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ABSTRAK
KESELAMATAN RADIASI FASILlTAS AKSELERATOR DITINJAU DARl ASPEK PERATURAN.
Dibicarakan tentang contoh pedoman sistem kese/amatan radiasi fasi/itas Akse/erator, status Fasi/itas
Radiasi yang berdampak radiasi tinggi di Indonesia, status keberadaan fast/lIas yang digunakan da/am
berbagai pemanfaatan, pembe/ajaran terhadap kece/akaan yang pernah terjadi pada fasi/itas pemanfaatan
radiasi pengion di Dunia. Dibicarakan pula Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganuk/iran
yang dijabarkan da/am Peraturan Pemerintah No. 63 dun 64 serra ketentuan kese/amatan kerja terhadap
radiasi, ha/-ha/ yang berhubungan dengan masa/ah kese/amatan dan kesehatan terhadap pemanfaatan
radiasi pengion dun ten tang prosedur pengajuan izin, termasuk pembahasan syarat-syarat izin
pemanfaatan. fasilitas Akselerator.

Kata kunci ..keseJamatan, kesehatan, radiasi pengion, pedoman, pemanfaatan, pembelajaran

ABSTRACT
RADIATION SAFETY OF ACCELERATOR FACILITY WITH REGARD TO REGULATION. The radiation
safety of accelerator facility and the status of the facilities according to licensee in Indonesi(l as well as
lesson learned from the accidents are described. The atomic energy Act No. 10 of 1997 enacted by the
Government of Indonesia which is implemented in Radiation Safety Government Regulation No. 63 and 64
as well as practice-specific model regulation for licensing request are discussed.
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PENDAHULUAN

P emanfaatan zat radioaktif dan swnber radiasi
di berbagai bidang sangat luas, khususnya
akselelator telah dimanfaatkan dalam bidang

penelitian, pengetahuan dasar dan terapan, seperti
pada bidang Fisika, Kimia, Biologi, Kesehatan,
Lingkungan maupun sdisiplin ilmu lainnya serta
dalam bidang lndustri seperti untuk pengawetan
makanan, sterilisasi, po1imerisasi dan pengolahan
limbah. Disamping pemanfaatan zat radioaktif dan
swnber radiasi yang telah demikian luas, tetapi
karena sifatnya yang selain memberikan manfaat
juga dapat menimbulkan bahaya radiasi maka harus
diimbangi dengan pengaturan dan pengawasan.
Undang-undang nomor 10 tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran telah mengatur pemanfaatan
tenaga nuklir derni keselamatan, keamanan,
ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota
masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan
hidup. Pengaturan dan pengawasan tentang
perizinan pemanfaatan tenaga nuklir yang
diamanatkan oleh Undang-undang nomor 10 tahun
1997 telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah

nomor 64 tahun 2000. Dalam makalah ini akan
dibicarakan tentang tentang contoh pedoman sistem
keselamatan fasilitas akseleratcr, status fasilitas
radiasi yang berdampak radiasi tinggi khususnya
akselerator, status keberadaan, pembelajaran ter.
hadap kecelakaan yang pernah terjadi pada fasili~as
pemanfaatan radiasi pengion di Dunia. Dibicarakan
pula tentang ketentuan keselarnatan kerja terhadap
radiasi, hal-hal yang berhubungan dengan masalah
keselarnatan clan kesehatan terhadap pemanfaatan
radiasi pengion clan tentang prosedur pengajuan izin,
termasuk pembahasan syarat~syarat izin.

Dari pembahasan pada makalah diharapkan
keselamatan fasilitas akselerator dapat terjarnin
dengan mematuhi peraturan clan melaksanakannya
dengan seksarna serta melakukan pengawasan agar
potensi bahaya dapat dikurangi atau bahkan
dihilangkan. Mengingat potensi bahaya radiasi yang
besar clan belajar dari peristiwa kecelakaan nuklir di
dunia, kesalahan operator temyata tidak berdiri
sendiri tetapi melibatkan semua tingkat manajemen,
maka dalam setiap langkah kegiatan faktor ke.
selamatan harus diutarnakan.
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Budaya keselarnatan menjadi hal yang
penting sehingga harns diupayakan untuk di-
wujudkan dalam setiap langkah kegiatan yaitu suatu
sikap mental yang menimbulkan rasa tanggung
jawab dan komitmen seluroh jajaran perusahaan/
instansi daTi pejabat tertinggi sampai dengan pekerja
paling rendah tingkatannya.

