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ABSTRAK

PROGRAM PROTEKSI RADIASI DAN LlNGKUNGAN CALON PL TN DI INDONESIA Indonesia

berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga NUklir (PL TN) dan diproyeksikan selesai dibangun
pada 2016. Sistem proteksi radiasi dan lingkungan I merupakan bagian dari keseluruhan sistem
keselamatan PLTN yang selalu melekat pada setiap kegiatan yang melibatkan paparan radiasi pada
pekerja. Suatu program proteksi radiasi dan lingkungan untuk PLTN yang memenuhi
standar.internasional diperlukan untuk keberterimaan masyarakat maupun dunia internasional. Untuk
itu diajukan standar program proteksi radiasi untuk P~TN yang direkomendasikan oleh International
Atomic Energy Agency. Fokus diberikan pada aspek bperasional dari program proteksi radiasi serta
pengendalian lepasan ke lingkungan. Beberapa dokJmen terkini terkait dengan Laporan Analisis

Keselamatan PLTN digunakan sebagai pembanding I implementasi dari standar internasional ini.
Lingkup bahasan meliputi klasifikasi daerah kerja dan access control; aturan lokal dan supervisi
pekerjaan; pemantauan individu dan tempat kerja; petencanaan kerja dan perizinan kerja; pakaian
pelindung dan perlengkapan pelindung; fasilitas, shielding dan peralatan; pemeriksaan kesehatan;
penerapan prinsip optimisasi proteksi; penghilangan ktau pengurangan intensitas sumber radiasi.
Aspek proteksi radiasi merambah di semua kegiatan pengelolaan PLTN, tiap individu diberi
tanggungjawab terkait pelaksanaan program proteksi r~diasi. Dalam lahapan kegiatan perencanaan
hingga dekomisioning PLTN pun aspek proteksi radiasi selalu ada, baik dalam perancangan, perizinan,
komisioning, pengoperasian, dan dekomisioning. Perkembangan pesat lawaran teknologi baru yang
menjanjikan peningkatan keselamatan dan reduksi dosis yang signifikan perlu dicermati agar pilihan
proven technology yang sebagaimana disyaratkan dalam perizinan reaktor daya memperhitungkan
perkembangan tersebut. '

ABSTRACT

RADIATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ~ROGRAMME FOR THE FIRST UPCOMING
NUCLEAR POWER PLANT IN INDONESIA Indonesia plans to operate the first nuclear power plant
(NPP) by 2016. A radiation and environmental protectibn arrangement for NPPs is part of the whole
safety system which is embedded in every practice linvolved radi3::.:>n exposure to workers and
members of public. A radiation and environmental protec!lion programme for ihe NPP should adhere to
international standards and mainstream in order to b~ acceptable to the public and international
communities. International Atomic Energy Agency (IAEA) has recommended a radiation protection
standard for NPPs as studied in this paper. Focus is Igiven to the operational aspects of radiation
protection program and discharge control to the environment. Some documents related to Safety
Analysis Reports were used as working examples onl its implementation. The study includes the

classification of working areas and access control; locall rules and supervision of work; work planning
and work permits; protective clothing and protective equipment; facilities, shielding and equipment;
application of the principle of optimization of protection; and removal or reduction in intensity of sources
of radiation; The radiological protection aspects blend I together in the whole NPP practices, each
individual has his/her own responsibility in association with the radiation protection program
implementation. It also present in the whole steps of NPP preparation up to its decommissioning.
Promise on safety improvement and significant dose reduction in the recent development in NPP
technology should scrutinized so that the option of proven technology as required in commercial power
reactor licensing considers this tendency. '

PENDAHULUAN

Seiring dengan rencana
pembangunan pusat listrik tenaga nuklir
(PLTN) di Indonesia, telah dipersiapkan
berbagai infra struktur yang diperlukan. Sistem
proteksi radiasi dan lingkungan merupakan
bagian dari keseluruhan sistem keselamatan
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PLTN yang selalu melekat pada setiap
kegiatan yang melibatkan paparan radiasi
pada pekerja.

I Pada makalah ini diberikan standar
program proteksi radiasi untuk PLTN yang
direkomendasikan oleh International Atomic
Energy Agency (IAEA) dalam Safety Guide on
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Radiation Protection and Radioactive Waste

Management in the Operation of Nuclear
Power Plants [1]. Fokus diberikan pad a aspek
operasional dari program proteksi radiasi serta
pengendalian lepasan ke lingkungan.
Beberapa dokumen terkini terkait dengan
Laporan Analisis Keselamatan PLTN
digunakan sebagai perbandingan implementasi
dari standar internasional ini. I

PROGRAM PROTEKSI RADIASI

Manager PLTN bertanggungjawab
atas proteksi radiasi, pengendalian kontami
nasi, dan dekontaminasi PLTN. Kepalal Bidang
Proteksi Radiasi (BPR) bertanggungjawab atas
pelaksanaan program proteksi radiasi (PPR)
pembangkit, yang mencakup penanganan dan
pemantauan zat radioaktif, termasuk sumber
nuklir khusus, bahan hasil samping, dan bahan
terkontaminasi. Dia juga bertanggungjawab
untuk memastikan operasi PLTN m~menuhi
persyaratan proteksi radiasi dan peraturan ter
kait sedemikian dapat diterapkan dalam PPR.

