan karena alasan dampak fisiologis



NAB Iklim Kerja

• NAB iklim lingkungan kerja
ditentukan berdasarkan alokasi 
waktu kerja dan istirahat dalam satu 
siklus kerja (8 jam per hari) serta 
rata-rata laju metabolik pekerja. 

• Kategori laju metabolik, yang 
dihitung berdasarkan rata-rata laju 
metabolik pekerja

Kategori Laju Metabolik dan Contoh Aktivitas

Kategori Laju Metabolik
(W)**

Contoh Aktivitas

Istirahat 115
(100 – 125)***

Duduk 

Ringan 180 
(125 – 235)***

Duduk sambal melakukan pekerjaan ringan
dengan tangan, atau dengan tangan dan
lengan, dan mengemudi. Berdiri sambil
melakukan pekerjaan ringan dengan lengan
dan sesekali berjalan.

Sedang
300 

(235 – 360)***

Melakukan pekerjaan sedang: dengan tangan
dan lengan, dengan lengan dan kaki, dengan
lengan dan pinggang, atau mendorong atau
menarik beban yang ringan. Berjalan biasa

Berat
415 

(360 – 465)***

Melakukan pekerjaan intensif: dengan lengan
dan pinggang, membawa benda, menggali, 
menggergaji secara manual, mendorong atau
menarik benda yang berat, dan berjala cepat

Sangat Berat
520 

(> 465)***

Melakukan pekerjaan sangat intensif dengan
kecepatan maksimal. 

Catatan:

(**)  Dihitung menggunakan estimasi

dengan standar berat badan 70 kg. Untuk

menghitung laju metabolik dengan berat

badan yang lain, dilakukan dengan

mengalikan hasil estimasi laju metabolik

dengan rasio antara berat badan aktual 

pekerja dengan 70 kg. 

(***) Mengacu pada ISO 8996 Tahun 2004.



NAB Iklim Kerja

• Hasil pengukuran iklim lingkungan kerja
harus dikoreksi dengan nilai koreksi 
pakaian kerja sebagaimana tercantum 
pada Tabel 3. 

• Nilai yang telah dikoreksi dibandingkan
dengan nilai NAB pada Tabel 1.



NAB KEBISINGAN



NAB Kebisingan

• NAB kebisingan yang diatur dalam peraturan ini tidak
berlaku untuk bising yang bersifat impulsive atau
dentuman yang lamanya <3 detik. 

• NAB kebisingan untuk 8 jam kerja per hari adalah
sebesar 85 dBA. Sedangkan NAB pajanan kebisingan
untuk durasi pajanan tertentu dapat dilihat pada Tabel
4. 

• Catatan: Pajanan bising tidak boleh melebihi level 140 
dBC walaupun hanya sesaat. 



NAB Kebisingan

• Beberapa hal yang diperhatikan dalam menginterpretasikan NAB kebisingan: 

1. NAB kebisingan merupakan dosis efektif pajanan kebisingan dalam satuan dBA yang diterima
oleh telinga (organ pendengaran) dalam periode waktu tertentu yang tidak boleh dilewati oleh
pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung telinga. 

2. Apabila seorang pekerja terpajan bising di tempat kerja tanpa menggunakan alat pelindung
telinga selama 8 jam kerja per hari, maka NAB pajanan bising yang boleh diterima oleh pekerja
tersebut adalah 85 dBA. 



NAB Kebisingan

• Pengukuran kebisingan: 

1. Pengukuran tekanan bising lingkungan kerja industri dilakukan dengan menggunakan sound level 
meter mengikuti metode yang standar. 

2. Pengukuran dosis efektif pajanan bising dilakukan dengan menggunakan alat monitoring pajanan
personal (noise dosimeter). 

1. Pengukuran dosis pajanan dilakukan sesuai dengan satu periode shift kerja (8 jam per hari).

2. Apabila jam kerja kurang atau lebih dari 8 jam per hari, maka durasi pengukuran dilakukan sesuai
dengan lama jam kerja. 



