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• Seseorang dapat menjadi sakit apabila 
mengalami keterpaparan (exposured) 
terhadap agen (faktor penyebab) penyakit 
tertentu, baik scr langsung maupun tidak 
langsung.

• Orang tersebut berada pada tingkat 
kerentanan tertentu.

• Keterpaparan dipengaruhi pula oleh unsur  
lingkungan dan unsur penjamu.

Konsep Sehat Sakit
Review



  

Kerangka Kerja

• Tujuan utama mempelajari hubungan 
antara bahaya lingkungan dengan 
kesehatan adalah untuk mengurangi atau 
menghilangkan bahaya tersebut  risk 
management

• Tapi sebelum hal tersebut bisa dilakukan, 
risiko dengan sendirinya  perlu 
diidentifikasi dan disusun karakteristiknya 
 risk assessment



  

• Bahaya (hazard) adalah faktor intrinsik yang 
melekat pada sesuatu (bisa pada barang ataupun 
suatu kegiatan maupun kondisi), 

• Bahaya ini akan tetap menjadi bahaya tanpa 
menimbulkan dampak/ konsekuensi ataupun 
berkembang menjadi accident bila tidak ada 
kontak (exposure) dengan manusia. 

820 Okt 2010

Bahaya



  

Risiko
• Risk is :

The probability of an adverse effect in an 
organism, system, or (sub)population caused 
under specified circumstances by exposure to 
an agent (IPCS 2004) 

• Risiko adalah :
Kebolehjadian dampak yang merugikan 
kesehatan pada suatu organisme, sistem, atau 
(sub)populasi yang disebabkan oleh pajanan 
suatu agen dalam jumlah dan dengan jalur 
pajanan tertentu

IPCS = International Programme on Chemical Safety



  

• Bahaya (hazard) adalah faktor intrinsik yang 
melekat pada sesuatu (bisa pada barang ataupun 
suatu kegiatan maupun kondisi), 

• Bahaya ini akan tetap menjadi bahaya tanpa 
menimbulkan dampak/ konsekuensi ataupun 
berkembang menjadi accident bila tidak ada 
kontak (exposure) dengan manusia. 
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Pemahaman tentang Bahaya dan Risiko



  

Pemahaman tentang Bahaya dan Risiko

• Bahaya yang mempunyai potensi dan 
kemungkinan menimbulkan dampak/ kerugian, 
baik dampak kesehatan maupun yang lainnya 
biasanya dihubungkan dengan risiko (risk).

• Berdasarkan pemahaman tersebut, maka risiko 
dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya 
suatu dampak/konsekuensi. 

• (risk = probability x consequences).

1120 Okt 2010



  

• Dampak/konsekuensi hanya akan terjadi bila ada 
bahaya dan kontak/exposure antara manusia 
dengan bahaya tersebut. 

• Oleh karena itu dampak/konsekuensi dapat 
diartikan sebagai akibat dari terjadinya 
kontak/exposure antara bahaya/hazard dengan 
manusia (konsekuensi = exposure x hazard). 

• Dengan demikian hubungan antara bahaya 
dengan risiko dapat dilihat pada rumus sebagai 
berikut: (risk = probability x exposure x hazard).

1220 Okt 2010



  

• Pengetahuan tentang risiko ini diperlukan untuk 
mengetahui proses perkembangan bahaya 
menjadi dampak/konsekuensi, sehingga kita 
dapat memotong rantai proses itu agar tidak 
menjadi sebuah konsekuensi.

• Pengelolaan risiko yang ada di lingkungan 
merupakan salah satu metoda ataupun program 
yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya 
dampak kesehatan lingkungan.

1320 Okt 2010



  

Analisis Risiko

• Terdiri atas :
- risk assessment
- risk management, and 
- risk communication

• Memberikan pendekatan sistematis untuk 
memahami dan mereduksi risiko, tetapi 
harus mempertimbangkan faktor obyektif 
dan subyektif, yang beberapa diantaranya 
sulit untuk dihitung. 
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Risk Analysis Activities: 

• Risk assessment

Karakterisasi sistematis efek kesehatan 
potensial yang merugikan sebagai hasil 
dari paparan manusia terhadap agen 
bahaya



  

Risk Analysis Activities: 

• Risk management

Proses mempertimbangkan alternatif 
kebijakan dan menseleksi aturan 
pelaksanaan yang paling sesuai 
berdasarkan pada hasil dari risk 
assessment dan memperhatikan faktor 
sosial, ekonomi dan politik



  

Risk Analysis Activities:

• Risk communication

Proses menjadikan informasi dari risk 
assessment and risk management dapat 
dipahami oleh pengacara, politikus, hakim, 
pengusaha dan pekerja, ahli lingkungan, 
dan kelompok masyarakat lainnya.



