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ABSTRAK

PENGUKURAN DAN EVALUAS/ T/NGKA T PAPARAN RAD/AS/ EKSTERNAL D/
REAKTOR KART/N/. Telah dilakukan Pengukuran dan Evaluasi Tingkat Paparan
Radiasi Eksternal di Reaktor Kartini periode tahun 2012. Tujuan pengukuran untuk
mengetahui tingkat paparan radiasi eksternal yang terjadi terhadap batas kondisi
operasi (BKO). Pengukuran menggunakan Surveimeter Inspector 11086, Fk:0,991
mR/h, di 9 titik lokasi kerja, yaitu: Ruang kendali (control room), Fasilitas kolom
thermal, Demineralizer, Fasilitas beamport radiografi, Dek bulk shielding, Fasilitas Sub
kritik, Hall reaktor, Dek reaktor dan Diatas permukaan air tangki reaktor. Hasil
pengukuran tingkat paparan radiasi eksternal selama 12 bulan, yang paling tinggi

pada lokasi kerja diatas permukaan air tangki reaktor (Iokasi 9~ yaitu antara :
13.05±1.09 (x 10-2 mSv/jam) sampai dengan 16.80±1.40 (x 10- mSv/jam), hasil
pengukuran paparan terendah dilokasi 1 (ruang kendalilcontrol room) sebesar :
0.02±0.005(x 10-2 mSv/jam) sampai dengan 0,035±0.009(x 10-2 mSv/jam). Reaktor
Kartini termasuk dalam lingkup daerah pengendalian, yaitu berpotensi terjadi
kontaminasi dan potensi penerimaan paparan radiasi lebih besar dari 6 mSv/tahun.
Personil Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang bekerja secara bergantian, masing
masing PPR akan menerima dosis paparan radiasi sebesar 8,4 mSv / tahun, dosis ini
masih jauh berada di bawah NBD yang direkomendasikan Perka, BAPETEN No, 4,
Tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir,
Tahun 2013 sebesar 20 mSv/tahun. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat paparan
radiasi eksternal di masing-masing daerah kerja reaktor Kartini masih dibawah batas
kondisi operasi (BKO) yang telah ditetapkan dan tertuang pada Laporan Analisis
Keselamatan Reaktor Kartini, nomor dokumen : C7/05/B2/LAK/2010, revisi 7.
sehingga pada tempat kerja yang dipantau masih aman untuk bekerja.

Kata kunc;: Radiasi eksternal, pengukuran, nilai batas dosis

ABSTRACT

MEASUREMENT AND EVALUA T/ON OF THE EXTERNAL RAD/A TION LEVEL AT
REACTOR KART/N/. Measurement and evaluation of external radiation level at
reactor Kartini in 2012 has been done. The purpose of this activity is to know the
external radiation level as a result of the radioactive or radiation source usage, toward
the operational of limit condition. The measurement is using survey meter Inspector
11086, factor of calibration 0.991 mR/h, at 9 locations is: Control room area, Thermal
column fasilities, Demineralizer, Beamport radiography facilities, bulk shielding Deck,
Sub critical facilities, Reactor hall, Deck reactor and on the surface of reactor water
tank . The highest room average measurement result in 9 working areas for 12
months continuously are at the reactor tank location is between 13.05±1.09 (xlO-2
mSv/hour) to 16.80±1.40 (x10·2mSv/hour), and the lowest measurement result in 1
location (control room) is 0.02±0.005 (x10-2 mSv/hour) to 0.035±0.009 (x10-2
mSv/hour). The Kartini reactor is involved in the control area which has potentially
contaminated and has radiation expossure at the level of 6 mSv/year. Radiation
Protection Officer that work in interval will received radiation expossure dosage of 8.4
mSv/year. This dosage is still below the Below Dosage Value which is recommended
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by, BAPETEN decree No, 4, 2013 about Protection and Radiation Safety in Nuclear
Energy Application at 20 mSv/year. The result of the evaluation abvove shows that the
external radiation which occured in each area is still below the operational of limit
condition that is written on the Kartini reactor safety analysis report, on document
number: C7/05/B2ILAK/2010, revision 7. So that the workplace is safe for work
monitored.

