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ABSTRAK

KONSTRIBUSI OOSIS RADIASI PADA TINGKAT KFBEHATAN PEKERjA RADIASI DI
SERPONG. Analisis penerimaan dosis radiasi intema dan ekstema bagi pekerja radiasi dan non radiasi di P2TBDU
telab dilaksanakan. Dalarn periode 1997/1998 dan 1998/1999 tidak ada kenaikan yang signiflkan dari penerima
radiasi, sebesar 0,55 roSy dan penerima dosis radiasi tertinggi sebesar 2,66% dari NBD. Kenaikan tingkat kelainan
kesebatan pada periode yang sarna sebesar 5,76%. Kenaikan tingkat kelainan kesebatan tid;:k disebabkan oleb
kenaikan penerima dosis radiasi, tetapi roungkin karena pola konsumsi makanan.

ABSTRACT

RADIATION DOSE CONSTRIBUTION TO THE WORKER HEALTH LEVEL AT SERPONG
AREA. Analysis of internal and external radiation doses received for radiation and non-radiation workers of P2TBDU
have been done. In the period of 1997/1998 and 1998/1999 there were no significant increasing level of radiation
dos~ received that was 0.55 mSv and highest received radiation dose was 2.66% from dose limit value. Increasing of
healthy difference on the same period was 5.76%. Increasing of healthy difference no cause by increasing of radiation
dose received but maybe the food consumption design.

PENDAHULUAN

Salah satu unit keIja di BATAN di
lingkungan Serpong adalah Pusat Pengembangan
Teknologi Bahan Bakar Nuklir daD Daur Ulang
(P2TBDU) yang semula bemama Pusat Elemen
Bakar Nuklir (pEBN). Dalam melaksanakan
kegiatan daD tugas yang berkaitan dengan litbang
elemen bakar nuklir para pekeIja mempunyai resiko
menerima dosis radiasi ekstema maupun intema
karena menangani cukup banyak bahan nuklir
terutama uranium alam daD uranium diperkaya baik
sebelum maupun sesudah diradiasi. Walaupun telah
dipersyaratkan batasan penerimaan dosis radiasi
namun demikian resiko dari penerimaan dosis
radiasi tersebut tetap perlu diperhatikan daD
dipantau agar tak melebihi batasan yang ditetapkan.
Dengan demikian maka usaha menekan serendah
mungkin resiko akibat peneriman dosis radiasi
dapat diminimumkan. Menyertai pemonitoran
penerimaan dosis radiasi, sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku maka dilakukan juga
pemeriksaan kesehatan bagi piifa pekeIja,
khususnya pekerja radiasi baik sebelum, sesudah
ataupun selama bekeIja di lingkungan instalasi

nuklir, sehingga apabila ada kelainan khususnya
yang menyangkut kesehatan !~arena pengaruh
radiasi dapat diketahui sedini mungkin.
Pemantauan penerimaan dosis radiasi terhadap
pekeIja radiasi di P2TBDU meliputi penerimaan
dosis radiasi ekstema dengan ll..D, penerimaan
dosis radiasi intema dengan analisis urin daD WBC,

sedangkan pemeriksaan kesehatan meliputi
pemeriksaan laboratoriwn, Rongent, fisik umwn,
kesehatan gigi, pemeriksaan darah serta

pemeriksaan urine.
Batasan penerimaan dosis radiasi untuk

efek deterministik yang diberlakukan di BATAN
masih mengacu pada batasan lama yaitu sebesar 50
mSv/tahun untuk dosis ekivalen seluruh tubuh
(DEST), rekomendasi ICRP -60 mengisyaratkan
penurunan batasan menjadi 20 mSv/tahun rerata
selama 5 tahun sebagai batasan dari efek radiasi
yang bersifat non stokastik atau efek deterministik.
Untuk efek stokastik yaitu efek yang

pemunculannya tidak memerlukan dosis ambang
tidak sepenuhnya dapat dihindari walaupun dengan
mengurangi frekuensi daD menurunkan dosis
radiasi. Efek stokastik akan mengekpresikan diri
lama sesudah paparan.
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Dari data basil pemeriksaan kesehatan bagi
pekeIja untuk semua pekeIja di lingkungan Pusat
Penelitian Tenaga Atom (PPTA)-Serpong ada
indikasi bahwa para pekeIja di lingkungan
P2TBDU mempunyai kelainan tingkat kesehatan
relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pusat-pusat
lain. Keadaan ini mendorong untuk dilakukan