terkunci sebelum proses iradiasi dimulai. Interlok
pintu harus terintegrasi dengan sistem kendali utama
sedemikian rupa agar pelanggaran sistem atau
penggunaan pintu akan menyebabkan catu clara
radiasi secara otomatis mati. Setiap kerusakan pada
sistem kendali harus mengaktifkan sinyal alarm
secara terlihat (visible) maupun terdengar (audible).

Sistem interlok pintu akses laluan produk
masuk daD keluar

Secara urnurn sistem ini mensyaratkan bahwa
akses laluan produk masuk clan keluar harus terjaga
dan masuknya personel selama proses iradiasi.
Interlok pintu hams terintegrasi dengan sistem
kendali utama sedemikian rupa agar pelanggaran
sistem atau penggunaan pintu oleh personel akan
menyebabkan catu clara radiasi secara otomatis mati.
Setiap kerusakan pada sistem kendali harus
mengaktifkan sinyal alarm secara terlihat (visible)
maupun terdengar (audible).

RANCANGAN KESELAMATAN FASI-
LIT AS AKSELERA TOR

Berikut adalah beberapa contoh pedoman
rancangan sistem keselamatan Akseleratorl\ :

Sistem penentuan posisi produk

Sistem penentuan posisi produk harus
dikendalikan sedemikian rupa dengan suatu sensor
untuk mengetahui ketidaksesuaian sistem daD bila
terjadi, sistem memberitahu operator bahwa sumber
telah terkungkung (shielded).

Pengungkung (Shielding)
Paparan radiasi langsung dan mang operasi

haru3 dibatasi dengan sebuah pengungkung yang
mernadai. Tebal pengungkung hams ditentukan agar
laju dosis telah memenuhi syarat keselarnatl\n yang
telah ditentukan. Pembahan, apabila ada, tebal
pengungkung hams atas sepengetahuan badan
pengawas. Pembuatan pintu pada pengungkung
hanya diperbolehkan bagi operator, laluan produk
masuk clan keluar serta ventilasi. Pengukuran laju
dosis hams dilakukan untuk meyakinkan bahwa
radiasi telah ditahan sedemikian mpa dengan
rancangan pintu yang baik.

Monitor radiasi dengan alarm

Sistem monitor radiasi yang dipasang di

beberapa tempat (redundancy) dipenmtukkan bagi
penunjukkan tingkat radiasi di mang iradiasi.
Monitor hams terintegrasi dengan sistem interlok
pintu akses personel, jika radiasi menunjukkan lebih
daTi tingkat yang ditentukan atau jika ada kelainan
fungsi, maka pintu tidak dapat dibuka. Status diatas
hams mengaktifkan sinyal alarm secara terlihat

(visible) maupun terdengar (audible).

Bila dianggap perlu untuk membypass sistem
interlok, maka hams dilakukan melalui suatu
prosedur tertulis clan hanya dapat dilakukan dengan
pengawasan langsung daTi petugas proteksi radiasi.

Akses ke sumber radiasi daD sistem interlok

A kses ke sumber radiasi hams dirancang
sederniki~n mpa agar personel tidak dapat memasuki
mang iradiasi saat sumber berada dalam posisi
pemaparan, atau sedang dihidupkan. Pengendalian
ini hamR menjadi syarat utama sistem interlok.
Pengendalian sistem interlok hams ditujukan untuk
akses personel, penguncian mans iradiasi dan proses
iradiasi. Kendali hams dirancang sedemikian mpa
agar bila ada us aha pemaksaan terhadap salah satu
dari tiga syarat pernicu sistem interlok diatas, sistem
akan secara otomatis menggagalkan proses operasi
clan merninta sistem diulangi dengan ketiga syarat

dipenuhi.