Keyword: External radiation, measurement, dosage limit value

gamma, sinar-X dan neutron adalah jenis radiasi
pengion, akan tetapi tidak semua memliki potensi
bahaya radiasi ekstemal. Partikel alfa memiliki
daya ionisasi besar namun jangkauanya di udara
sangat pendek hanya beberapa cm dan tidak
dianggap sebagai bahaya ekstema karena tidak
dapat menembus lapisan kulit luar manusia.
Kemudian partikel beta memiliki daya tembus
lebih tinggi dibanding dengan partikel alfa, daya
tembus partikel beta ini dipengaruhi oleh besar
nya energi. Partikel beta yang berenergi tinggi
mampu menjangkau beberapa meter di udara dan
dapat menembus lapisan kulit luar sedalam
beberapa mm, misalnya partikel beta berenergi
sekitar I MeV mampu menembus kulit luar
sampai 5 mm, sehingga berpotensi bahaya radiasi
ekstemal kecil, kecuali ootuk mata(l). Sinar-X dan
sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik
dengan panjang gelombang pendek dan memiliki
kemampuan menembus semua organ tubuh
sehingga mempooyai potensi bahaya radiasi
ekstemal yang signifikan. Neutron juga memiliki
daya tembus yang sangat besar, neutron
melepaskan energi di dalam tubuh karena neutron
dihamburkan oleh jaringan tubuh dan memiliki
potensi bahaya radiasi ekstemal yang tinggi maka
memerlukan penanganan yang sangat hati-hati.
Untuk melakukan proteksi terhadap radiasi
ekstemal dapat dilakukan dengan menggunakan
beberapa teknik berikut ini:
a. Waktu:

Pengaturan waktu adalah metode penting
ootuk mengurangi penerimaan dosis, misalnya
mengurangi waktu bekerja dengan radiasi,
ootuk meminimalisir dosis yang diterima,
dapat diilustrasikan dengan persamaan sebagai
berikut :

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok petugas proteksi radiasi(PPR) adalah melakukan pemantauan
keselamatan kerja, termasuk keselamatan pekerja
radiasi yang melakukan pekerjaan di ruang reaktor
maupoo pengoojoog, terutama pada saat reaktor
beroperasi. Pemantauan sangat diperlukan agar
dapat diketahui ada tidaknya peningkatan tingkat
paparan radiasi ekstemal di ruang reaktor, yang
meliputi daerah kerja seperti Gambar.l berikut:

Gambar I. Lay Out reaktor Kartini

Keterangan :
1. Ruang kendali (control room)
2. Fasilitas kolom thermal
3. Demineralizer

4. Fasilitas beamport radiografi
5. Dek bulk shielding
6. Fasilitas sub kritik
7. Hall reactor
8. Dek reaktor

9. Diatas permukaan air tangki reaktor

Pengukuran tingkat paparan radiasi ekstemal
perlu dilakukan, agar pekerja mengetahui potensi
bahaya radiasi ekstemal yang timbul di ruang
reaktor baik pada saat reaktor beroperasi maupun
tidak beroperasi. Jenis partikel alfa, beta, sinar

..'
D=Dt

Kerangan :
D = dosis yang diterima
D· = laju dosis
t = waktu penyinaran

(1)
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Untuk laju dosis yang sarna, apabila waktu
penyinaran lebih singkat, maka dosis yang diterima
akan semakin kecil.
b. Jarak:

Semakin besar jarak atau jauh dari sumber
radiasi, laju dosis di temp at tersebut semakin
berkurang, hubungan besarnya laju dosis untuk
sumber titik terhadap j arak dari sumber dikenal
sebagai hukum kuadrat jarak terbalik atau secara
matematika dapat di tulis seperti persamaan berikut