penelitian lebih lanjut tentang penyebab kondisi
tersebut. Salah sam faktor penyebabnya

diperkirakan perubahan penerimaan dosis radiasi
pekerja. Dengan menganalisis penerimaan dosis
radiasi yang diterima oleh pekeIja radiasi dengan

tingkat kesehatan pekeIja, kemungkinan akan
diketahui efek dari penerimaan dosis radiasi

terhadap kesehatan atau bahkan tidak menimbulkan
efek sarna sekali.

mORI

Pembatasan penerimaan dosis radiasi
menurut ketentuan yang lama dan yang masih diacu
oleh BATAN adalah 50 mSy/tahun sedangkan

rekomendasi baru daTi ICRP-60 adalah 20
mSy/tahun Terata selama lima tahun. Pembatasan
tersebut hanya berkenaan dengan efek
deterministik. Penurunan batasan ini didasarkan
atas basil perhitungan yang menyatakan bahwa

apabila seseorang menerima dosis tahunan sebesar
20 mSy, maka kemungkinan meninggal akibat
kanker sebesar 10-3 tidak akan dilampaui sebelum
usia 65 tahun sedangkan untuk dosis 50 mSy nilai
10-3 akan dilampaui untuk usia diatas 55 tahun.
Penerimaan dosis tersebut meliputi penerimaan
dosis radiasi intema dan dosis radiasi ekstema.
Batasan penerimaan dosis radiasi intema dan
ekstema atay Nilai Batas Dosis (NBD) dinyatakan
dalam persama

Efek radiasi, baik efek detenninistik
maupun efek stokastik terhadap biologi pada sistem

jaringan sangat tergantung dari tingkat
radiosensivitas jaringan tubuh yaiig berbeda satu
sarna lain. Efek radiasi terhad~p jaringan tubuh

yang paling peka adalah jaringan tubuh yang pada

umumnya komponen penyususnnya sebagian besar
berupa cairan, rnisalnya darah dan sumsum tulang
merah. Tubuh manusia harnpir sebagian besar
terdiri dari cairan yaitu berkisar 60% dari berat
badan daD volume darah berkisar 8% dari berat
badan (untuk wanita angka ini sedikit lebih rendah).
Darah terdiri dari sel-sel darah (eritrosit atau darah
merah, leukosit atau darah putih, daD trombosit atau
butir pembeku) kira-kira 45% daD plasma darah
kira-kira 55%.

Menurut basil penelitian Brgonie dan
Tribondeu menyatakan bahwa radioaktivitas
berbanding terbalik dengan derajat diferensiasi dan
berbanding terbalik dengan kapasitas reproduksi.
dengan demikian jaringan yang sel-selnya aktif
membelah mempunyai kepekaan yang relatif tinggi

terhadap radiasi, termasuk dalarn golongan ini
adalah:
1. Sel-sel darah putih.
2. Sel-sel pembentuk darah dalarn sumsum tulang

merah.
3. Sel-sel epitel kulit dan selaput lendir.
4. Sel-sel pembentuk sperma daD telur.

Sel darah putih yang secara kedokteran
dikenal dengan leukosit mempunyai sensitivitas

cukup tinggi, sehingga dengan perubahan
penerimaan dosis sel ini paling cepat merespon.
Selain bagian tersebut di atas terdapat juga sel-sel

yang mempunyai deferensisasi rendah tetapi

mempunyai kepekaan tinggi terhadap radiasi
rnisalnya gel-gel tubuh janin daD gel-gel kanker
tertentu.

Dampak dari efek stokastik memang cukup

sulit untuk dibuktikan karena berbagai faktor,

misaInya apakah kelainan tersebut memang

disebabkan akibat pajanan radiasi atau karena sebab

lain daD faktor ketahanan tubuh daD kemampuan

metabolisme masing-masing orang tidak sarna.