STATUS F ASILIT AS AKSELERA TO R/
IRRADIATOR ill INDONESIA

Sampai saat ini, sesuai dengan data perizinan

(status aid Agustus 2003), fasilitas akselerator
/irradiator yang ada di Indonesia dapat dilihat pad a

Table 1. Terdapat lima irradiator sarna yang relatif

besar menggunakan zat radioaktif Co-60 dengan
aktivitas beberapa kCi.;Garnrna Cell clan Mesin
berkas Elektron serta dua Akselerator linier yang

digunakan untuk memeriksa peti kemas di Pelabuhan

Tanjung Prick Jakarta clan Tanjung Perak Surabaya.
Selain itu terdapat pula beberapa Akselerator linier

klinik (CLINAC) yang digunakan oleh beberapa
Rumah Sakit besar seperti Rumah Sakit dr. Sutomo,
Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Rumah
Sakit Dharrnais, Rumah Sakit Persahabatan clan

Rumah Sakit Kariadi Semarang.

Sistem interlok pintu akses personel

Secara umum sistem ini mensyaratkan bahwa
pintu masuk ke ruang iradiasi harus dalam keadaan
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Table 1. Da(tar Fasilitas Iradiator dan Akselerator di Indonesia.

Nama Fasilitas Kuat Sumber Keterangan

No.

Litbang, skala semi pilotPanoramic Irradiator

Litbang, skala semi pilot2 lradiator Latex

3 Sel Gamma, 220

50 kCi, Co-60

94 kCi, Co-60

0,3 kCi, Co-60

7,4 kCi, Co-60

156 kCi, Co-60

300 keY, 50 mA

Litbang, skala Lab

Gamma Chamber, 4000 A Litbang, skala Lab4

KomersilPT. Indo Gamma5

Mesin Berkas Elektron, Eps-300 Litbang, skala Lab.6

Mesin Berkas Elektron, GJ-2 2 MeV, 10 mA

12MV

Litbang, skala Lab.

Pemeriksaan Peti Kernas TanjW1g Perak
Surabaya

8 Varian LINAC

9 Varian LINAC 9 MeV Pemeriksaan Peti Kemas Tanjung Periuk
Jakarta

10 Mesin Berkas Elek1ron 300 kV Produksi ban Brigestone

Mesin Berkas Elektron Produksi ban Gajah Tunggal11 500 kV, 150 mA

12 Varian CLINAC lOMV Terapi di Rumah Sakit

PEMBELAJARAN TERHADAP BE BE-
RAP A KECELAKAAN YANG PER-
NAH TERJADI PADA FASILITAS
PEMANFAATAN RADIASI PENGION
DI DUNIA

dengan merangkak di bawah interlock yang setengah
terbuka. Pintu tersebut telah dipotong setengah
untuk melakukan instalasi sistem konveyor. Dosis
radiasi yang diterima pekerja pada sisi kanan sangat
tinggi. Tangan kanannya terpaksa hams diamputasi
demikian juga kaki kailannya. Keterangau rinci
tentang sistem keselarnatan fasilitas daD instruksi
keselarnatan belum diperoleh sampai saat ini.Sejak tahun 1950 fasilitas pernanfaatan

radiasi pengion di dunia mencapai lebih daTi 160
fasilitas iradiasi gamma dan 600 fasilitas berkas
elektron yang dimiliki oleh negara-negara anggota
IAEA. Laporan keselarnatan daTi sekian banyak
fasilitas tersebut pada umumnya sangat baik, namun
demikian kecelakaan yang parah dan serius telah
terjadi juga di beberapa fasi1itas. Dosis radiasi tinggi
yang dihasilkan oleh peralatan dapat menyebabkan
kernatian dalam selang waktu penyinaran orde
beberapa detik atau menit, o1eh karena itu fasilitas
dan sistem keselarnatan hams direncanakan dengan
baik demikian pula program perawatan clan
pengawasannya. Berikut, dimulai dengan tempat,
negara clan bulan serta tahun kejadian yang
menggambarkan penyebab kece1akaan pada
beberapa fasilitas.