01 r12= 02 r22 (2)

Keterangan :

01 = laju dosis pada jarak r1 dari sumber

02 = laju dosis pada jarak r2 dari sumber

Sumber radiasi dianggap sebagai sumber titik
apabila jarak dari sumber paling sedikit 10 kali
dimensi sumber.
c. Penahan Radiasi :

Dengan menggunakan penahan radiasi laju
dosis dapat dikurangi, sementara pekerjaan dapat
diselesaikan dengan baik pada jarak tidak terlalu
jauh dari sumber. Apabila sinar gamma berinteraksi
dengan bahan, radiasi tersebut tidak diserap
seluruhnya oleh bahan. Sebaliknya radiasi tersebut
akan mengalarni atenuasi atau pengurangan
intensitas.
Proses atenuasi ini mengikuti fungsi eksponensial
atau secara matematika ditulis sebagai :

~=~~~ ~

Keterangan :

Ox = laju dosis selelah melewati penahan selebal X

Do = laju dosis lanpa penahan

X = lebal penahan

/.l = koefisien alenuasi linear

Koefisien atenuasi linear tergantung pada jenis
bahan dan energi sinar gamma. Koefisien ini
dinyatakan dalarn mm'l atau cm'l

Pembagian Daerah Kerja.

a. Daerah Pengendalian adalah suatu daerah kerja
yang memerlukan tindakan proteksi dan
ketentuan keselamatan khusus untuk

mengendalikan paparan normal atau mencegah
penyebaran kontarninasi selama kondisi kerja
normal dan untuk mencegah atau membatasi
tingkat Paparan Potensial(3).
Potensi penerimaan paparan radiasi lebih besar
dari 6 mSv/tahun ( 0,3 X NBD pekerja radiasi
20 mSv/tahun).

b. Daerah pengawasan / supervisi adalah daerah
kerja di luar daerah pengendalian yang
memerlukan peninjauan terhadap paparan kerja

dan tidak memerlukan tindakan proteksi atau
ketentuan keselarnatan khusus(3).

Potensi penerimaan paparan radiasi individu
lebih besar dari NBD masyarakat akan tetapi
lebih kecil dari 6 mSv/tahun. (0,3 X NBD
pekerja radiasi 20 mSv/tahun).
Dosis efektif merupakan akumulasi penerimaan

dosis yang berasal dari paparan eksternal dan
internal.

NBD pekerja radiasi adalah dosis efektif rata
rata 20 mSv/tahun (dalarn 5 tahun tidak boleh
lebih dari 100 mSv).
NBD pekerja magang, mahasiswa praktek
adalah 6 mSv/tahun (0,3_X NBD pekerjaradiasi
20 mSv/tahun), jika umur 18 tahun.
NBD masyarakat adalah dosis efektifrata-rata 1

mSv/tahun.

Dosis pembatas (Constraint Dose), dosis
ini diterapkan pada masing-masing fasilitas radiasi
sebagai pembatas dan ditetapkan dosis yang lebih
rendah dari Nilai Batas Dosis (NBD), menurut
International Commission on Radiological
Protection (ICRP) no.60/90 NBD
direkomendasikan 20 mSv/tahun(4). Dosis ini

digunakan dalarn hal proses optimasi fasilitas
dengan tujuan untuk menyakinkan bahwa NBD
tidak terlarnpui. Constraint dose terkait erat dengan
laju dosis radiasi eksterna di ruangan / daerah kerja
seperti digarnbarkan pada rumus (1) makin besar
laju dosis yang tetjadi di ruang kerja makin besar
pula kemungkinan dosis yang diterima oleh seorang
pekerj a radiasi.

TAT A KERJA

Alat

Alat yang digunakan adalah Surveimeter
Inspector, seri 11306, faktor Kalibrasi : 0,991 mR/h
, alat ini digunakan untuk mendeteksi dan
mengukur besarnya tingkat radiasi eksternal.
Prinsip kerja alat ini adalah dimana suatu detektor
akan menunjukkan besaran skala digital dan
berbunyi apabila ada radiasi yang tertangkap.