Namun demikian atas dasar radiosensivitas jaringan

seperti diatas setidaknya dapat diperhitungkan

terhadap jaringan-jaringan terset,)Jt. Efek stokastik
antara lain meliputi: kanker, leukimia (efek

j,L

Dalam hubungannya :
m,d adalah indeks dosis dalam tahunan
HL adalah NBD tahunan unhlk seluruh tubuh
Ij adalah jumlah radionuklida J yang masuk
dalam setahun.
Ij,L adalah BMT dari radionuklida J
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TATAKERJA

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan
lll1ltan tata cara sebagai beriknt :
I. Inventarisasi personil pekeIja radiasi yang

mendapat perlakuan pemantauan penerimaan
dosis radiasi (intema & ekstema) serta

pengecekan tingkat kesehatan secara rutin.
2. Pengumpulan data penerimaan dosis radiasi

dari basil pemantauan secara ekstema dengan

somatik) clan penyakit keturunan (efek genetik),
efek stokastik dapat dicirikan sebagai berikut :
-Tidak mengenal dosis ambang.
-TimbuI setelah memalui masa tenang yang

lama.

-Keparahannya tidak tergantung pada dosis
radiasi.

-Tidak ada penyembuhan spontan
Batas yang diharapkan bagi komponen-

komponen darah utama pada orang dewasa

Tabeli. Nilai normal komponen darah pada orang dewasa

Tabel 2. Jumlah pekerja radiasi P2TBDU daD penerimaan dosis radiasi.
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Rerata: 0.78 1.33

ditunjukkan dalam Tabel I TLD daD secara intema dengan anaIisis orin
&WBC.

3. Melakukan pemantauan tingkat radiasi udara
daerah keIja, tingkat kontaminasi permukaan
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clan laju paparan radiasi dalam daerah keIja

radiasi.

sebesar 50 mSv/tahun. Penerimaan dosis radiasi
rata-rata tertinggi tahun 1998/1999 relatif sangat

Penerimaan Dosis Tertinggi (DEST)
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(;ambar .Jumlah pekcrja radiasi P2TBDUdan penerimaan dosis radiasi.

rendah terhadap NED yaitu hanya sebesar 2,66%
nya. Tinjauan lebih mendaJarn kenaikan cukup
tinggi tersebut pada tabel 2 yaitu daTi 1,38 mSv/th
menjadi 4.48 mSv/th hanya dialami oleh satu orang

,

Evaluasi P'=1It:rimaan dosis radia..,i illlt:ma daD

t:kslt:ma para pekerja radiasi

Evaluasi data lingkal kt:St:halan para pekerja

radia..,i daD 11011 radiasi dari hasil ct:k

keSt:halal1 Yal1g dilakukan olt:h Ullil
80 -

pelayanan medis PPr A-Serpollg.
Evaluasi penerimaan dosis radiasi 60 -
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Dan dlta Tabcl 2 terlihat bah\\a rata-rata

~11Cnll\aan doslS radiasi teninggl scla/11a 1 tahun
masmg-n\."lSing scbcsar 0.78 mSv untuk tahun
1 '1')71 1 ',..JI( d..n scbcs...r 1.33 mSv untuk tahun
1')')K/Il1'1'). ad.. kenaikan scbcsar 0,55 mSv .dari
~isi presentasc rclatif tinggi tctapi dan sisi besamya
dosis masih sangat rendah tcrltadap NBO. yaitu
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lbar 2. l1ngkat Kelainan Kesebatan Karyawan

P2TBDU basil Pemeriksaan
dan hal ini sesuai dengan tingkat resiko penerimaan
dosis radiasi alas dasar jenis pekeljaan yang

dilakukan. Data tingkat kelainan kesehatan yang

disampaikan dalam Tabel 3 merupakan identifikasi

tingkat kesehatan daTi basil pemerlksaan

laboratorium daD pemeriksaan fisik pekelja.