Stimos, Itali, Mei 1975

Seorang pekerja yang belum terlatih mencoba
memasukkan sebuah karung pada konveyor dan
masuk kedalam ruang iradiasi dengan merangkak
sepanjang daerah penyinaran. Sumber Co-60
aktivitas tinggi saat itu berada dalam posisi open
(unshielded) pada ruang iradiasi. Fasilitas tersebut
sedang tidak diawasi. Pekerja menerima dosis
radiasi tinggi di beberapa bagian tubuh dalam range
8 sampai 24 Gray dan meninggal13 harikemuriian.
Ruang iradiasi dirancang untuk dapat dimasuki
melalui pintu. Sistem keselamatan mempersyaratkan
sumber pada ten1patnya di dala.n shielding dan laju
dosis rendah pada monitor radiasi sebelum pintu
dapat dibuka. Dalam kasus ini seorang pekerja yang
tak terlatih telah dapat mem bypass seniua prosedur
keselamatan dengan masuk pada pintu yang tidak
diantisipasi oleh rancangan fasilitas, tidak pula oleh
prosedur keselamatan.

Illinois, Amerika Serikat, Februari 1965

Seorang pekerja mernasuki ruang operasi
akselerator linier. Pekerja itu rnasuk ke ruangan
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Jawa, Indonesia, Januari 1982

Alarm pemindahan sumber irradiator gamma
berb~nyi memberitahukan bahwa rak sumber tidak
dapat kembali ke posisi penyimpanan pada kolam.
Operator melakukan usaha pengembalian dengan
menekan tombol krane hidrolik ke posisi atas penuh
agar dari posisi itu rak dapat kembali ke posisi
simpan. Usahanya tidak berhasil. Listrik dirnatikan
sementara listrik ke sistem ventilasi daD pemurnian
air tetap dijalankan. Setelah 11 hari produk iradiasi
terbakar. Rak sumber kemudian dapat diturunkan
daD dilakukan pengukuran radiasi oleh PPR sebelum
petugas pernadam kebakaran rnasuk. Fasilitas
dilaporkan rusak namun tidak ada personel yang
mengalami pernaparan radiasi lebih pada kecelakaan
ini. Penghalang antara rak sumber dengan produk
kemungkinan yang menghalangi kecelakaan. Perna-
sok sumber clan perancang fasilitas merekomen-
dasikan agar seluruh pengguna mernasang baud
penghalang disekitar jalur penghubung rak sumber.

San Salvador, El Salvador, Februari 1989

Operator shift yang sedang bertugas sendirian
pada pukul 2.00 mendengar alarm yang
menunjukkan kegagalan pada rak sumber yang
kemudian akan diikuti secara otomatis oleh turunnya
sumber dari posisi iradiasi ke posisi aman di kolam
penyimpan. Alarm terns berdering yang mengindi-
kasikan bahwa rak penyangga sumber tidak dapat
kembali ke posisi arnan. Operator memanipulasi
sistem kendali untuk mendapatkan sinyal bahwa rak
sumber telah kembali ke posisi arnan di kolam.
Kemudian dia juga mernanipulasi panel kendali
untuk mensirnulasi monitor radiasi, yang telah
dilepas setahun lalu, bahwa radiasi sarna dengan
radiasi latar. Seterusnya dia mernasuki ruang iradiasi
tanpa mengecek level radiasi. Karena tidak bisa
dilakukan sendirian, beberapa pekerja tak berpe-
ngalarnan dari bagian lain diminta membantu untuk
membebaskan rak sumber clan menurun-kannya.
Ketika rak telah diturunkan ke dalam kolam, pekerja
itu melihat cahaya biru dari iradiasi Cerenkov clan
dengan tergesa-gesa keluar dari ruang iradiasi.
Beberapa saat kemudian semua pekerja yang masuk
merasakan sakit clan pergi berobat. Pekerja yang
mendapat radiasi paling tinggi barns dipotong
kakinya clan meninggal enam bulan setelah terkena
radiasi. Pekerja lainnya mengalarni amputasi pada
kedua kakinya tapi dapat bertahan tidak meninggal.
Pekerja berikutnya, yang ketiga, mengalarni efek
residu kronik namun dapat bertahan clan selamat.
Fasilitas telah mengalarni pernindahan kepernilikan
clan pada saat kecelakaan operator hanya mendapat
tugas informal rnagang. Perawatan fasilitas sangat
buruk, sistem keselarnatan tidak berfungsi clan alat
yang dilepas/diperbaiki tidak dikembalikan. Derni-
kian pula kunjungan dari pernasok sumber untuk
merawat daD atau mengganti sumber tidak pemah
dilakukan. Rekomendasi untuk mernasang sebuah
baut untuk memperkuat rak sumber tidak pemah
dilaksanakan. Karena beberapa kondisi itu, peralatan
keselarnatan tidak mernadai daD pengetahuan tentang
bahaya radiasi sangat terbatas yang menyebabkan
tidak ada satupun pencegah bahaya.

