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ABSTRAK

PENGGUNAAN AKSELERA TOR UNTUK TERAPI DI INDONESIA. Telah dilakukan survei
penggunaan akselerator untuk terapi di Indonesia. Akselerator yang digunakan untuk terapi ini
adalah akselerator linier (LINAC) elektron yang dapat memancarkan berkas radiasi elektron
maupun sinar-X Dari hasil survei diketahui bahwa saat ini terdapat 8 buah pesawat LINAC yang
tersebar di 6 rumah sakit besar di Indonesia, terutama rumah sakit - rumah sakit besar yang berada
di kola Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas radioterapi (pesawat LINAC) yang ada sangat
tidak memadai Untuk itu, diperlukan pengadaan fasilitas radioterapi di rumah sakit di daerah-
daerah, temtama rumah sakit-rumah sakit kola-kola besar di seluruh Indonesia,

ABSTRACT

THE APPLICA nON OF ACCELERA TOR FOR MEDICAL THERAPY IN INDONESIA. The
study of the application of accelerator for medical therapy in Indonesia was carried out. Accelerator
that used for therapy is an electron linier accelerator (LINAC) which can radiate electron beam and
X-ray. This study shows that there are 8 units of LINAC distributed at 6 big hospitals in Indonesia,
especially in Jakarta. This study also shows that radiotherapy facilities in Indonesia is unsufficient
of Therefore, providing radiotherapy facilities for hospitals, especially the big hospitals in Indonesia
is necessary.

1. PENOAHULUAN

penggunaan akselerator untuk
kesehatan adalah sebagai alai terapi,
diagnosa dan produksi radioisotop.
Akselerator untuk terapi telah dimulai
sejak. pertama kali dibuatnya pesawat
sinar-X oleh W.O. Coolide yaitu pada
tahun 1913. Sinar-X yang dihasilkan
oleh pesawat ini mempunyai daya
tembus yang masih rendah sehingga
kurang efektif untuk medis[1 ,2].
OJ abad ini,permasalahan kesehatan
di Indonesia semakin meningkat. Oi
tingkat internasional permasalahan
tersebut telah banyak dipecahkan
dengan menggunakan teknologi
akselerator. Meskipun untuk kondisi
lokal Indonesia akselerator telah
terbukti penggunaannya di bidang
kesehatan tetapi masih perlu dikaji
sejauh mana tingkat dan
kemungkinannya dalam
pendayagunaannya. Oalam makalah
ini disajikan hasil kajian yang telah

dilakukan berdasarkan studi literatur
dan studi lapangan aplikasi
akselerator untuk terapi, serta
penggunaannya di rumah sakit -
rumah sakit di Indonesia. Hasil kajian
ini diharapkan dapat menjadi
masukan yang berguna untuk
mendayagunakan akselerator di
bidang kesehatan khususnya untuk
terapi di Indonesia.

2. PERKEMBANGAN
AKSELERA TOR LlNIER UNTUK
TERAPI

2.1. Radioterapi
Tujuan radioterapi adalah

untuk memberikan dosis radiasi setepat-
tepatnya (akurasi maupun presisi) pada
jaringan yang sakit (volume target)
tanpa memberikan efek kerusakan yang
berarti pada jaringan sehat sekitarnya.
Oengan kemajuan teknologi fisika
radioterapi pada saat ini, tujuan terse but
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dapat dicapai dengan beberapa cara
antara dengan pesawat-pesawat yang
menghasilkan radiasi pengion energi
tinggi sehingga bisa memberikan dosis
radiasi yang besar untuk didistribusikan
ke jaringan yang sakit, sementara
menurunkan efek terhadap jaringan
normal[3],

Radioterapi merupakan
sebuah penerapan cara pengobatan
penyakit maligna (kanker dan tumor)
yang sangat penting dan sering
dikombinasikan dengan bedah dan
kemoterapi. Perlakuan radioterapi pada
umumnya ditakukan dengan beberapa
kali pemaparan (exposure) radiasi
(fraksinasi) selama selang waktu
tertentu, untuk mendapatkan efek
radiasi yang maksimum. Perhatian klinis
yang perlu diperhatikan adalah
memusnahkan kanker (perlakuan
kuratif) atau mengurangi rasa sakit yang
menyertainya (perlakuan paliatif)[4-6].

2.2. Akselerator Linear (LiNAC)
Akselerator tinier elektron

(electron linac) adalah sumter sinar-X
dan elektron yang paling banyak
digunakan dalam radioterapi kanker.
Radiasi dari akselerator pada dosis
tertentu digunakan untuk meradiasi
tumor dan kanker yang sangat
berbahaya jika dilakukan operasi. Sinar-
X dihasilkan dari akselerator elektron
linear dengan cara menembakkan
elektron pada suatu target.