NAB Kebisingan

• Apabila menggunakan alat pelindung telinga (APT) untuk mengurangi dosis pajanan bising, 

maka perlu diperhatikan kemampuan APT dalam mereduksi pajanan bising yang dinyatakan

dalam noise reduction rate (NRR). 

• Perhitungan NRR untuk proteksi tunggal:
• Pajanan efektif (dBAefektif) = dBA pajanan – [NRR APT – 7 (faktor koreksi)] x 50%. 

• Perhitungan NRR untuk proteksi ganda:
• Pajanan efektif (dBAefektif) = dBA pajanan – {[NRR APT tertinggi – 7faktor koreksi] x 50%} + 5 dB. 



NAB GETARAN



Lingkup NAB Getaran

Getaran Tangan dan Lengan

Getaran Seluruh Tubuh

Masing-masing Aksis (x, y dan z) 

Resultan 3 Aksis (x, y dan z)

Resultan 3 aksis (x, y, dan z) dengan
Crest Factor > 6 hingga 9

Resultan 3 Aksis (x, y dan z) dengan Crest Factor > 9



Getaran Tangan dan Lengan

• Nilai Ambang Batas untuk durasi pajanan getaran tangan dan lengan selain yang 
tercantum pada Tabel 5, dapat dihitung dengan rumus: 

Keterangan: 
t = durasi pajanan dalam jam 
a = nilai hasil pengukuran akselerasi getaran tangan dan lengan

(meter/detik2)

𝑡𝑝𝑎𝑗𝑎𝑛𝑎𝑛 = 8𝑗𝑎𝑚 
5 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘2

𝑎𝑡𝑒𝑟𝑢𝑘𝑢𝑟
 

2

 

Nilai Ambang Batas Pajanan Getaran Tangan dan Lengan

Durasi Pajanan Per Hari Kerja
Nilai Akselerasi Pada Frekuensi 

Dominan  (Meter/Detik2)

8 Jam 5

4 Jam 7

2 Jam 10

1 Jam 14



Getaran Seluruh Tubuh

Faktor Pembebanan Getaran Seluruh Tubuh
(aksis x, y dan z) 



Getaran Seluruh Tubuh
• Masing-masing Aksis (x, y dan z) 

Nilai Ambang Batas Pajanan
Getaran Seluruh Tubuh untuk
Aksis x atau y 



Getaran Seluruh Tubuh
• Masing-masing Aksis (x, y dan z) 

Nilai Ambang Batas Pajanan
Getaran Seluruh Tubuh untuk
Aksis x atau y 



Getaran Seluruh Tubuh
• Masing-masing Aksis (x, y dan z) 

Nilai Ambang Batas Pajanan Getaran Seluruh Tubuh untuk Aksis z 



Getaran Seluruh Tubuh
• Resultan 3 Aksis (x, y dan z) 

• Nilai Ambang Batas Ceiling untuk pajanan Getaran Seluruh Tubuh resultan 3 aksis (x, y, 
dan z) adalah sebesar 1,15 meter/detik2.

• Resultan untuk pajanan Getaran Seluruh Tubuh untuk resultan 3 aksis (x, y, dan z) 
dihitung dengan rumus: 

Dimana: 

• Aw(x,y,z) = total nilai akselerasi yang terukur dengan faktor 
pembebanan (weighted rmsacceleration) untuk aksis (x,y,z) 

• Wf(x,y,z) = faktor pembebanan untuk aksis (x,y,z) pada setiap 
1/3 frekuensi octave band dari 1 hingga 80 Hertz 

• Af(x,y,z) = nilai akselerasi rms untuk spektrum aksis (x,y,z) pada 
setiap 1/3 frekuensi octave band dari 1 hingga 80 Hertz 



Getaran Seluruh Tubuh
• Resultan 3 Aksis (x, y dan z) 

