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ndoor air quality atau IAQ adalah sebuah is lah yang merujuk kepada kualitas udara yang ada di dalam dan di
sekitar bangunan yang berkaitan dengan kesehatan dan kenyamanan pengguna bangunan tersebut. IAQ
merupakan elemen pen ng untuk diperha kan karena 80% waktu hidup manusia dihabiskan di dalam ruangan
(indoor). IAQ yang buruk dapat menyebabkan berbagai macam gangguan seper :
1. Ke daknyamanan (discomfort) atau penyakit
2. Meningkatkan angka absenteisme akibat sakit
3. Meningkatnya turn-over dan menurunnya produk vitas
Masalah terkait IAQ bisa menimpa berbagai jenis
bangunan seper kantor, rumah, sekolah, dan masalah
yang muncul biasanya terkait dengan keluhan
kenyamanan dan kesehatan. Keluhan kenyamanan dan
kesehatan tersebut disebabkan karena buruknya kualitas
udara dalam ruangan. Terdapat 2 jenis masalah kesehatan
yang disebabkan karena kualitas udara yg buruk yaitu Sick
Building Syndrome (SBS) dan Building Related Illness
(BRI). Gejala keduanya bersifat dak spesiﬁk seper sakit
kepala, kelelahan, nafas pendek, sinus, batuk, bersin,
iritasi mata dan hidung, iritasi kulit, pusing, dan nausea
(mual). Sedangkan perbedaan keduanyadapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan Sick Building Syndrome dan Building
Related Illness
Sick Building Syndrome

. Gejala :
Polanya tak sama
seper penyakit
tertentu
Ÿ Sulit untuk dilacak
sumber spesiﬁknya
Ÿ Tidak terdapat
diagnosa klinis
Ÿ Membaik saat
meninggalkan
bangunan
Ÿ

Building Related Ilness
Gejala :
Biasanya muncul
bersama tanda ﬁsik
yang ditemukan oleh
dokter atau hasil lab
Ÿ Sumber biasanya dari
bangunan
Ÿ W a l a u t e l a h
meninggalkan
bangunan, penyakit
belum tentu membaik
Ÿ

Sumber masalah IAQ biasanya terkait dengan
sumber kontaminan (baik yang bersumber dari dalam
ruangan ataupun kontaminan dari luar ruangan);
ven lasi, okupan, dan air pathway. adapun sumber
masalah IAQ dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Permasalah Indoor Air Quality

Pada tahun 70-an berkembang anggapan jika
berada dalam ruangan merupakan cara terbaik untuk
menghindari polusi yang berasal dari luar ruangan.
Sehingga struktur bangunan sangat tertutup,,
akibatnya sumber polutan yang terdapat di dalam
ruangan terkurung dan terperangkap di dalam ruangan
misalnya kontaminan asap rokok, kontaminan dari
ak vitas memasak, menyapu lantai, pes sida yang
digunakan, parfum yang digunakan oleh okupan, dan
bahan- bahan kimia dari furniture atau perabotan yang
digunakan, dan lain sebagainya.
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Selain itu sumber pencemar bisa berasal dari luar
ruangan misalnya posisi banguna dekat jalan raya, dekat
dengan tempat penimbunan sampah, dekat dengan
lokasi perindustrian, dan dekat dengan garasi yang secara
dak sengaja kontaminan itu masuk dan terperangkap di
dalam ruangan (indoor).
U d a ra d i d a l a m r u a n ga n ( i n d o o r ) j u ga
dipengaruhi oleh ven lasi. Bila Mechanical Ven la on
and Air-Condi oning (MVAC) ini dak dirawat dengan
baik dapat mempengaruhi IAQ. Contohnya tumbuhnya
bakteri atau jamur di dalam duct sistem ven lasi akibat
dak terpeliharanya sistem MVAC dengan baik. Selain itu
disain sistem MVAC yang kurang tepat sehingga dak
mampu mengencerkan gas respirasi (CO2) dan gas
kontaminam serta uap toksik di indoor juga akan
mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan.Okupan
atau penghuni gedung juga dapat bisa memperburuk
kualitas udara dalam ruangan. Selain ak vitas penghuni
yang sudah disebutkan sebelumnya, overcrowding atau
jumlah penghuni melebihi kapasitas ruangan dapat
mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan. kegiatan
konstruksi dan renovasi yang dilakukan penghuni juga
dapat mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan.
Dan yang terakhir aliran udara atau pathway bisa
menyebabkan menurunnya kualitas udara dalam
ruangan. Terutama untuk mixed-used building seper
bangunan yang digunakan untuk kantor dan laboratorian
dimana sistem MVAC atau ven lasinya dak terpisah.
Atau sebuah pusat perbelanjaan yang di dalamnya
terdapat restoran, food court, dan salon yang sistem
ven lasinya dak dipisah.