Metodologi

Sebelum mempergunakan alaI ukur radiasi
(survei meter), sangat perlu diperhatikan adalah
melihat stiker masa berlaku kalibrasi yang
dikeluarkan oleh PTKMR BAT AN yang terpasang
pada alat tersebut, memastikan power baterei masih
cukup dan memaharni skala pengukuran yang
diperlukan. Cara mengoperasikan alat :
Menggeser tombol power "ON" keatas untuk tes
batery, dilanjutkan menggeser keatas lagi pada
posisi "AUDIO" supaya ada respon suara,
kemudian mengatur tombol diatasnya sesuai posisi
jenis pengukuran paparan radiasi "mR/hr" atau
"uSv/hr". Cara pengukuran dilakukan dengan
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mengarahkan detektor Surveimeter Inspector ke
daerah yang dipantau. Sebelum melakukan
pengukuran di daerah yang dipantau, terlebih
dahulu dilakukan pengukuran paparan/laju dosis
latar (background), hasil pengukuran adalah angka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran tingkat paparan radiasi ekstemal
di 9 daerah kerja reaktor Kartini periode bulan

yang terbaca pada display neHo dikalikan dengan
faktor kalibrasi, dalam satuan mRljam ataupun
uSv/hr.

Untuk menghitung laju dosis adalah :

Laju dosis = Laju dosis netto X faktor kalibrasi (mRljam)

Januari sid Desember 2012 disajikan pada Tabel 1,
2 dan 3 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil pengukuran tingkat paparan radiasi ekstemal di reaktor Kartini bulan Januari sid April tahun
2012

Lokasi

Tingkat paparan radiasi eksternal setiap bulan (x 10-2 mSv/jam)

Januari

FebruariMaretAprilBatas Kondisi Operasi (BKO)

1

0,03±0,008*O,02±0,005*0,03±0,008*0,032±0,008*2,5

2

0,10±0,040,24±0,100,23±0,100,35±0,15 10

3

0,18±0,070,25±0,110,27±0,120,38±0,16 25

4
0,29±0,140,22±0,090,24±0,110,39±0,162,5

5
0,62±0,250,67±0,270,81±0,370,64±0,262,5

6

0,14±0,600,09±0,030,09±0,030,05±0,012,5
7

0,19±0,090,12iO,05O,10±O,040,20±0,092,5
8

4,20±0,734,10±0,674,03±0,665,60±0,92 10

9

15,20±1,27 **14,30±1,19**13,05±1,09 **15,20±1,27**25

Keterangan : * : tingkat paparan terendah ; * * : tingkat paparan tertinggi

Tabel 2. Hasil pengukuran tingkat paparan radiasi ekstemal di reaktor Kartini bulan Mei sid Agustus tahun
2012

Lokasi

Tingkat paparan radiasi eksternal setiap bulan ( x 10.2 mSv/jam)

Mei

JuniJuliAgustusBatas Kondisi Operasi (BKO)

1

0,035±0,009*0,028±0,007*0,03±0,008*0,03±0,008 *2,5

2

0,29±0,13 0,43±0,180,26±0,120,38+0,14 10

3

0,35±0,15 0,23±0,100,33±0,160,42±0,15 25

4

0,19±0,09 0,27±0,120,21±0,100,22±O,09 2,5

5

0,76±0,30 0,70±0,280,61±0,240,63±0,25 2,5
6

0,11±0,03 0,08±0,020,14±0,600,12±O,05 2,5

7

0,19±0,09 0,25±0,110,10±0,040,25±0,10 2,5

8
4,30±0,70 5,50±0,905,30±0,875,50±0,90 10

9

13,50±1,13**15,40±1,28**13,70±1,14**16,40±1,37**25

Keterangan : * : tingkat paparan terendah ; * * : tingkat paparan tertinggi

Tabel3. HasH pengukuran tingkat paparan radiasi ekstemal di reaktor Kartini bulan September sid Desember
tahun 2012