Ahh proteksi radiasi PLTr'l Y"'lg me·
lapor kepada manager BPR merupakan para
pakar dalam menerapkan PPR. Mereka mene
tapkan dan mengendalikan prosedur ke1rjaradi
asi untuk mempertahankan paparan radiasi
ALARA.

Petugas proteksi radiasi melaksana
kan berbagai survei untuk proteksi radiasi serta
pengumpulan dan analisis sampellingk(mgan.

Bagan organisasi bagian porteksi ra
diasi PLTN ditunjukkan pada Gambar 1 [2].

Tujuan Program .
Program proteksi radiasi mempunyal

tujuan berikut. I

(a) Mengadakan pengendalian administratif
kepada individu di lapak untuk memaslikan
bahwa paparan personel lerhadap radiasi dan
zal radioaktif berada da/am batasan ketentuan
terkait dan bahwa papa ran tersebut
dipertahankan ALARA. Petunjuk pengenda/ian
administratif disiapkan untuk memastikan
bahwa semua prosedur dan persyaratan diikuti
oleh personel PLTN.

(b) Menyediakan pengenda/ian administratif
atas lepasan efJuen Pl TN unluk memastikan
bahwa /epasan terse but di bawah balasan
peraturan terkait.

Pelaksanaan Program

Program ini lerdiri alas peraturan,
kegialan, dan prosedur yang digunakan untuk
mencapai lujuan yang disebutkan di latas
secara praktis dan se/amat.

PPR harus didasarkan pada kajian

risiko sebelumnya yang le/ah memperhitung_
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kan lokasi yang dipilih dan besarnya semua
bahaya radiasi dan meliputi:

1. klasifikasi daerah kerja dan access
control;

2. Aturan lokal dan supervisi pekerjaan;
3. pemantauan individu dan tempat kerja;
4. perencanaan kerja dan perizinan kerja;
5. pakaian pelindung dan perlengkapan

pelindung;
6. fasilitas, shielding dan peralatan;
7. pemeriksaan kesehatan;
8. penerapan prinsip optimisasi proteksi;
9. penghilangan atau pengurangan pada

intensitas sumber radiasi;
10. pelatihan proteksi radiasi;
11. pengaluran dalam tanggap darurat.

Manager PLTN

Kepala Bidang
Proteksi Radiasi

.A,hli

Proteksi Radiasi

petugas
Proteksi Radiasi

Gambar 1. Organisasi Bidang Proteksi Radiasi

Klasifikasi Daerah Kerja dan Pengendalian
Akses

Daerah pengendalian harus dipenuhi
untuk mengendalikan paparan normal atau
mencegah penyebaran kontaminasi selama

kondisi kerja normal; dan untuk mencegah
atau membatasi ekstensi potens; paparan.
PPR menetapkan klasifikasi daerah dan akses

pengenda/ian, termasuk informasi lokal pada
laju dosis dan tingkat kontaminasi sebenarnya.

Akses ke daerah pengendafian diper
syaratkan untuk dibatasi dengan membatasi
jum/ah checkpoints untuk menekan
penyebaran konlaminasi dan untuk memudah

kan pengenda/ian setiap saat atas paparan
dan okupansi. Harus dibuat prosedur untuk

pengenda/ian akses ke daerah pengendalian,
yang meliputi kewenangan untuk masuk

instruks~ penggunaan perala tan pemanlauan:

pemaka/an pakai~n dan perala tan pelindung,dan batas waktu tmggal di situ.
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Klasifikasi daerah pengendalian Isyaratkan. Klasifikasi zone radiologi beragam

ditentukan oleh besarnya dosis estimasi dalam Isesuai dengan pengalaman, rancangan pem-
operasi normal, kemungkinan dan besarnya Ibangkit dan aspek lainnya. Contoh skema

poleos' pap.,ao, dao sl'at dao eksteosl pease· Ik'asl'kasl 'Doe dlbeelkaopada Tabel1.
dur proteksi dan keselamatan yang diper-

Tabel1. Contoh skema klasifikasi zone pada daerah pengendalian untuk PLTN [1]
I

Zone

Laju Dosis (LD)

I

KeteranganRancangan (mSv/j)
I

1 LD < 0,003Tak-dikendalikan, a~ses tak-dibatasi

2

0,003 :s LD < 0,01Terkendali, akses tJrbatas, 40 jam/minggu

3

0,01 :s LD < 0,05Terkendali, akses tJrbatas, 8 sId 40 jam/minggu

4

0,05 :s LD < 0,2Terkendali, akses tJrbatas, 2 sId 8 jam/minggu
I5

0,2 :s LD < 1Terkendali, akses tJrbatas, 2 mnUminggu sId 2 jam/minggu

6

1:sLD<10Terkendali, akses h~nya diberikan oleh personel proteksi radiasi
I7

10:S LD < 5.000Terkendali, akses h~nya diberikan oleh personel proteksi radiasi
I

8 LD 2: 5.000Terkendali, akses h?nya diberikan oleh personel proteksi radiasi

I .
(f) prosedur kedaruratan untuk tlap daerah

I pengendalian.
irabel 2.