Akslelrator linier komersial
diperkenalkan pertama kali untuk
kepentingan medik sejak tahun 1965,
dengan energi felon bertegangan 7-10
MV dan elektron berenergi 4-10 MeV
[3]. Hingga saat ini radiasi yang banyak
digunakan dalam radioterapi adalah
berkas felon sinar-X dan berkas
elektron. Kemajuan ini didukung dengan
berbagai macam peralatan penunjang
dalam rangka optimisasi radioterapi
diantaranya adalah . multi-leaf
Collimator (MLC), Stereotactic Radi-
Surgery (SRS), portal Imaging Device
(PID), Dynamic Weage, Conformal
Radiotherapy, dan Intensity Modulated
Radio- Therapy (IMRI) [7].

Untuk radiasi sinar-X yang
dihasilkan dari pesawat akselerator linier
medis, distribusi dosis kedalaman
maksimumnya berada disekitar
permukaan dan turun secara

eksponensial ke datam jaringan. Ini
berakibat bahwa jaringan normal yang
ada di permukaan akan mengalami
cedera oteh berkas radiasi tersebut.
Sedangkan untuk berkas partikel seperti
proton, neutron dan sebagainya
distribusi dosis kedalaman
maksimumnya berada di tempat tumor
terada, dan dosis minimum berada di
sekitar permukaannya.

2.3. Radioterapi LlNAC di Indonesia
Teknotogi akselerator untuk

terapi kanker telah dimanfaatkan oleh
rumah sakit-rumah sakit besar di
Indonesia. Tetapi, rumah sakit yang
telah memanfaatkan teknologi
akselerator ini masih terbatas. Sampai
saat ini baru ada 6 rumah sakit yang
tetah memiliki fasilitas akselerator ini,
yaitu : Rumah Sakit Kanker Dharmais
(RSKD) Jakarta, Rumah Sakit Umum
Pusat Nasional (RSUPN) Cipto
Mangunkusumo - Jakarta, Rumah Sakit
Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot
Subroto - Jakarta, Rumah Sakit Umum
Persahabatan - Jakarta, Rumah Sakit
Umum (RSU) Kariadi - Semarang dan
Rumah Sakit Umum (RSU) Sutomo -
Surabaya, semua rumah sakit ini
menggunakan akseterator linear
(LlNAC). Semenjak pertengahan tahun
2001, pesawat LlNAC di RSPAD Gatot
Subroto sudah tidak berfungsi lagi.

Pada Tabel 1 ditunjukkan
rumah sakit yang menggunakan
pesawat akselerator untuk terapi, jenis
akselerator yang digunakan dan jumlah
pasien rata-rata per bulan. Data ini
diperoleh berdasarkan hasil survei ke
rumah sakit-rumah sakit tersebut. Pada
label ini terlihat bahwa RSUPN. dr.
Cipto Mangunkusumo yang memiliki 2
unit pesawat Linac mempunyai jumlah
pasien terbanyak (yaitu sekitar 3500
orang) per bulannya. Sesuai dengan
fungsinya sebagai rumah sakit rujukan
nasional maka rumah sakit ini melayani
pasien untuk terapi kanker yang berasal
dari seluruh wilayah Indonesia. Begitu
juga dengan RSK. Dharmais yang
merupakan rumah sakit khusus kanker
juga memiliki 2 unit pesawat Linac dan
melayani pasien sekitar 1500 orang per
bulan yang berasal dari seluruh wilayah
Indonesia Sedangkan RS.
Persahabatan yang memiliki 1 unit
pesawat Linac melayani pasien rata-rata
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per bulan sekitar 6 orang yang
umumnya berasal dari wi/ayah Jakarta
Timur. RSUP. dr. Kariadi memiliki 1 unit
pesawat Linac melayani pasien rata-rata
per bulan sekitar 500 orang yang
umumnya berasal dari wi/ayah Jawa
Tengah. RSUD. Soetomo yang juga
memiliki 1 unit pesawat Linac melayani
pasien rata-rata per bulan sekitar 25
orang.

Jenis penyakit kanker yang
umum ditemui di Indonesia adalah
payudara (breast), /eher rahim (uterine

cervia) , nasopharinx, paru-paru (lung),
thyroid, mulut (oral tongue), pita suara
(larynx), usus besar (rectum),
astrcytoma dan prostat (prostate). Jenis
penyakit kanker ini merupakan 10 besar
urutan banyaknya penderita penyakit
kanker yang ditemukan di Indonesia.
Umumnya di semua rumah sakit-rumah
sakit ini memi/iki data yang sama untuk
jenis penyakit kaker yang diderita oleh
oleh pasiennya.