Faktor Pembebanan untuk 
Menghitung Resultan Getaran 
Seluruh Tubuh untuk Pajanan 8 
Jam per Hari 

Frekuensi

(Hertz)

Faktor Pembebanan

Vibrasi Longitudinal z Vibrasi Transversal x, y

1 0,5 1
1,25 0,56 1
1,6 0,63 1
2 0,71 1

2,5 0,8 0,8
3,15 0,9 0,63

4 1 0,5
5 1 0,4

6,3 1 0,315
8 1 0,25

10 0,8 0,2
12,5 0,63 0,16
16 0,5 0,125
20 0,4 0,1
25 0,315 0,08

31,5 0,25 0,063
40 0,2 0,05
50 0,16 0,04
63 0,125 0,0315
80 0,1 0,025



Getaran Seluruh Tubuh
• Resultan 3 aksis (x, y, dan z) dengan Crest Factor > 6 hingga 9

• Nilai Ambang Batas untuk pajanan getaran seluruh tubuh yang memiliki nilai perbandingan 
akselerasi tertinggi dengan akselerasi terendah (crest factor) antara 6-9 untuk 8 jam kerja 
per hari adalah 0,8661. 

• Sedangkan NAB getaran seluruh tubuh dengan crest factor 6-9 untuk durasi pajanan tertentu 
dapat dilihat pada Tabel berikut:

NAB ini tidak berlaku untuk pajanan kurang 
dari 10 menit 



Getaran Seluruh Tubuh
• Resultan 3 aksis (x, y, dan z) dengan Crest Factor > 6 hingga 9

• Resultan untuk pajanan Getaran Seluruh Tubuh dengan crest factor 6-9 untuk 3 aksis (x, y, 
dan z) dihitung dengan rumus: 

• awl(8) = pajanan harian getaran selama 8 jam untuk aksis x, y 
dan z (ms-2 rms) 

• awlj = nilai total pembebanan akselerasi pada aksis x , y atau
z selama periode pajanan j (ms-2 rms). 

• Untuk nilai pembebanan lihat Tabel 8. 

• T0 = durasi selama periode pajanan j (detik) 



Getaran Seluruh Tubuh
• Resultan 3 Aksis (x, y dan z) dengan Crest Factor > 9

• Untuk getaran seluruh tubuh dengan crest factor > 9, maka perhitungan NAB getaran seluruh 
tubuh (Vibration Dose Value/VDV) dihitung dalam setiap aksis x, y dan z sebagai berikut: 

• Perhitungan VDV tidak berlaku untuk pajanan yang melebihi 8 jam. Nilai Ambang Batas (NAB) 
Ceiling sebesar 17,0 meter per detik1,75

Keterangan: 

• VDV = Vibration Dose Value (meter per detik1,75rmq) 

• Kl = faktor pengali untuk setiap arah (k = 1,4 untuk l = x, y; k = 1,0 untuk 
l = z) 

• T = durasi pajanan (detik atau jam) 

• T0 = referensi durasi 8 jam atau 28.800 detik (detik atau jam)

• awl (t)= besar akselerasi yang terukur (the weighted acceleration) 
masing- masing aksis (x,y, x) sebagai fungsi waktu antara 0,5 dan 80 Hz 
(meter per detik1,75rmq)  



NAB RADIASI NON-PENGION



Lingkup NAB Radiasi Non-Pengion

Medan magnet statis (0-300 Hz)

Medan listrik statis (≤ 30 kHz)

Ultraviolet



Lingkup NAB Radiasi Non-Pengion

Medan magnet statis (0-300 Hz)

Pajanan NAB Ceiling 

Seluruh tubuh (tempat kerja umum) 2 T 

Seluruh tubuh (pekerja dengan pelatihan
khusus dan lingkungan kerja yang terkendali) 

8 T 

Anggota gerak 20 T 

Pengguna peralatan medis elektronik yang 
diimplan* 

0,5 mT

• Medan magnet statis adalah suatu
medan magnet atau area yang 
ditimbulkan oleh pergerakan arus
listrik. 