(a)

Supervisi kerja harus dilakukan oleh
orang yang mengetahui dan memahami
persyaratan proteksi radiasi dan aturan lokal,
demikian juga mengetahui kerja yang akan
diawasi. Semua pekerja harus menyadari
aturan lokal sebelum mereka masuk daerah

pengendalian mana pun dan salinan aturan
Ipkal harus terpampang dengan baik di tempat
kerja.

Contoh pembagian zone pada operasi
normal dari Advanced Power Reactor-1400

MWe (APR-1400) diberikan pada Tabel 2
APR-1400 menerapkan single point access
menuju ke daerah pengendalian radiasi, yakni
zone radiasi 2 ke atas. Walaupun demikian,
dalam keadaan darurat jalan masuk tersedia
pada tiap lantai. Pada zone 3 ke atas agar ba
tasan dosis terkait tidak dilampaui waktu kerja
dibatasi dan/atau digunakan peralatan pelin
dung.

Aturan Lokal dan Supervisi Kerja
Organisasi pengoperasian harus me

netapkan aturan lokal dan prosedur yang
sesuai untuk masing-masing daerah
pengendalian. Aturan lokal harus meliput:
(a) spesifikasi dan lokasi tiap daerah pengen

dalian;
(b) prosedur untuk masuk ke dan keluar dari

daerah pengendalian;
(c) prosedur agar diperoleh tingkat proteksi

dan keselamatan yang memadai bagi
pekerja dan orang lainnya, yang juga
mengatur kondisi pengunjung, wanita
hamil atau menyusui, dan pekerja bukan
pekerja radiasi yang akan masuk daerah
pengendalian;

(d) nilai tingkat investigasi terkait dan tingkat
yang diizinkan dan prosedur yang harus
diikuti bila tingkatan tersebut terlampaui;

(e) penunjukkan mereka yang bertanggung
jawab untuk mengawasi (supervising)
kerja di daerah pengendalian;
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(b)

(c)

(d)

Zone radiasi 1: akses umumnya
dilarang karena tingkat radiasi atau
kontaminasi yang tinggi, tapi
diizinkan untuk kondisi tertentu

(seperti untuk shutdown reaktor)
sebagaimana yang ditentukan pada

rosedurpeng_o_pe_r_s_ia_n_. _
Zone radiasi 2: rnernenuhi batas

dosis untuk paparan eksternal dan
hanya dapat dipastikan dengan
pembatasan waktu kerja.
Zone radiasi 3: semua daerah

lainnya dalam daerah
engendalian.

Zone kontaminasi: perlu tindakan
protektif khusus, mengingat
kontaminasi udara sesungguhnya
atau potensinya atau kontaminasi
permukaan yang tak-Iekat melebihi
tinqkatan vanq ditentukan.
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Pemantauan Daerah Kerja dan Pemantauan
Perorangan

Tiga jenis pemanlauan daerah kerja
dan pemanlauan perorangan haru's
dilaksanakan dalam PPR:
(a) pemantauan rutin harus dikerjakan untuk
menunjukkan bahwa lingkungan kerja
memuaskan untuk operasi berikutnya dan tidak
ada perubahan terjadi yang mengharuskan
pengkajian ulang prosedur kerja;
(bj pemantauan terkait-tugas umumnya
harus dikerjakan untuk memberikan informasi
tentang tugas atau kerja tertentu dan, bila
diperlukan, untuk menyediakan pijakan pada
keputusan segera dalam eksekusi tugas
tersebut;
(c) pemantauan khusus umumnya harus dila
kukan pada tahap komisioning sualu fasililas
baru, selelah perubahan besar pada baik
fasililas alau pun prosedur, atau bila operasi
sedang dalam keadaan abnormal seperti
misalnya ada insiden atau kecelakaail.

Tingkal invesligasi unluk dosis
pe:cranJar: da" 1Ii/2ke harus dilelapkan dalarn
pellgelolaan berdasarkan pendugaan lingkal
dosis perorangan. Tingkat investigasi unluk
pemantauan daerah kerja didasarkan pada
pendugaan tingkal laju dosis dan kontaminasi
dan pengalaman operasi. Maksud dan
tindakan yang diambil berkaitan dengan tiap
lingkat investigasi harus masuk dalam
prosedur kerja.

Program pemanlauan unluk pekerja
harus dirinci sebagaimana diberikan pada
Safety Standards on Occupational Radiation
Protection [4]. Pedoman penilaian dosis untlJk
paparan eksternal dan internal diberikan dalam
Safety Guides on Assessment of Occupational
Exposure Due to Extemal Sources of Radiation
[5] dan Safety Guides on Assessment of
Occupational Exposure Due to Intakes of Ra
dionuclides [6].