Tabel1. Jumlah pasien rata-rata per bulan di rumah sakit-rumah sakit
menggunakan akselerator untuk terapi.

yang

3. PEMBAHASAN
Dari Tabel 1. menunjukkan

bahwa teknologi akse/erator telah
dimanfaatkan untuk terapi kanker di
Indonesia. Tetapi, Indonesia dengan
jumlah penduduk di atas 200 juta dan
dapat dikategorikan sebagai negara
berkembang, dengan fasilitas
radioterapi (pesawat Linac) yang ada
sangat tidak memadai. Selain itu
fasi/itas radioterapi yang ada masih
terbatas untuk rumah sakit-rumah sakit
besar di pu/au Jawa, terutama rumah
sakit-rumah sakit besar di Jakarta.
Dilihat dari jumlah pasien di masing-
masing rumah sakit sangat tidak merata
dan masih terpusat di rumah sakit yang
ada di Jakarta. Untuk itu, diperlukan
pengadaan fasilitas radioterapi (pesawat
Linac) di rumah sakit-rumah sakit di
kota-kota besar di Indonesia Untuk
pengembangan fasilitas radioterapi ini
memerlukan dana yang cukup besar
dan sumber daya manusia yang
terampil.

~--- , --------..

Pemanfaatan teknologi
akse/erator (pesawat Linac) untuk terapi
kanker sangat efektif karena tidak
menimbulkan limbah radioaktif ke
lingkungan. Tujuan radioterapi ini adalah
untuk mendapatkan tingkatan sitotoksik
radiasi terhadap jaringan yang sakit
dengan seminima/ mung kin paparan
radiasi terhadap jaringan yang sehat.

Serdasarkan uraian tersebut
dapat terlihat bahwa teknologi
akselerator dapat memberikan prospek
yang bagus. Untuk itu, SATAN perlu
mengembangkan lebih /anjut
pemanfaatan maupun penguasaan
teknologinya. Sesuai dengan Keputusan
Presiden nomor 197 tahun 1998, bahwa
salah satu tugas SATAN adalah
melaksanakan pengembangan
pemanfaatan tenaga nuk/ir di Indonesia,
termasuk pemanfaatan akselerator di
bidang kedokteran. Strategi yang paling
tepat dilakukann oleh SATAN untuk
mengembangkan pemanfaatan
teknologi akselerator untuk terapi adalah
melakukan kemltraan (patnership)

~ ..~-------
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RUMAH SAKIT Akselerator

PasienAktivitas Jumlah rata-rata
per bulan

1 RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, 1.Linac I Varian 2100 C 10 MV :t 3500 orang
Jakarta 2.Linac II Varian 2100 C 10 MV

2 RS. Kanker Dharmais 1.Linac EXL-22 10 MV :t 1500 orang
Jakarta 2.Linac EXL-14 6MV

3 RSPAD Gatot Subroto 1. Linac 18 Varian 10 MV Rusak semenjak
Jakarta pertengahan tahun 2001

4 RS. Persahabatan 1 Linac Varian 2100 C 10MV :t 6 orang
Jakarta

7 RSUP dr. Kariadi, Semarang 1 Linac EXL 8 6 MV :t 500 orang
8 RSUD dr. Soetomo, Surabaya 1.Linac Varian 10 MV :t 25 orang
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dengan rumah sakit-rumah sakit yang
ada di daerah-daerah, Kemitraan
bertujuan untuk mendukung
pengembangan suatu teknologi dalam
hat ini teknologi akselerator;
meningkatkan mekanisme untuk
komersialisasi dan difusi teknologi
akselerator utnuk terapi. Disamping itu,
kemitraan memberikan akses ke
pendanaan (kondisi krisis ekonomi di
Indonesia saat ini sangat berpengaruh
sekali pada pendanaan penelitian dan
pengembangan) dan pelatihan inovasi,
dan menstimulasi jaringan diantara
pelaku inovasi yang dalam hal ini rumah
sakit-rumah sakit. Dalam
pengembangan atau penguasaan serta
pemanfaatan teknologi akselerator ini
perlu diprioritaskan terlebih dahulu
pembinaan kemitraan untuk mengatasi
kendala-kendala yang biasa dihadapi
dalam pengembangan dan pemanfaatan
teknologi ini seperti besarnya biaya
pengembangan, sulitnya difusi dan
komersialisasi dan lain-lain sebelum
melakukan pengembangan maupun
pemanfaatan teknologi akselerator Jebih
jauh. Dengan demikian pengembangan
dan pemanfaatan akselerator dapat
dilakukan secara efisien dan efektif
dilaksanakan.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan survei yang

dilakukan dapat disimpulkan bahwa
teknologi akselerator (LiNAC) untuk
terapi penyakit kanker sudah
dimanfaatkan oleh rumah sakit-rumah
sakit di Indonesia. Tetapi, pemanfaatan
akselerator ini masih terbatas pada
rumah sakit-rumah sakit besar di pulau
Jawa dan sebagian besar rumah sakit-
rumah sakit besar di Jakarta.
Penggunaan akselerator ini di Indonesia
perlu dikembangkan lebih lanjut supaya

~------

rumah sakit-rumah sakit yang ada di
daerah-daerah juga memiliki akselerator
ini (LiNAC) sehingga mengurangi biaya
berobat.
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