• NAB pajanan radiasi medan
magnet statis dinyatakan dalam
Tesla. 

(*) Harap memperhatikan spesifikasi atau rekomendasi peralatan medis
implan yang digunakan. 



Lingkup NAB Radiasi Non-Pengion

Medan listrik statis (≤ 30 kHz)

Frekuensi NAB Ceiling 

0 – 220 Hz 25 kV/m 

220 Hz – 3 kHz E NAB-Ceiling = 5,525 x 106 / f 

3 kHz – 30 kHz 1.842 m(*) 

1. Untuk pekerja yang menggunakan alat pacu jantung, maka nilai NAB Ceiling pada frekuensi 0-220 Hz tidak
berlaku karena dapat mengganggu fungsi alat. Pekerja yang menggunakan alat pacu jantung dengan frekuensi
(50 atau 60 Hz) harus memperhatikan informasi tentang gangguan medan listrik dari pembuat alat, bila tidak
terdapat informasi dari pembuat alat maka pajanan tidak boleh melampaui 1 kV/m.

2. Nilai NAB pada frekuensi 3 kHz – 30 kHz berlaku untuk pajanan per bagian tubuh maupun pajanan pada
seluruh tubuh



Lingkup NAB Radiasi Non-Pengion

Radiasi Ultraviolet (200 - 400 nm) Durasi Pajanan Per Hari Iradiasi Efektif, Ieff (mW cm2) 

8 jam 0,0001

4 jam 0,0002 

2 jam 0,0004

1 jam 0,0008 

30 menit 0,0017 

15 menit 0,0033

10 menit 0,005 

5 menit 0,01 

1 menit 0,05 

30 detik 0,1

10 detik 0,3 

1 detik 3 

0,5 detik 6

0,1 detik 30

• Beberapa sumber ultraviolet yang dicakup dalam
NAB ini adalah pengelasan dan carbon arcs, 
benda berpendar (fluorescent), lampu pijar dan
lampu germicidal, dan radiasi sinar matahari. 

• Pada individu yang fotosensitif atau individu
yang secara bersamaan terpajan dengan bahan-
bahan yang dapat mengakibatkan fotosensitif, 
maka tidak dianjurkan untuk terpajan dengan
radiasi ultraviolet.



Persyaratan-Permenkes No. 70 Tahun 2016

Persyaratan Faktor Fisik

Persyaratan Faktor Pencahayaan

Persyaratan Pajanan Getaran Seluruh Tubuh dalam
Periode 24 Jam dengan Crest Factor ≤ 9 

Persyaratan Radiasi Radio dan Gelombang Mikro
(30 Hz – 300 GHz)

Persyaratan Radiasi Laser 

Persyaratan Faktor Biologi 

Persyaratan Penanganan Beban 
Manual 



PERSYARATAN – FAKTOR FISIK

- Pencahayaan -



Pengelompokkan

Persyaratan 
pencahayaan dalam 

gedung industri 

Pencahayaan Area Umum

Pencahayaan Dalam Gedung
Berdasarkan Jenis Industri

Persyaratan 
pencahayaan di luar 

gedung industri 



Pedoman Penggunaan Persyaratan Pencahayaan 

• Nilai persyaratan tingkat pencahayaan di lingkungan kerja industri merupakan nilai 
yang sedapat mungkin dipenuhi oleh 

• industri sesuai dengan jenis area dan pekerjaan yang dilakukan. Suatu lingkungan 
kerja atau aktivitas kerja dikatakan memenuhi persyaratan tingkat pencahayaan 
apabila mempunyai perbedaan maksimal 10% dari nilai tingkat pencahayaan yang 
dipersyaratkan. 