Kelainan tingkat kesebatan diidentifikasi daTi data

pemeriksaan yang basilnya diluar batasan normal



menurut standar kesehatan secara umum. Dengan Sedangkan untuk efek stokastik yaitu efek yang
demikian data dalam Tabel 3 tidak dapat untuk tidak memerlukan dosis ambang daD merupakan
menentukan tingkat keparahan dari tingkat fungsi dosis radiasi, sifatnya sangat individual ~an
kesehatan pekerja. Dari data tabel 3 terlihat adanya sulit diketahui. Namun demikian hila tingkat
sedikit kenaikan tingkat kelainan kesehatan, secara kesehatan para pekerja rendah efek ini
umum yang pada tahun 1997/1998 rata-rata sebesar dikhawatirkan memunculan efek stokastik ini lebih
13,54 % menjadi 19,30 % pada tahun 1998/1999. awal. Oleh rehab itu, menjaga tingkat kesehatan

Walaupun perkiraan kenaikan tingkat kelainan yang baik atau masuk dalam lingkaran tingkat
kesehatan ini sangat kasar, tetapi menunjukkan kesehatan normal sangat diperlukan oleh para

adanya perubahan yang menaik. Perubahan ini pekerja radiasi.
tidak dapat dipastikan karena perubahan tingkat Bila kita tinjau perubahan tingkat

penerimaan dosis radiasi, mengingat perubahan kesehatan yang menarik adalah bahwa tekanan
penerimaan dosis pada periode ini masih relatif darah tinggi menurun sedangkan tekanan darah
rendah. rendah naik, Hb darah menurun, triglicerol

Berdasarkan data-data tersebut di atas menurun, asam urat (uric acid) naik, secara
terlihat selama 2 tahun pemantauan tidak terlihat perkiraan kasar perubahan ini cenderung

Tabel 3. Tingkat Kelainan Kesebatan Karyawan P2TBDU basil Pemeriksaan
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secara nyata kenaikan penerimaan dosis radiasi
pekeIja di P2TBDU atau cenderung tetap daD
semuanya masih jauh di bawah nilai batas dosis
yang ditentukan yaitu sebesar 50 mSv/tahun.
Dengan demikian sementara ini konstribusi
penerimaan dosis radiasi terhadap tingkat kesehatan
pekeIja di PEBN tidak ada atau belum dapat
diketahui, khususnya untuk efek deterministik.

diakibatkan oleh pola konswnsi makanan yang
menurun. Faktor ini dapat dimengerti hila dikaitkan
dengan kondisi ekonomi secara nasional.

Sebagai pembanding berikut disampaikan
basil pemeriksaan kesehatan pekelja radiasi di
lingkungan Pusat Penelitian Tenaga Atom Se~ong
(pPTA-S) tahun 1997/1998 daD tahun 1998/)999
yang meliputi 9 unit kelja dalam Tabel 4 daD
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Gambar 3. Dari basil pemeriksaan tersebut terlihat
bahwa secara umum tingkat kelainan kesehatan
pekeIja di lingkungan P2TBDU relatif kurang baik

terhadap unit-unit keIja yang lain, khususnya hila
dibandingkan dengan unit keIja yang berada daIam
kawasan daerah tertutup I daerah daIam pagar

kuning. Daerah tertutup adalah daerah dimana
terdapat unit kerja yang dalam tugasnya bel})Otensi
menerima pajanan radiasi lebih tinggi dibandingkan
dengan unit kerja lain, yaitu P2RR, P2PLR dan
P2TRR.

Tabel 4. Basil Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Radiasi PPTA-Serpong

V. SIMPULAN
Dari analisis basil penerimaan dosis radiasi

daD tingkat kesehatan para pekerja sementara dapat
disimpulkan bahwa selama dua tahun penerimaan
dosis radiasi masih jauh di bawah nilai barns dosis

(NBD) yang diperkenankan. Kenaikan penerimaan
dosis radiasi yang relatif kecil serta masih dibawah
NBD tidak signif"tkan sebagai penyebab perubahan

tingkat kesehatan pekerja. Berdasarkan basil
pemeriksaan kesehatan terlihat bahwa kelain
tingkat kesehatan banyak terjadi pada bagian-
bagian yang berkaitan dengan vola makanan.
Dengan demikian tak ada konstribusi penerimaan
dosis radiasi terhadap kesehatan khususnya bagi
para pekerja di PEBN.

:::::~~~;;~~:~:.:::~::;;; 

:

Gambar 3. Basil Pemeriksaan Kesehatan

Pekerja Radiasi PPTN-Serpong
Dari Gambar 3 tersebut di alas terlihat

sekilas bahwa tingkat kesehatan pekerja radiasi di
P2TBDU mempunyai kecenderungan lebih rendah
dibandingkan dengan unit kerja yang lain,
khususnya dalam daerah tertutup. Khusus untuk
tahun 1998/1999 P2RR menunjukan perbedaan
agak mencolok terhadap P2TBDU, hat ini
dikarenakan adanya aktivitas/kegiatan yang CWillp

padat berhubungan dengan surnber radiasi.