Lebih dari 60% masalah Indoor Air Quality
disebabkan oleh MVAC. Tujuan utama MVAC adalah
untuk memenuhi kenyamanan temperatur, mengatur
konsentrasi gas-gas respirasi (O 2 dan Co 2 ), dan
menurunkan konsentrasi gas dan uap toksik yang ada di
dalam ruangan. Hal ini berbeda dengan Industrial
ven la o yang bertujuan untuk mensupply udara dan
memasang exhaust untuk mengontrol emisi pajanan
dan bahaya kimia di tempat kerja. Oleh karena itu,
terdapat berbagai pe MVAC sistem untuk nonindustrial (indoor) di antaranya yaitu Window AC, Split
AC, Single Zone, Mul ple Zone, Constant Air Volume,
Variable Air Volume, dan lain-lain.
Secara umum, MVAC terdiri dari Air Handling
Unit (AHU), outdoor air intake, outdoor air control, mix
air plenum, duct, return air system, dan lain-lain. AHU
sendiri terdiri atas beberapa bagian seper ﬁlter, fan,
cooling coil, drip pans, dan humidiﬁer. Struktur MVAC
dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Mechanical Ven la on and Air-

Condi oning yang Seimbang

Gambar 2. Faktor-Faktor yang Dapat Memengaruhi IAQ di
Suatu Bangunan

Untuk mengukur kualitas udara di dalam
ruangan dapat dilakukan IAQ Assessment secara
kuan f yaitu dengan melakukan pengukuran
parameter kualitas udara di dalam ruangn seper :
Ÿ Parameter ﬁsik seper suhu, kelembaban
rela f (RH) dan laju alir udara.
Ÿ Parameter kimia seper gas respirasi (O2 dan
CO2) dan gas toksik lainnya (CO, formaldehida,
Total Vola le Organis Compounds(TVOCs),
dsb)
Ÿ Parameter biologi seper bakteri dan jamur
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Hasil pengukuran dapat dibandingkan dengan
standar kualitas udara dalam ruangan yang telah
diten kan dalam Permenkes nomor 48 tahun 2016 dan
Permenaker nomor 5 tahun 2018. Selain 2 peraturan
tersebut terdapat juga standar internasional lainnya
seper ASHRAE, EPA, NIOSH, dan lain sebaginya.
Pengukuran ini juga dapat dilakukan apabila
terdapat keluhan dari 80% okupan/ penghuni gedung.
Oleh karena itu survey kualitas udara di dalam ruangan
menjadi pen ng untuk menentukan apakah terdapat
masalah IAQ atau dak. Disarankan di tempat kerja
mengimplementasikan program IAQ.
Dalam mengimplementasikan program di tempat
kerja baik itu program IAQ ataupun program lainnya
dibutuhkan penunjukkan koordinator untuk memimpin
dan memandu jalannya program tersebut. Untuk
koordinator implementasi program IAQ di tempat kerja
se daknya dibutuhkan beberapa kemampuan dan
otoritas yang direkomendasikan, di antaranya:
Ÿ Memahami isu mengenai IAQ
Ÿ Memiliki pengetahuan tentang sistem tata udara
Ÿ Berada di posisi otoritas
Ÿ Dapat berkomunikasi dengan efek f
Ÿ Pemecah masalah yang baik
Ÿ Available

Ø
Ø

Ø
Ø

M e l a c a k p e m e l i h a ra a n ya n g t a k
terjadwal
Menetapkan ndak pengendalian
terhadap polutan
o
Renovasi dan konstruksi
o
Operasi fasilitas yang spesiﬁk
o
Ak vitas pemeliharaan
Pencatatan
Mengulas kembali program IAQ tahunan

Setelah menentukan maanajemen koordinasi
pengimplementasian program IAQ di tempat kerja,
berikut terlampir alur proses pengimplementasian
program IAQ di tempat kerja. Berikut merupakan alur
prosesnya.

Gamber 5. Alur Proses Complaint IAQ

Gambar 4. Manajemen Koordinasi IAQ di Tempat Kerja

Ak vitas yang dilakukan dalam koridor
koordinasi pengimplementasian IAQ adalah sebagai
berikut:
Ø
Mempersiapkan program IAQ tertulis
Ø
Menetapkan dan mengiku prosedur
pemeliharaan preven f
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Laporan Kegiatan

Indoor Air Quality Training

P

ada hari Jumat, 28 September 2018, IIHA bekerja sama dengan PKTK3 dan Laboratorium K3

FKM UI telah melaksanakan kegiatan free training Indoor Air Quality yang merupakan salah

satu rangkaian dari kegiatan free training yang akan diadakan oleh IIHA ke depannya. Acara

ini dimulai dengar registrasi peserta yang dimulai pada pukul 08.30 WIB dan berlokasi di ruang Laboratorium
K3L, Gedung E Rumpun Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Acara ini dibuka oleh Bapak Hendra sebagai perwakilan dari President IIHA, Ibu Elsya As Saﬁra.
Pemateri dalam acara training ini adalah General Secretary IIHA, Ibu Mila Tejamaya. Acara training ini terbagi
atas 2 sesi yakni sesi pagi membahas tentang “Basic Indoor Air Quality” dan sesi siang membahas tentang
“Mechanical Ventilation and Air-Conditioning System” dan perkenalan ke alat-alat yang digunakan dalam
Indoor Air Qualityt assessment. Acara ini dihadiri oleh 40 peserta dan diakhiri dengan sesi foto bersama.

Foto - foto kegiatan IIHA Free Training: Indoor Air Quality
28 September 2018
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