Persyaratan Pencahayaan Area Umum dalam Gedung Industri 

No Jenis Area, Pekerjaan/Aktifitas
Lux

Keterangan

1 Lorong: tidak ada pekerja 20 Tingkat pencahayaan pada permukaan 
lantai

2  Pintu masuk

 Ruang istirahat

100

3 Area sirkulasi dan koridor Jika terdapat kendaraan pada area ini 
maka tingkat pencahayaan minimal 
150 lux.

4 Elevator, lift 100 Tingkat pencahayaan depan lift 
minimal 200 lux

5 Ruang Penyimpanan 100 Jika ruangan digunakan bekerja terus-
menerus maka tingkat pencahayaan 
minimal 200 lux

6 Area bongkar muat 150
7 Tangga, eskalator, travolator 150 Diperlukan kontras pada anak tangga
8 Lorong: ada pekerja 150 Tingkat pencahayaan pada permukaan 

lantai



Persyaratan Pencahayaan Area Umum dalam Gedung Industri 

No Jenis Area, Pekerjaan/Aktifitas
Lux

Keterangan

9 • Rak Oenyimpanan

• Ruang tunggu

• Ruang kerja umum, Ruang switchgear

 Kantin

 Pantry

200

10 Ruang ganti, kamar mandi, toilet 200 Ketentuan ini berlaku pada masing-
masing toilet dalam kondisi tertutup

11 Ruangan aktifitas fisik (olah raga)

Area penanganan pengiriman kemasan

300

10  Ruang P3K

 Ruangan untuk memberikan perawatan 
medis

 Ruang switchboard

500



Pencahayaan Dalam Gedung Berdasarkan Jenis Industri 

Kegiatan Industri & Kerajinan – Pertanian

No Jenis Area, Pekerjaan/Aktifitas Lux Keterangan

1 Bangunan untuk ternak 50

2  Bongkar muat barang, penanganan 

peralatan dan mesin

 Kandang hewan sakit; Kandang untuk 

melahirkan

 Penyiapan pakan; susu; pencucian 

perkakas

200



Pencahayaan Dalam Gedung Berdasarkan Jenis Industri 

Kegiatan Industri & Kerajinan – Listrik dan Elektronik

No Jenis Area, Pekerjaan/Aktifitas Lux Keterangan
1  Pembuatan kabel dan kawat

 Coil impregnating

 Galvanisasi (galvanizing)

300 “safety colours” 
harus mudah 
dikenali

2 Pengulungan(winding)

 Gulungan besar (large coils)

 Kumparan sedang (medium-sized coils)

 Kumparan kecil (small coils)

300

500

750

3 Perakitan (Assembly work):

 Kasar , contoh transformator besar 

 Sedang , contoh switchboard

 Halus, contoh telepon, radio, peralatan IT/komputer

 Presisi, contoh peralatan pengukuran, PCB (printed circuit
board)

300

500

750

1000

4 Workshop elektronik, pengujian, penyesuaian (adjusting) 1500



Tingkat pencahayaan di luar ruangan gedung industri – Area Umum

No Jenis Aktivitas/Area Kerja/Area Mobilitas*
Tingkat Pencahayaan 

Rata-rata

1 Area yang jarang digunakan, aktivitas yang membutuhkan ketajaman visual minimal, dan area 
pejalan kaki. 

Contoh: 

 Berjalan dari area akomodasi ke area kerja 

 Jalur perpindahan di dalam area kerja 

 Area istirahat (shelter) yang jarang dikunjungi pada malam hari

5 lux

2 Area yang diakses agak rutin selama shift kerja, dan aktivitas atau tugas yang membutuhkan 
ketajaman visual rendah sampai sedang. 