Kjeller, Norwegia, September 1982

Seorang teknisi yang datang pada jam 7.00
mendengar alarm berbunyi, kemudian mernatikan
alarm tersebut pada panel kontrol Irradiator,
membuka pintu ruang iradiasi dan rnasuk. Lampu
hijau pada kontrol panel menunjukkan sumber ada
dalam kungkungan tapi monitor radiasi me-
nunjukkan paparan radiasi tinggi. Pekerja itu tinggal
beberapa menit di ruang iradiasi dan ditemukan
duduk pada tangga di luar fasilitas pada jam 7.30
dengan keluhan jantungnya sakit. Dia meninggal
setelah 13 hari kemudian setelah terkena radiasi.
Rancangan fasilitas mempersyaratkan bahwa dua
kondisi harus dicapai sebelum pintu dapat dibuka.
Pertama posisi sumber harns dalam kungkungan,
ditunjukkan oleh sinyal dari beberapa sensor posisi
sumber; kedua,monitor radiasi akan mengunci pintu
bila level radiasi melebihi level yang ditentukan.
Kedua indikator beroperasi pada pintu yang sarna
untuk menjaga pintu agar selalu tertutup sumber
radiasi sedang diluar kungkungan. Prosedur merninta
pekerja untuk membawa monitor radir.si portable
dan alarm meter bila akan mernasuki ruang iradiasi.
Sinyal dari monitor radiasi digunakan untuk
mengunci pintu (interlock) telah dilepas untuk
perbaikan pada tanggal 25 Mei 1982 clan dari
tanggal tersebut sampai ke saat kejadian hanya satu
sistem keselamatan yang dihubungkan ke pintu.
Kemudian ditemukan pula bahwa satu dari beberapa
sensor yang digunakan untuk mengetahui posisi
sumber telah rusak. Pekerja tadi telah melanggar
beberapa prosedur dengan mengabaikan tingkat
papa."an yang terpampang pada monitor radiasi di
daerah kerja daD dengan mengabaikan penggunaan
portable meter radiasi clan meter alarm.
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Jakarta, Indonesia, 18 September 2001

Pekerja memasuki ruang irradiator karet
alam, monitor posisi sumber menunjukkan sumber
Co-60 berada dalam posisi tersimpan. Saat berada di
ruang operasi, pekerja melihat sumber ternyata
masih menggantung di atas posisi pemaparan. Telah
dilakukan penanggulangan clan sumber telah
disimpan dengan aman. Korban yang diduga
mengalami overexposure keadaan selamat, tidak
menimbulkan dampak kepada manusia maupun
lingkungan. Analisis penyebab kecelakaan clan
perhitungan masih dalam proses.
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PERA TURAN PEMERINT AH REPU-
BLIK INDONESIA NOMOR 63 TA-
HUN 2000 TENTANG KESELAMAT-
AN DAN KESEHATAN TERHADAP
PEMANF AA T AN RADIASI PENGION

Peraturan pemerintah (PP) no. 63
dimaksudkan sebagai pelaksanaan UU no. 10 tahun
1997 tentang Ketenaganukliran, mengatur ke-
selamatan kerja, keselamatan masyarakat dan
lingkungan hidup serta tanggung jawab dan
kewenangan Badan Pengawas, Pengusaha lnstalasi,
Petugas Proteksi Radiasi dan Pekerja Radiasi dalam
pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan pola kerja
yang selalu melaksanakan budaya keselamatan
(safety culture), sehingga jelas siapa yang ber-
tanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak
diinginkan dalam pemanfaatan tersebut. Sasaran
yang ingin diwujudkan adalah agar setiap peman-
faatan tenaga nuklir berwawasan keselamatan dan
lingkungan.