PPR harus memuat pelayanan yang
memadai dalam kalibrasi dan jaminan mulu
untuk semua instrumen pemantauan yang
digunakan di pembangkit. Peninjauan ulang
dan audit harus dilaksanakan untuk memenuhi

program jaminan mutu.

Pemantauan dan Survei Daerah Kerja
Tujuan utama pemantauan dan survei

radiologik adalah: untuk memperoleh informasi
ten tang kondisi radiologik di pembangkit dan
daerah tertentu sebelum dan selama

pelaksanaan suatu tugas; untuk meyakinkan
bahwa klasifikasi suatu zone sesuai dengan
keadaan sebenarnya; dan unluk menentuk'an
apakah tingkatan radiasi dan kontaminasi di
zone memadai unluk melanjulkan pekerjaan.
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Surveillance ini harus dilaksanak()n

dengan kombinasi pemantauan tetap untuk
radiasi dan kontaminasi udara dan melalui

pemantauan dan sampling berkala oleh
personel yang terlatih. Oaerah yang diduga
kerap dihuni harus dipertimbangkan dilengkapi
pemantau tetap, dan bila perlu dihubungkan
dengan dengan alarm yang menandakan
tingkat acuan terlampaui. Survei khusus
dilakukan untuk memenuhi problem tertentu,
misalnya dalam kondisi abnormal terjadi area
dengan tingkat radiasi tinggi (titik api atau
hotspot) .

Peralatan yang perlu disediakan
untuk mengukur radiasi dan aktivitas dan untuk
sampling dan analisis meliputi:

(a) instrumen dan perisai pencacahan
unluk mengukur aklivilas dan unluk
analisis zat radioaklif;

(b) inslrumen unluk survei dan pemantuan
radiasi, lermasuk unluk pemanlauan
lingkungan;

(c) instrumen telap untuk pemantauan
radiasi eksternal, konlaminasi airborne
dan aktiv:tas proses;

(d) inslrumen pemantauan personel, lerma
suk:

i. dosimeter pemantauan personel;
ii. pemantaua kontaminasi, seperti

pemantau portal dan pemantau
langan dan sepatu;

iii. pemanlau jinjing;
(e) Sampler udara;
(I) sumber-sumber radiasi, instrumen dan

peralalan lainnya yang diperlukan untuk
kalibrasi alat ukur radiasi serta
inslrumen analitis radiasi dan sampler
udara.
Hasil pemantauan daerah kerja dapat

digunakan unluk mengkaji dosis perorangan
sehingga bisa lebih memastikan pengambilan
kepulusan dalam hal penerimaan dosis yang
melebihi tingkatan lertentu.

Pemantauan Perorangan
Pemantauan perorangan diberlaku

kan kepada pekerja yang bertugas di daerah
pengendalian dan kemungkinan menerima
paparan pekerjaan secara signifikan. Untuk
pemantauan rutin harus digunakan dosimeter
personal integral. Pada lugas tertentu
diperlukan pemantauan perorangan khusus
dengan real-time self-reading dosimeter, sering
dengan tambahan fungsi peringatan. Bila
diketahui papa ran eksternal lerhadap pekerja
akan tidak-seragam harus ditambahkan
dosimeter tambahan di bagian tubuh yang
perlu diperhatikan, misalnya tangan.
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Seseorang yang bekerja dengan
kemungkinan menerima paparan internal harus
dipantau dengan semestinya. Kontaminasi
internal harus dievaluasi dengan menggunkan
analisis ekskreta atau dengan pencacahan
seluruh atau sebagian tubuh. Bila tidak
memungkinkan mengukur segera setelah
intake, metode perhitungan intake dapat
digunakan sebagai pendekatan. Perhitungan
ini memanfaatkan hasil pemantauan daerah
kerja atau survei khusus maupun hasil bacaan
sampler udara personal.

Rekaman dari pemantauan
perorangan harus disampaikan kepada Badan
Pengawas, yang bersangkutan dan dokter atau
kepala program pengawasan kesehatan.

Perencanaan Kerja dan Perizinan Kerja
Perencanaan kerja di daerah

pengendalian dilakukan bila tingkat radiasi
atau kontaminasinya diperkirakan signifikan
sehingga diharapkan dapat dijaga penerimaan
dosis serendah yang dapat dicapai (ALARA).
Perencanaan kerja harus meliputi penyediaan
prosedur _ tertulis. Hal yang perlu
dipertimbangkan dalam perencanaan kerja
mencakup informasi kerja serupa sebelurnnya.
rincian jadwal kerja. kondisi operasi
pembangkit. kelengkapan personel dan
peralatan, penanganan limbah yang tirnbul dan
hallain terkait.