Contoh:

 Jalur lalu-lalang, anak tangga, dan tangga yang jarang digunakan

 Lalu lintas dengan kecepatan max 10 km/jam seperti sepeda, truk dan excavator

 Area bentangan pipa (seperti: flares lines, steam lines, wellhead plumbing, flow lines)

 Tanki timbun/penyimpanan

 Tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan membaca label yang berukuran besar

 Bongkar-muat secara manual

 Bongkar muat material oleh satu unit alat

 Rute jalan keluar

10 lux



Tingkat pencahayaan di luar ruangan gedung industri – Area Umum

No Jenis Aktivitas/Area Kerja/Area Mobilitas*
Tingkat Pencahayaan 

Rata-rata

3 Area yang diakses beberapa kali selama shift kerja dan aktivitas atau tugas yang membutuhkan 
ketajaman visual sedang. 

Contoh:

 Jalur lalu-lalang dan anak tangga yang rutin digunakan

 Lalu lintas umum (kecepatan maksimal 40 km/jam)

 Jalur lalu-lalang di atas tanki 

 Tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan untuk membaca label yang berukuran kecil 

 Tugas-tugas yang membutuhkan pengamatan/inspeksi yang terus-menerus terhadap 
fasilitas/instalasi, seperti jalur pipa dan kerangan

 Bongkar muat dengan menggunakan front-end loader 

 Bongkar muat material oleh beberapa unit alat secara bersamaan 

 Memindahkan dan menempatkan peralatan/material yang berukuran besar

20 lux



Tingkat pencahayaan di luar ruangan gedung industri – Area Umum

No Jenis Aktivitas/Area Kerja/Area Mobilitas*
Tingkat Pencahayaan 

Rata-rata
4 Area perpindahan yang sibuk dan aktivitas atau tugas yang membutuhkan ketajaman visual yang

tinggi.

Contoh:

 Wellhead (area sekitarnya)

 Melakukan tugas pembacaan instrumen seperti membaca alat ukur (gauges) atau tampilan
digital (digital displays)

 Tugas yang mengharuskan melakukan pengamatan/inspeksi yang lebih detil terhadap
fasilitas/instalasi, seperti jalur pipa dan kerangan

 Pengaturan posisi, perakitan atau pembongkaran peralatan yang berukuran besar di tempat

 Mengangkat dan menurunkan beban dengan menggunakan crane/boom truck

50 lux

5 Aktivitas atau tugas yang membutuhkan kemampuan untuk melihat detil yang halus (kecil).

Contoh:

 Tugas perbaikan peralatan mekanik

 Merakit atau membongkar peralatan yang mempunyai komponen yang kecil

 Memperbaiki control panels

100 lux



Tingkat pencahayaan di luar ruangan gedung industri – Area Umum

No Jenis Aktivitas/Area Kerja/Area Mobilitas*
Tingkat Pencahayaan 

Rata-rata
6 Aktivitas atau tugas yang membutuhan kemampuan melihat detil yang sangat halus (sangat kecil)

Contoh:

 Memperbaiki motor listrik/elektrik (seperti: fine coil wiring, dll.)

 Memperbaiki sirkut listrik/elektrik 

200 lux

(*) Tabel di atas mengatur area kerja yang tidak diakses pada malam hari atau area dengan kegiatan kerja 
yang bersifat intermittent yang mana pencahayaan dapat dengan mudah dinyalakan dan dimatikan. 



Pencahayaan di Luar Gedung Berdasarkan Jenis Industri 

Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik 

No Jenis Area, Pekerjaan/Aktifitas Lux Keterangan

1 Penanganan peralatan servis, batubara 20

2 Inspeksi umum 50

3  Pekerjaan servis umum dan pembacaaan 

instrumen

 Perbaikan dan perawatan saluran udara

100

4 Perbaikan peralatan listrik 200 Gunakan cahaya lokal



PERSYARATAN – FAKTOR FISIK

- Pajanan Getaran Seluruh Tubuh dalam
Periode 24 Jam dengan Crest Factor ≤ 9 -



• Untuk getaran seluruh tubuh dengan crest factor ≤ 9, maka perhitungan 
NAB untuk pajanan getaran seluruh tubuh yang memiliki besaran dan durasi 
yang bervariasi dalam periode pajanan 24 jam, nilai ekuivalen akselerasi 
berdasarkan pembebanan pada setiap aksis x, y dan z dapat dihitung 
sebagai berikut: 