Ketentuan keselamatan kerja terhadap radiasi
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu
kepada ketentuan yang berlaku secara lnternasional,
yaitu Ketentuan yang diterbitkan oleh Badan Tenaga
Atom International (IAEA) dan rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Komisi Internasional tentang
Proteksi Radiasi (ICRP). Sistem pembatasan dosis
untuk setiap kegiatan yang dapat mengakibatkan
penerirnaan dosis oleh seseorang yang
direkomendasikan oleh Komisi lnternasional tentang
Proteksi Radiasi didasarkan pada 3 (tiga) azas yaitu
justifikasi, optimasi dan limitasi.

import, penggunaan, dekomisioning clan pengelolaan
limbab radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Perizinan adalab seluruh proses yang
meliputi persyaratan clan tata cara memperoleh izin,

pcnerbitan, perubahan, perpanjangan, pembekuan,
pencabutan clan kegiatan lain yang terkait dengan
izin pemanfaatan tenaga nuklir.

Setiap pemanfaatan zat radioaktif clan sumber
radiasi berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor
10 Tabun 1997 wajib memi1iki izin dari BAPETEN.
Persyaratan clan tata cara memperoleh izin peman.
faatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2000. Perizinan pemanfaatan zat radioaktif
clan sumber radiasi meliputi:

A. Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dibt:rikan
berdasarkan Pemegang Izin, Tujuan Peman.
faatan, clan Lokasi Pemanfaatan.

B. Izin pemanfaatan zat radioaktif clan sunlber
radiasi untuk bidang :

1. Industri, dengan tujuan pemanfaatan :

Gauging, Logging, Radiografi, Impor Ekspor,
Analisa, Kalibrasi, clan lain-lain.

2. Penelitian, dengan tujuan penelitian

3. Penelitian adalah kegiatan pemanfaatan zat
radioaktif atau sumber radiasi pengion untuk
aktivitas riset, pengembangan, pelatihan clan
pendidikan yang dilakukan oleh badan atau
lembaga penelitian clan tidak dimanfaatkan
untuk tujuan komersial.

4. Kesehatan, dengan tujuan pemanfaatan :
Diagnostik, Terapi, Kedokteran Nuklir,
Impor, Penyimpanan, clan lain-lain.

PERA TURAN PEMERINT AH REPU-
BLIK INDONESIA NOMOR 64
TAHUN 2000 TENTANG PERIZINAN
PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Seperti pada PP No. 63 diatas yang mengatur
keselamatan kerja, keselamatan masyarakat clan
lingkungan hidup serta tanggung jawab clan
kewenangan Badan Pengawas, Pengusaha Instalasi,
Petugas Proteksi Radiasi dan Pekerja Radiasi dalam
pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan pola kerja
yang selalu melaksanakan budaya keselamatan
(safety culture), PP 64 melengkapinya dalam hat
pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dengan
sistem perizinan. Dengan sistem ini dapat diketahui
siapa, dimana clan untuk tujuan apa pemanfaatan
tenaga nuklir dilakukan di Indonesia. Pernanfaatan
yang dimaksud adalah kegiatan yang berkaitan
dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian,
pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi,
pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, eksport,

C. Izin Pembangunan clan Pengoperasian Instalasi
radiasi

1. Irradiator

2. Akselerator

3. Radioterapi

4. Produksi Radioisotop

5. Pengelolaan Limbah Radioaktif

Karena potensi bahaya pernanfaatannya tidak
sarna roaka dalam permohonan izin selain
persyaratan umum juga berlaku persyaratan khusus
yang disesuaikan dengan tujuan pernanfaatan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 clan Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000.

PERSY ARA TAN IZIN AKSELE-
RATOR

Sebelum izin pemanfaatan untuk Akselerator
diterbitkan , pemohon / pengusaha instalasi harus
mengajukan permohonan meliputi:
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jukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai. (untuk
instansi pemerintah tidak diperlukan).

b. Spesifikasi teknis peralatan dati pabrik

c. Dokumen pemasukan peralatan yang disetujui
BAPETEN, meliputi: Air Way Bill/Bill of lading,
Invoice, Packing List clan Shipper's Declaration
for Dangerous goods.

d. Fotocopy Surat Izin Bekerja (SIB) dati Petugas
Proteksi Radiasi (PPR), Operator, Petugas
Perawatan clan Perbaikan, Petugas Dosimetri
yang masih berlaku clan Surat pernyataan
Petugas Proteksi Radiasi (PPR), Operator,
Petugas Perawatan clan Perbaikan, Petugas
Dosimetri yang ditanda tangani masing- masing
di atas kertas segel atau materai Rp. 6000,-
bahwa yang bersangkutan bekerja pada
instansi/perusahaan pemohon.