Perlu ditunjuk seorang supervisor
yang akan memeriksa bahwa semua partisipan
telah terlatih dalam pekerjaannya, terrnasuk
terlatih dalarn proteksi radiasi. Perlu disiapkan
peralatan dan bahan yang akan digunakan.
Bila perlu dipertimbangkan pelatihan mock-
ups. Dalam beberapa hal diperlukan
penutupan daerah kerja (cordon) dan
pemasangan tanda-tanda peringatan;
pembentangan pelapis lantai untuk
kontaminasi; dan penyediaan area ganti
pakaian lokal untuk pakaian pelindung, tong
sampah padat, dan tambahan pemantau
radiasi, dan shielding radiasi atau ventilasi
sementara.

Untuk tugas yang rnemerlukan
tindakan pencegahan radiologik, perizinan
kerja radiasi (PKR) harus dipersiapkan. Kopi
PKR disampaikan kepada supervisor tugas
dimaksud. PKR berisi uraian pekerjaan yang
akan dilakukan dan dapat pula berisis
informasi dan instruksi seperti:
(a) laju dosis rata-rata dan kemungkinan pe

ningkatan radiasi;
(b) estimasi tingkat kontaminasi dan perubah

annya;
(c) dosimeter tambahan dan peralatan pelin

dung yang akan digunakan pekerja;
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.
(d) kemungkinan pernbatasan waktu kerja

I dan dosis;
(e) instruksi kornunikasi dengan anggota

I kelompok proteksi radiasi.PKR ditandatangani oleh anggota dari
kelornpok proteksi radiasi. Personel yang ber

;wenang dalam perencanaan operasi rnenyam
paikan PKR kepada supervisor yang bertugas.
Personel tersebut menandatangani PKR untuk
bnfirrnasi bahwa daerah kerja dalam kondisi
Iseperti ditentukan dalam perizinan. Setelah
'tugas selesai, supervisor mengembalikan PKR
'kepada personel yang berwenang dalam
'operasi. sebagai pengesahan bahwa kerja
'telah selesai dan me menu hi ketentuan yang
berlaku.

I .

,Pakaian Pelindung dan Perlengkapan Pe-
lindung

I Pakaian pelindung harus digunakan di
daerah pengendalian untuk mencegah konta
'minasi kulit dan pakaian pribadi dan penyebar
an kontaminasi. Pelindung ini rneliputi sarung
langan, pembungkus sepatu (plastik), dan co
'veral/.

I Di daerah dengan kontaminasi
pi/borne atau kontarninasi perrnukaan tak-Iekat
harus dipertirnbangkan penggunaan
perlengkapan pelindung pernapasan dengan
tujuan untuk mengurangi penerimaan dosis
total. Perlu dipertirnbangkan penggunaan
portable shield; perlengkapan ventilasi jinjing
ctengan filter untuk pembuangan lokal; remote
!wndling tool; perlengkapan pemantauan dan
kornunikasi khusus; wadah sernentara khusus
0ntuk lirnbah radioaktif padat; dan wadah untuk
cairan radioaktif.

I Personel tapak. termasuk kontraktor,
yang akan menggunakan pelindung tersebut
harus terlatih dan qualified dalam penggunaan
pakaian rnaupun perlengkapan pelindung.
Demikian pula personel yang bertugas mena
ngani, rnenyediakan atau mendekontaminasi
pakaian dan perlengkapan pelindung ha'rus
(jiberi instruksi yang sesuai.
I

Fasilitas, Shielding dan Perlengkapan

I Agar pengendalian radiologik pada
operasi dan pemeliharaan PLTN berlangsung
efektif, pengelolaan proteksi radiasi
memerlukan:

(a) kantor pengoperasian proteksi radiasi,

I fasilitas untuk kalibrasi instrumen dan
ruang-ruang untuk sam pel dan
pengukuran;

(b) ruang ganti untuk dengan fasilitas laundry
dan shower serta ruang dekontaminasi
personel dan ruang pertolongan pertama;
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I

(c) fasilitas dekontaminasi peralatan, templt
penyimpanan barang dan alat terkontami
nasi, bengkel khusus untuk pemeliharaan
komponen radioaktif, dan tempat pe-
nyimpanan untuk sumber radiasi; I

(d) fasilitas dan instrumen untuk pengelolaan,
kondisioning dan penyimpanan limbah
radioaktif, dan peralatan untuk penangan

an dan pengangkutan limbah radioaktif Iyberbagai jenis.
Pembangkit harus dilengkapi dengCjn

bahan shielding radiasi yang berbeda jenis
untuk pengunaan temporer pada tugas khusus,
contoh selimut timbel (wool timbel dalam
selubung lentur), lembaran dan blok timb~l,
dan blok beton. I

Selain peralatan pemantauan daerah
kerja dan perorangan terdahulu diperlukan
peralatan pengendalian radiologik yan'g
meliputi instrumen meteorologi; perlengkapa'n
kedaruratan seperti self-powered air sarnple'r,
alat komunikasi, kedaraan dst.; pemasok udara
segar dari kompresor untuk perlengkapa'n
pe;indung respirator; dan p8so~8n iainny'a
:;eperti tanda peringatan, iaii. ~iand.
perlengkapan sampling dan dokumen.