Keterangan: 

• awl,e = nilai the equivalent overall weighted acceleration 
pada arah/aksis l = x , y atau z (m/detik2 rms) 

• awlj = nilai the overall weighted acceleration pada 
arah/aksis l = x, y atau z selama periode pajanan j 
(m/detik2 rms) 

• TJ = durasi selama periode pajanan j (detik) 



• Resultan untuk pajanan getaran seluruh tubuh yang memiliki besaran dan durasi 
yang bervariasi dalam periode pajanan 24 jam untuk 3 aksis (x, y, dan z) dihitung 
dengan rumus: 

• Untuk menghitung getaran seluruh tubuh dalam periode 24 jam dengan standar 
pajanan 8 jam per hari, akselerasi getaran seluruh tubuh dapat dihitung dengan 
rumus: 

Keterangan: 

• awl (8) = pajanan harian getaran selama 8 jam untuk aksis x, y dan z 
(m/detik2 rms) 

• awlj = nilai total pembebanan akselerasi pada aksis x, y atau z selama 
periode pajananj (m/detik2 rms) 

• T0 = durasi selama periode pajanan j (detik) 



• Hasil perhitungan resultan pajanan getaran seluruh tubuh yang memiliki 
besaran dan durasi yang bervariasi dalam periode pajanan 24 jam untuk 3 
aksis (x, y, dan z) dibandingkan dengan Nilai Ambang Batas pajanan 

Faktor Pembebanan untuk 
Menghitung Resultan Getaran 
Seluruh Tubuh untuk Pajanan 8 
Jam per Hari 

Frekuensi

(Hertz)

Faktor Pembebanan

Vibrasi Longitudinal z Vibrasi Transversal x, y

1 0,5 1
1,25 0,56 1
1,6 0,63 1
2 0,71 1

2,5 0,8 0,8
3,15 0,9 0,63

4 1 0,5
5 1 0,4

6,3 1 0,315
8 1 0,25

10 0,8 0,2
12,5 0,63 0,16
16 0,5 0,125
20 0,4 0,1
25 0,315 0,08

31,5 0,25 0,063
40 0,2 0,05
50 0,16 0,04
63 0,125 0,0315
80 0,1 0,025



PERSYARATAN – FAKTOR FISIK

- Radiasi Radio dan Gelombang Mikro
(30 Hz – 300 GHz) -



• Mengatur tentang batas pajanan power density, kekuatan medan listrik, medan
magnet dan waktu berdasarkan rentang frekuensi.

• Nilai pajanan kekuatan medan listrik dan magnet adalah nilai rata-rata pajanan
pada area atau bagian tubuh yang terpajan. Pada frekuensi lebih dari 30 GHz, 
persyaratan nilai power density hanya boleh memajan permukaan tubuh dengan
luas 10 cm2.

Persyaratan Radiasi Radio dan Gelombang
Mikro (30 Hz – 300 GHz) 



Persyaratan Radiasi
Frekuensi Radio dan
Gelombang Mikro
(30 Hz – 300 GHz) 



PERSYARATAN – FAKTOR FISIK

- Radiasi Laser -



Persyaratan Radiasi Laser 

• Laser dapat dioperasikan dalam dua mode utama yaitu pulse dan
gelombang kontinyu. 

• Persyaratan nilai pajanan untuk laser yang berbentuk pulse dan pajanan
yang singkat dinyatakan dalam J/cm2 area terpajan.

• Persyaratan untuk Radiasi Laser berdasarkan:

• Panjang Gelombang

• Bukaan Laser



Persyaratan untuk Radiasi Laser 
berdasarkan Panjang Gelombang

• Persyaratan ini merupakan pedoman
untuk mengevaluasi pajanan radiasi pulse 
yang repetitif yang digunakan bila laju
pulse melebihi 1 pulse per detik. 