  

Pengertian ARKL

• Karakterisasi sistematis efek‐efek 
pajanan bahaya lingkungan yang 
berpotensi merugikan kesehatan manusia 
(NRC, 1983).

• Proses penilaian bersama ilmuwan dan birokrat 
untuk memprakirakan peningkatan risiko 
gangguan kesehatan pada manusia yang 
terpajan oleh zat‐zat toksik (EPA,1991).

EPA = Environmental Protection Agency
NRC = National Research Council 



  

• Evaluasi ilmiah dampak kesehatan 
potensial yang dapat terjadi karena 
pajanan zat tertentu atau campurannya 
pada kondisi spesifik (US‐EPA, 1998).

• Kerangka ilmiah untuk memecahkan 
permasalahan lingkungan & kesehatan 
(Louvar & Louvar, 1998)

Pengertian ARKL (2)



  

• Proses memprakirakan risiko pada suatu 
organisme, sistem atau (sub)populasi 
sasaran, dengan segala ketidakpastian 
yang menyertainya, setelah terpajan oleh 
agen tertentu, dengan memperhatikan 
karakteristik agen dan sasaran yang 
spesifik (IPCS 2004).

Pengertian ARKL (3)



  

Beberapa Pertanyaan Kritis
Tentang Bahaya & Risiko Kesling

(Ruang Lingkup ARKL)

• Berapa besar risiko kesehatan akibat 
pajanan bahaya lingkungan?

• Apakah risiko kesehatan dapat 
dikendalikan?

• Apakah perangkat hukum & teknologi 
dapat melindungi penyandang risiko dari 
efek-efek yang merugikan kesehatan?



  

Harmonisasi ARKL 
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RISK ANALYSIS PARADIGM (NRC, 1983)



  

Proses ARKL

1. Hazard Identification (identifikasi bahaya)
2. Dose‐Response Assessment (analisis 

dosis‐respons atau toxicity assessment: 
hubungan dosis pemajanan dengan 
efek)

3. Exposure Assessment (analisis jalur 
pajanan atau penilaian kontak)

4. Risk Characterization (karakterisasi 
risiko)
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1. Identifikasi Bahaya

• Jenis bahaya
- primer atau secunder
- fisik, biologi, kimia, nutrisi, psikososial 

     dan budaya, dll

• Sumber bahaya
- manusia
- peralatan
- material/bahan
- lingkungan, dll



  

2. Dose Response Assessment

• Dosis adalah jumlah aktual bahan kimia 
yang masuk ke dalam tubuh

• Dosis-respon menyatakan bahwa suatu 
dosis, atau waktu terpajan (terhadap 
bahan kimia, obat, atau subtansi toksik), 
akan menimbulkan efek (respon) pada 
organisme terpajan tersebut.



  

Dose Response Assessment

 Effective Dose Responses (ED)
 
Toxic Dose Responses (TD)

 Lethal Dosis Responses (LD50)



  

Dose Response Assessment



  

3. Human Exposure Assessment

• Pengkajian pajanan adalah suatu evaluasi 
terhadap pajanan potensial terhadap 
manusia dan lingkungan dari produksi, 
distribusi, pemakaian, penjualan dan daur 
ulang dari substansi kimia. 



  

Empat pertimbangan dalam penilaian 
pajanan :

 Likelihood of exposure 

 Magnitude of exposure 

 Route of exposure 

 Population exposed 



  

4. Karakterisasi Risiko

• Merupakan kesimpulan dari tiga 
komponen awal dari risk asessment; 
identifikasi bahaya, penilaian dosis respon 
dan penilaian pajanan.

• Insidensi dan tingkat kegawatan dari efek 
potensial yang merugikan dapat diestimasi 
dengan baik.



  

Harmonisasi ARKL (IPCS,2004)
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Contact Information

• Email: aria.fkmunand@gmail.com

• Web : http://ariagusti.wordpress.com

mailto:aria.psikm@gmail.com
http://ariagusti.wordpress.com/
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