Pengawasan Kesehatan
Program pengawasan kesehatan

didasarkan pada kesehatan pekerjaan da'n
dirancang untuk permulaan dan kelanjuta'n
kebugaran pekerja untuk tugas yan'g
dibebankan. Pelayanan ini memerlukan tenag'a
medis yang terlatih dalam proteksi radiasi da'n
memiliki pemahaman yang diperlukan tentan'g
efek biologi papa ran radiasi dan risiko papara'n
baik dalam operasi normal maupu'n

kecelakaan. I

Informasi lengkap pengawasan
kesehatan ini diberikan dalam Safety Report
on Health Surveillance of persoris

Occupationally Exposed to Ionizing
Radiation[?].

Penerapan Prinsip Optimisasi Proteksi
Tujuan dan Tugas I

Reduksi dosis harus diberi prioritas
tertinggi dalam optimisasi proteksi radias'i.
Tindakan pengendalian tertinggi dalam optimi
sasi adalah penghilangan atau reduksi pada
intensitas sumber radiasi, hirarki berikutnya
berupa penggunaan cara-cara engineering.
Selanjutnya dipertimbangkan penggunaa'n
sistem kerja dan penggunaan perlengkapa'n
pelindung personal. I

Metode reduksi dosis yang perlu
dipertimbangkan:
(a) penggunaan shielding secara temporer;
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(b) reduksi kontaminasi permukaan dan air
borne;

(c) reduksi lama bekerja di daerah pengenda
lian;

(d) optimasi jumlah pekerja dalam tim kerja;
(e) meningkatkan jarak dari sumber radiasi

yang dominan;
(I) mengidentifikasi daerah dosis rendah di

mana pekerja dapat pergi tanpa mening
galkan daerah pengendalian bila pekerja
annya diinterupsi dalam waktu sing kat.

PPR harus menyatakan tujuan dan
menentukan struktur, prosedur dan alat yang
diperlukan untuk mencapainya. Sebagai
contoh sasaran untuk dosis kolektif tahun ini,
untuk outage dan untuk tug as-tug as tertentu.

Pernberian Tanggung jawab
Semua pekerja dan manager harus

diberi tanggung jawab untuk menerapkan PPR
dalam bidangnya masing-masing. Tanggung
jawab ini harus dinyatakan dengan jelas,
terutama untuk manager pembangkit, para
man8ger departemen, petugas proteksi radiasi
da:-I/atau manager, pekerja pembangi\il dan
pekerja kontrak.

Manager pembangkit bertanggung
jawab atas keseluruhan kegiatan, sedangkan
manager departemen bertanggung jawab atas
efetivitas masing-masing pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan
prosedur proteksi radiasi. Setiap individu
bertanggung jawab untuk menjaga dosis
radiasinya ALARA dengan mengikuti pelatihan
dan prosedur proteksi radiasi dan dengan
mengidentifikasi managemen kesempatan
untuk mereduksi dosis.

Manager pembangkit dilibatkan dalam
merumuskan sasaran dan tujuan PPR pem
bang kit. la meninjau ulang status upaya me
ngurangi paparan. Oemikian juga manager
departemen meninjau ulang secara berkala
unjuk kerja departemennya dalam pencapaian
tujuan PPR khususnya program ALARA.

Ahli proteksi radiasi dan/atau manager
harus mempunyai akses langsung ke tingkat
tertinggi pengelolaan pembangkit untuk
menyelesaikan masalah terkait proteksi
radiasi. Personel proteksi radiasi bertanggung
jawab keberhasilan implementasi PPR,
termasuk terlaksananya prinsip ALARA. Tiap
pekerja sejalan dengan tanggung jawabnya
masing-masing menerapkan tindakan
pengendalian papa ran yang ditetapkan dalam
PPR serta mengidentifikasi dan menyarankan
peningkatan dan teladan dalam reduksi
papa ran.
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Reduksi Sumber Radiasi

PPR harus menyertakan tindakan
menyingkirkan zat radioaktif yang tidak
diperlukan dari tapak. Penimbunan (build up)
residu radioaktif dalam piping dan komponen
sistem primer dapat dikurangi dengan
pengawasan ketat dalam pemilihan bahan dan
parameter kimia. Harus diupayakan
pengeluaran bahan yang tidak ada hubungan,
seperti bahan kimia, produk korosi dan bagian
yang loose, dari sistem primer.

Oalam mengurang produksi cobalt-50
akibat irradiasi neutron, cobalt harus dising
kirkan dari sistem primer selama modifikasi
sistem piping dan selama pemeliharaan.
Komponen seperti valve seat weld yang
mengandung cobalt 'harus sebisa mungkin
diganti dengan bahan tidak ada atau rendah
kandungan cobaltnya.

PENGENDALIAN PELEPASAN KE L1NG
KUNGAN

Sebagai bagian dari sistem proteksi
radiasi PLTN, organisasi proteksi radiasi harus
mengadakan pengendalian lepasan efluen ke
lingkungan dan pemantauan pada sumber dan
di lingkungan.