Persyaratan Batasan
Bukaan Laser

Persyaratan ini merupakan pedoman untuk
mengevaluasi pajanan radiasi pulse yang
repetitif yang digunakan bila laju pulse
kurang dari satu kali per detik.



PERSYARATAN – FAKTOR BIOLOGI



Persyaratan 
• Persyaratan faktor biologi merupakan nilai maksimal bakteri dan jamur yang 

terdapat di udara ruang kantor industri. Persyaratannya sebagai berikut: 

Catatan: 

1. (cfu/m3) = colony forming unit per meter kubikudara 

2. Angka tersebut merupakan batas maksimal yang dipersyaratkan. Apabila angka tersebut 
terlampaui, bukan mengindikasikan adanya risiko kesehatan, tetapi merupakan indikasi 
untuk dilakukannya investigasi lebih lanjut. 



Pedoman Penggunaan Persyaratan Faktor Biologi 

• Persyaratan faktor biologi merupakan nilai maksimal bakteri dan jamur yang 
terdapat di udara ruang kantor industri dalam satuan (cfu/m3) = colony forming unit 
per meter kubik udara. 

• Angka persyaratan bahaya biologi tersebut merupakan batas maksimal yang 
dipersyaratkan. Apabila angka tersebut terlampaui, bukan mengindikasikan adanya 
risiko kesehatan, tetapi merupakan indikasi untuk dilakukannya investigasi lebih 
lanjut. 



PERSYARATAN – PENANGANAN BEBAN MANUAL



Pendahuluan

Definisi

• Penanganan beban manual (PBM) adalah setiap aktivitas 
pengangkutan atau pemindahan beban oleh satu atau lebih 
pekerja secara manual, termasuk mengangkat, meletakkan, 
mendorong, menarik, atau membawa beban atau benda

Tujuan

• Mengurangi risiko cedera ke tingkat yang dapat diterima



Persyaratan penanganan beban manual: 

1. Sedapat mungkin hindari melakukan aktivitas penanganan beban secara manual 

di tempat kerja yang dapat menyebabkan risiko cedera 

2. Apabila tidak memungkinkan, maka 

a. Lakukan penilaian risiko yang sesuai dan memadai

b. Lakukan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko 

c. Memberikan informasi yang tepat berupa: 

1) Berat dari setiap beban atau benda yang akan ditangani 

2) Bagian atau sisi terberat dari beban atau benda yang akan diangkat yang menyebabkan 

pusat gravitasi tidak berada di sentral 



Persyaratan penanganan beban manual: 

3. Ulangi penilaian risiko jika: 

a. Adanya dugaan bahwa penilaian tersebut tidak lagi sesuai 

b. Terdapat perubahan bermakna pada aktivitas penanganan beban manual yang dimaksud 



Persyaratan penanganan beban manual: 

3. Ulangi penilaian risiko jika: 
a. Adanya dugaan bahwa penilaian tersebut tidak lagi sesuai 

b. Terdapat perubahan bermakna pada aktivitas penanganan beban manual yang 
dimaksud 



Persyaratan PBM

1. Faktor Karakterisitik Beban atau Benda

• Berat beban atau benda

• Letak beban atau benda terhadap tulang
belakang

• Ukuran beban atau benda

• Ada atau tidak pegangan pada beban
atau benda

• Isi beban atau benda (stabil atau mudah
berpindah seperti cairan)

• Kondisi beban atau benda (tajam, panas, 
atau dingin) 

2. Faktor Pekerjaan

• Postur

• Frekuensi

• Durasi



Persyaratan PBM
3. Faktor Lingkungan

• Permukaan lantai

• Iklim

• Pertukaran udara

• Pencahayaan

• Housekeeping

4. Faktor Kemampuan Individu

• Status kesehatan

• Pelatihan khusus

5. Lain-lain

• Alat pelindung diri



Alternatif Pengendalian



Terima Kasih