Persetujuan Konstruksi

lalah Keputusan BAPETEN yang diberikan

kepada Pengusaha lnstalasi untuk membangun
instalasi Akselerator mulai daTi pengecoran fondasi
clan pernasangan peralatan setiap bagian instalasi
sampai siap untuk di uji fungsi

Permohonan Persetujuap Konstruksi diajukan
dengan melampirkan :

.Rancangan bangunan yang telah memenuhi
persyaratan pada Larnpiran II SK Ka. BAPETEN
No. 11/Ka-BAPETEN NI-99.

.Spesifikasi teknis perala tan daTi pabrik antara
lain: merek alat, tipe, aktifitas , energi rnaksi-
mum , sertifikat uji kepatuhan (compliance test)
yang memenuhi standar keselarnatan yang
ditetapkan.dari sumber yang akan digunakan.

.Dokumen Program Jaminan Kualitas (PJK) tahap
konstruksi.

.Laporbn Analisis Keselarnatan ( LAK) sesuai
pedoman pembuatan LAK

Jangka waktu berlaku persetujuan konstruksi adalah
1 (satu) tahun clan dapat diperpanjang 2 kali rnasing-
masing selarna 6 (enam) bulan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut
Pengusaha lnstalasi tidak dapat menyelesaikan
konstruksi rnaka Pengusaha lnstalasi hams
mengajukan permohonan persetujuan konstruksi
yang barn. I

CATATAN:
Untuk Petugas Proteksi Radiasi (PPR), Operator,

Petugas Perawatan dan Perbaikan, Petugas
Dosimetri yang pindah daTi instansi/pernsahaan
lain harns menyertakan :

.Surat keterangan berhenti bekerja dibuat

Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.

.Hasil pemeriksaan kesehatan

.Foto copy basil evaluasi film badge daTi

instasi/pernsahaan terakhir sebelumnya.

Izin Operasi I

Izin operasi diberikan dalam dua tahap
meliputi :

a. Iz~n Operas~ Sementara

Ib. Izm Operas! Tetap

a. [zin Operasi Sementara

Ialah Keputusan BAPETEN yang diberikan
kepada Pengusaha Instalasi untuk melakukan
kegiatan pemasukan zat radioaktif sampai selesai
dilaksanakannya komisioning dan tidak dioperasikan
untuk tujuan komersial.

Untuk memperoleh Izin Operasi Sementara
Pemohon harus mengisi formulir secara lengkap dan
benar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,-
(enam ribu rupiah) dengan .melampirkan persyaratan
sebagai berikut :

a. Izin Usaha atau Izin lainnya dari instansi yang
bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa Akte
Pendirian Perusahaan clan SIUP yang menun-

e, Sertiflkat kalibrasi surveymeter dan alat ukur
kontarninasi yang masih berlaku daTi P3KRBIN-
BA TAN atau instansi lain yang terakreditasi,
Surveymeter yang diajukan barns sesuai dengan
jenis clan energi radiasi yang digunakan.

f. Foto copy bukti pelayanan film badgefTLD
badge daTi P3KRBIN-BA T AN atau instansi lain
yang terakreditasi, sesuai dengan jumlab pekerja
radiasi yang akan dicantumkan dalam izin,

Dokumen lain yang hams diserahkan adalah

meliputi:

I, Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat
PPR yang telah disahkan oleh BAPETEN,

2. Program Jarninan Kualitas (PJK) pelaksanaan uji
fungsi , operasi clan perawatan.

3. Perbaikan Laporan Analisis Keselamatan (LAK)
bila ada,

4. Laporan basil pelaksanaan kegiatan kornisioning

(uji fungsi).

5. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan
Darurat (RPKD),

KESELAMATAN RADIASI FASILITAS AKSELERATOR
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Izin operasi sementara diberikan untuk jangka waktu
1 bulan dan dapat diperpanjang setiap kali 1 (satu)
bulan sesuai keperluan

[4] Ketentuan Keselamatan Kerja Dengan Radiasi,
SK Ka. Bapeten No. Ol/Ka- Hapeten/V-1999.