Limbah Radioaktif Gas dan Cair yang
Dihasilkan

Meskipun sumber limbah radioaktif
gas berbeda-beda bergantung pada jenis reak
tor, kemungkinan sumbernya meliputi:

• kebocoran dari pendingin, sistem mo
derator atau reaktor itu sendiri;

• sistem degasifikasi untuk pending in;
• ejector atau pompa udara vakum kon

densor;
• exhaust dari turbine gland seal system;

dan

• udara ventilasi yang teraktivasi atau
terkontaminasi.

Pad a semua jenis reaktor, bahan
bakar bekas dalam penyimpanan atau dalam
penanganan merupakan sumber potensial
limbah radioaktif gas.

Timbulnya limbah radioaktif gas harus
dijaga sekecil mung kin dengan cara seperti
mengupayakan pencegahan kegagalan bahan
bakar (fuel failure) dan bila terjadi diusahakan
keberadaannya di teras minimal, filtrasi efluen
gas dan sebagainya. Kegiatan pemeliharaan
harus direncanakan dengan cermat untuk me
ngurangi kemungkinan kebocoran limbah gas.

Sumber utama limbah radioaktif cair

berasal dari pending in utama dalam reaktor
berair pendingin dan air dari kolam penyim
panan baha bakar karena sebagian kandungan
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radioaktifnya terangkut ke aliran limbah radio
aktif cair melalui proses pengaliran dan kebo
coran. Meskipun komposisi limbah radioaktif
'cair sangat beragam bergantung pada jenis
'reaktor, kontribusi ke aliran ini dapat berasal
dari reactor coolant let-down, konsentrat
evaporator, drain peralatan, drain lantai. limbah
laundry, minyak yang terkontaminasi dan
limbah hasil dekontaminasi dan pemeliharaan
;fasilitas dan peralatan.

Timbulnya limbah radioaktif cair harus
dijaga minimum dengan cara seperti memilih
bahan reaktor yang tepa!, misalnya menghin
dari penggunaan cobalt, mencegah kegagalan
bahan bakar. menekan kebocoransistem
'pending in primer, mengurangi produksi limbah
sekunder dalam pemrosesan limbah. dan
seterusnya. Perencanaan dan pelaksanaan
kerja pemeliharaan harus cermat dengan
penekanan pada tindakan pencegahan
menghindarkan penyebaran kontaminasi.

Pengendalian Pelepasan dan Pelaksanaan
Pemantauan

Tingkatan lepasan limbah radioaktif
gas dan cair harus diajukan oleh organisasi
pengoperasian ke Badan Pengawas sebelum
PL TN mulai beroperasi. Tingkatan yang
didjukan harus mengikuti peraturan nasional.
Tujuan penetapan tingkatan lepasan adalah
untuk menentukan dosis radiasi pada
penduduk akibat lepasan tidak melebihi fraksi
batas dosis bagi penduduk (dose constraint)
'bila diterapkan kepada kelompok kritis dan
dosis terse but diupayakan serendah yang
dapat dicapai (ALARA). Oalam pe'lentuan
lepasan telah diperhitungkan semua kondisi
operas; pembangkit dan bila perlu juga potensi
perubahan operasi di masa depan.

I Tingkatan lepasan yang diajukan
didasarkan pada penilaian (assessment)
dampak radiologi yang mungkin timbul dengan
cara pemodelan prediktif. Prakiraan dosis
dihitung untuk individu yang terpapari
maksimal. Penentuan kelompok kritis dari
'populasi ini dapat dilakukan melalui survei
kebiasaan (habit) dengan memperhitungkan
lokasi terhadap reaktor. konsumsi makanan,
sumber makanan dan minuman. dan
kebiasaan atau kegiatan yang dapat

,mengakibatkan papa ran radiasi yang melebihi
rata-rata.

Badan Pengawas, setelah
mempertimbangkan pengajuan dari organisasi
pengoperasian, harus menetapkan tingkatan
lepasan baku untuk PLTN dimaksud. Semua
lepasan harus dalam tingkatan lepasan yang
'ditetapkan oleh Badan Pengawas.
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Pemenuhan tingkatan lepasan baku
ditunjukkan dengan cara pemantauan pada
sumber lepasan dan dipastikan dengan
pengukuran pad a media lingkungan penerima
(seperti air dan udara). Pemantauan bisa
dalam bentuk pengukuran kontinu dan/atau
melalui sampel dan pengukuran tidak-kontinu
(intermittent). Untuk pelepasan intermittent ke
badan air, pengkajian harus dibuat dengan
cara sampling dan pengukuran sebelum dan,
dan bila memungkinkan, selama dan sesudah
tiap pelepasan.

Sistem pemantauan mampu
mendeteksi dini lepasan radionuklida yang
abnormal, dan mampu mengidentifikasi dan
meng-assay radionuklida yang secara
radiologik signifikan baik untuk pelepasan gas
maupun cairo .