PUSTAKA
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Tabel 5. Basil Pemeriksaan Kesebatan Pekerja Radiasi

4. Jeni.R, Trimei H. Suwarda."Pelaksanaan a. Apakah sampel/peketja radiasi memiliki waktu

Program Kesehatan Ketja Di Pusat Penelitian keterpaparan radiasi yang sama
Tenaga Atom Serpong Tahun 1997" Lokakarya b. Darimana dapat dikatakan oleh penyaji bahwa
Keselamatan daD Kesehatan Ketja Jakarta, kenaikan penerima dosis radiasi disebabkan
Feblllari 1998. pola konsumsi makan (indikator yang mana)

5. Hendaryah Sutanto, Arifm S.K," Perbandingan

Tabe16. Kelainan Yang Diperoleh Dari Pemeriksaan Fisik Umum

Standar Keselamatan Radiasi Tahun 1994
dengan Standar Tahun 1982", Lokakarya
Standar Keselamatan Radiasi BATAN, Jakarta a. Bisa iya, bisa tidak, dalam penelitian ini yang

11-12 Juni, 1996. diperiksa hanya penerima dosis akumulasi

(triwulanan)

Tabel 7. Kelainan Yang Diperoleh Dari Pemeriksaan Fisik Gigi Dan Mulut

Indro Yuwono, P2TBDU-BATAN

DISKUS.I b. Indikator di basil pemeriksaan misalnya
kolesterol, SOOT, SGPf daD lain-lain

Enny, ATRO Jakarta
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f

Sumarni, Fisika Medis UI

Indro Yuwono, P2TBDU-BATAN

Kondisi ini hanya kemungkinan besar
menurut data analisis kesehatan. Data dukung
tertulis belurn dilakukan tetapi secara ligan telah
kami lakukan

a. Bagaimana korelasi kenaikan tingkat kesehatan

dengan pola konsumsi makanan ?
b. Apakah telah dilakukan kuisioner terhadap

pekeIja radiasi tersebut ? atau penelitian lebih

lanjut tentang korelasi tersebut ?

Tabel 8.Kelainan Yang diperoleh Dan Pemeriksaan Laboratorium

Indro Y uwono, P2TBDU-BA TAN Pujadi, P3KRBiN-BA TAN

a. Secara umum pola makanan yang jelek otomatis
menurunkan tingkat kesehatan demikian
sebaliknya, semakin baik pola makanannya
semakin baik tingkat kesehatannya.

b. Kuisioner belwn, tetapi diskusi lisan telah

dilakukan, penelitian lebih lanjut sebaiknya
dilakukan

a. Pada penelitian ini Bapak hanya mengambil
data-data pemeriksaan kesehatan. Yang tadi

ditanyakan "masalah gigi" ~ kurang tahu.-.
Apakah t:dak sebaiknya diusulkan/ dilakukan

pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja
BATAN, hanya pada hal-hal yang diperkirakan
mempunyai hubungan dengan radiasi.

b. Sebaiknya dilakukan pula penelitian pada

karyawan yang full time kerja dengan radiasi.
(Apakah Bapak bedakan karyawan administrasi
dengan yang full time kerja dengan radiasi.

Suryawati, BAPETEN

Kenaikan tingkat kelainan kesehatan tidak
disebabkan oleh kenaikan penerima dosis radiasi,
tetapi mungkin karena pola konsumsi makanan.
Apakah pemyataan ini telah didukung dengan data
yang lebih mendalam, misalnya penyebaran
kuisioner kepada pekeIja/kelompok pekeIja yang
akan diteliti; yang berisi kegiatan/pekeIjaannya di
kantor daD yang berkaitan dengan pola makan.
Untuk memperoleh korelasi yang lebih akurat
terhadap ketiga parameter di atas.

Indro Yuwono, P2TBDU-BATAN

a. Sebaiknya me~g begitu tetapi lebih sempuma
daD karena biaya akhimya dilakukan semua cek
kesehatan ( pengaruh gigi ~ tidak enak badan).

b. Dibedakan karena potensi bahayanya berbeda
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