[5] Penyuluhan Peraturan Perundangan Kese.
lamatan Nuklir, Seri Informasi Keselamatan
Nuklir, Juni 2000.

[6] Laporan Keselamatan Nuklir di Indonesia
Tahun 2001 I

[7] IAEA, TECDOC, Version 1.0 29 May 2001"
Practice-Spesific Model Regulations: Radiation!
Safety of Non-Medical Irradiation Facilities.

[8] IAEA, TECDOC, Radiological Accidents in
Industrial Irradiation Facilities: Main Cau,s'es,
Lessons Learned And Recomendations.

[9] Dokumen-dokumen Perizinan dan Inspeksi,
DPZRR, DIKN, Bapeten.

b. Iz;n Operas; Tetap

lalah Keputusan BAPETEN yang diberikan
kepada Pengusaha lnstalasi untuk melakukan
kegiatan operasi secara normal sesuai dengan disain
instalasi.

Permohonan lzin Operasi tetap diajukan
dengan memenuhi persyaratan dengan melampirkan
bukti pengesahan terhadap dokumen :

a. Laporan pelaksanaan Program Jaminan Kualitas
(JK) uji fungsi , operasi clan perawatan.

b. Perbaikan Laporan Analisis Keselarnatan (LAK)
bila ada.

c. !3ukti pelaksanaan RPL clan RKL.

d. Jadwal komisioning / uji panas.

TANYAJAWAB

KESIMPULAN

Selain mempunyai manfaat besar tenaga
nuklir mempunyai potensi bahaya radiasi yang besar
pula, sehingga pemanfaatannya hams berwawasan
keselamatan yaitu dengan mematuhi peraturan dan
melaksanakannya dengan seksama serta melakukan
pengawasan agar potensi bahaya dapat dikurangi
atau bahkan dihilangkan. Mengingat potensi bahaya
radiasi yang besar clan belajar daTi peristiwa
kecelakaan nuklir di Dunia, kesalahan operator
ternyata tidak berdiri sendiri tetapi melibatkan
semua tingkat manajemen, maka.dalam setiap lang-
kah kegiatan faktor keselamatan hams diutamakan.
Budaya keselamatan menjadi hal yang penting
sehingga harus diupayakan untuk diwujudkan dalarn
setiap langkah kegiatan yaitu suatu sikap mental
yang menimbulkan rasa tanggung jawab clan
komitmen seluruh jajaran perusahaan/instansi daTi
pejabat tertinggi sampai dengan pekerja paling
rendah tingkatannya.

Utaja
-Apakah ada perbedaan syarat batas radiasi pada:

pada pekerja radiasi dengan pekerja fasilitas!
akselerator?

Gloria Dolor~ssa

-Pada saat ini belum ada perbedaan nilai b..tas
dosis pada pekerja radiasi yang bekerja di fasilitas
radiasi non akselerator dengan pekerja radiasi
yang bekerja pada fisilitas akselerator. Jadi rnasih
sarna dengan pekerja radiasi yang lainnya.

Elisabeth

-Dalam SK disebutkan akselerator penghasil sinar

X dan ~lektron yang dirnasukan dalam kategori
iradiator, bagaimana dengan pemercepat proton. i

-Ada nggak contoh-contoh kecelakaan akselerator?

DAFfAR PUSTAKA

[1] UNDANG-UNDANG No.10 Tahun 1997

Tentang Tetenaganukliran.

[2] PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 63 Tahun 2000 Tentang
Keselamatan dan Kesehatan Terhadap
Pemanfaatan Radiasi Pengion.

[3] PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 64 Tahun 2000 Tentang
Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Gloria Doloressa

-Selama ini belum ada peraturan khusus untuk alaI
pemercepat proton, baik peraturan pemerintah
maupun SK. Ka. Bapeten, sehingga persyaratan.
nya masih mengikuti SK. Ka. Bapeten No. 11/Ka-
BAPETENNI-99.

-Contoh kecelakaan pada fasilitas akselerator
belum terdefmisi, lebih banyak kecelakaan yang
terjadi pada fasilitas iradiator.
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