Bila tingkatan lepasan baku
terlampaui, organisasi pengoperasian harus
menyelidikinya. Organisasi pengoperasian
harus:

1. menghentikan pelepasan dan mengambil
tindakan i<:orekt;r;

2. memprakirakan ju("lah zat radicaktif yang
terlepas;

3. memprakirakan trend konsentrasi radio
nuklida-radionuklida di lingkungan.

4. merekam semua rincian yang relevan;
5. segera melapor ke Badan Pengawas

sesuai prosedur yang ada;
6. menyelidiki dan mencari penyebab keti

daksesuaian.

Bila perlu, tindakan tang gap darurat
diinisiasi.

Pernantauan surnber

Pemantauan sumber mengacu ke
pengukuran baik lepasan maupun medan
radiasi di sekitar sumber itu sendiri.

Rancangan program pemantauan sumber
harus mengaitkan hasil pengukuran terhadap
batas paparan eksternal dan batas pelepasan
serta kriteria yang ditetapkan Badan
Pengawas. Pemantauan pelepasan bisa
dalam bentuk pengukuran radionuklida tertentu
atau aktivitas gross. Pengukuran biasanya
dilakukan sebelum atau pada titik lepasan
(misalnya cerobong untuk lepasan atmosferik
atau saluran buangan untuk lepasan cair).
Untuk lepasan batch, lebih baik menentukan
volume batch dan komposisi radionuklida dari
sampel yang diambil pada reservoir dari batch
yang homogen sebelum pelepasan.

Ada tiga macam pengukuran yang
perlu dipertimbangkan baik untuk efluen
airborne maupun cair:
(a) pemantauan pelepasan on-line;
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(b) sampling kontinu dan pengukuran aktivitas
sampel di laboratorium;

(c) sampling intermittent dan pengukuran
konsentrasi aktivitas sampel di laborato
rium;

Pilihan metode sampling dan
prosedur pengukuran ditentukan oleh:
(a) karakteristik dan jumlah radionuklida yang

terlepas dan sensitivitas sistem pengukur
an;

(b) perkiraan variasi terhadap waktu dari laju
lepasan radionuklida-radionuklida;

(c) kemungkinan pelepasan ta-terencana
yang memerlukan deteksi dan notifikasi
segera.

Pernantauan Lingkungan
Program pemantauan lingkungan

harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan
Badan Pengawas. Program pra-operasi
diadakan untuk pengukuran tingkatan radiasi
latar di sekitar pembangkit dan variasinya
terhadap musim. Kegiatan ini menjadi dasar
program pemantauan lingkungan pada saat
operasi dan haru$ 111emasukkan pengurnpulan
rutin dan analisis radlonuklida beragam
sampel, seperti sam pel tumbuhan, udara, air,
sedimen, ikan dan media lingkungan yang
dikumpulkan dari beberapa lokasi yang tetap
dan teridentifikasi di lepas kawasan.

Program operasional pemantauan
lingkungan ditinjau ulang seiring dengan
penglaman dan diubah bila memang
diperlukan. Program Inl dirancang untuk
menyediakan informasi untuk maksud:
(a) mengkonfirmasi kelayakan pengendalian

atas lepasan efluen;
(b) mengkorelasikan hasil pemantauan ling

kungan dengan data yang diperoleh dari
pemantauan pada sumber lepasan;

(c) memeriksa validitas model lingkungan
yang digunakan dalam menetapkan batas
an-batasan baku;

(d) membantu kepastian masyarakat;

DISKUSI

Dalam pemilihan jenis PLTN yang
akan dibangun opsi terkait proteksi dan
keselamatan menjadi dasar utama setelah
faktor manfaatnya justified. Keharusan
membangun jenis reaktor daya yang proven
technology dalam perizinan PLTN,
memberikan kepastian yang tinggi dalam
menjatuhkan pilihan terkait dengan penekanan
pad a aspek proteksi dan keselamatan.
Walaupun demikian dalam dekade ini tengah
berkembang pesat tawaran teknologi baru
yang menjanjikan peningkatan keselamatan
dan reduksi dosis yang signifikan tanpa
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mengorbankan nilai ekonomisnya terkait
dengan penghematan dari berbagai inovasi
yang didapat.

Aspek proteksi radiasi merambah di
semua kegiatan pengelolaan PL TN, tiap
individu diberi tanggungjawab terkait
pelaksanaan PPR. Tanggungjawab
pelaksanaan PPR diberikan pada tiap individu
yang terlibat dalam pekerjaan yang melibatkan
radiasi baik manager pembangkit, manager
departemen, personel proteksi radiasi maupun
pekerja di lapangan. Dalam tahapan kegiatan
perencanaan hingga dekomisioning PLTN pun
aspek proteksi radiasi selalu ada, baik dalam
perancangan, perizinan, komisioning,
pengoperasian, dan dekomisioning.

Kecenderungan perancangan reaktor
daya masa kini, disamping peningkatan aspek
keselamatan, terjadi kompetisi dalam
pengurangan penerimaan dosis pada pekerja.
Pemilihan jenis PLTN yang proven technology
harus sebisa mungkin menyertakan berbagai
inovasi dalam peningkatan keselamatn dan
proteksi radiasi ini.
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