Lokasi

Tingkat paparan radiasi eksternal setiap bulan ( x 10-2 mSv/jam)

September

OktoberNopemberDesemberBatas Kondisi Operasi (BKO)

1

O,03±0,008 *0,03±0,008 *0,03±0,008 *0,035±0,009*2,5

2

0,35±0,13 0,29±0,120,25±0,100,27 ±O,1110

3

0,44±0,16 0,34±0,120,81±0,300,85±0,30 25

4

O,19±0,080,13±0,060,22±0,090,18±O,07 2,5

5

0,48±0,19 0,32±0,150,65±0,26O,61±0,24 2,5

6

0,09±0,03 0,09+0,030,09±0,030,08±O,02 2,5

7

0,17±0,07 0,11±0,050,09±0,030,08±0,02 2,5

8

5,40±0,89 4,80±0,805,80±0,956,90±1,13 10

9

15,80±1,32**14,60±1,22**16,80± 1 ,40**16,50±1,38**25

Keterangan : * : tingkat paparan terendah ; * * : tingkat papa ran tertinggi
Keterangan
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1. Ruang kendali (control room)
2. Fasilitas kolom thermal
3. Demineralizer

4. Fasilitas beamport radiografi
5. Dek bulk shielding

'"

6. Fasilitas sub kritik
7. Hall reaktor
8. Dek reaktor

9. Diatas permukaan air tangki reaktor
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Gambar 2. Grafik tingkat paparan radiasi eksternal di daerah kerja reaktor Kartini tahun 2012

Berdasarkan pada Tabel 1, 2 dan 3 diatas
terlihat bahwa tingkat paparan radiasi ekternal di
daerah control room (lokasi nomor 1), antara
0,02±O,005(x10'2 mSv/jam) samp ai dengan
O,035±O.009(x10'2 mSv/jam), hampir sarna
dengan paparan 1atar yang besarnya 0,025xlO,2
mSv/jam, hal ini terjadi karena control room
jaraknya cukup jauh arah samping dari sumber
radiasi yaitu teras reaktor dan bahan bakar
subkritik, sehingga paparan radiasinya paling
rendah dan masih jauh dibawah dari BKO 2,5 x
10'2mSv/j am.

Fasilitas kolom thermal (lokasi nomor 2)
paparan radiasinya antara 0,1O±0,04 (x 10'2
mSv/jam) sampai dengan 0,43±0,18 (x 10'2
mSv/jam), fasilitas ini sesuai dengan fungsinya
untuk exsperimen iradiasi sampel yang khusus
memerlukan radiasi netron thermal, ukuran
sampel yang dapat diradiasi maksimum lOx 10
em. Dibagian dalam dipasang grafit memanjang
dari sisi luar reflektor kepermukaan sebelah
dalam pintu penutup, tutup pintu ini berisi beton
barit sebagai perisai dan dapat digerakkan dengan
motor yang berjalan diatas rei, sehingga paparan
radiasinya tidak melampui BKO: 1Ox10'2
mSv/jam.

Paparan radiasi pada lokasi nomor 3
Demineralizer antara 0,18±0,07 (xlO'2 mSv/jam)
sampai dengan 0,85±0,30 (x10'2 mSv/jam), pada
perangkat ini dilengkapi dengan filter mekanik
yang berguna untuk menangkap partikel-partikel
padat, juga dilengkapi dengan resin penukar ion
yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel
yang berbentuk ion.

Paparan radiasi di titik ini masih dalam
batas-batas normal dan masih jauh berada
dibawah BKO: 25 x 10'2 mSv/jam. Paparan
radiasi pada fasilitas beamport di lokasi nomor 4,
terdapat 4 buah beamport dipasang menembus
perisai beton dan tangki reaktor sampai ke
permukaan reflektor, paparan radiasi antara
0,13±0,06 (x 10'2 mSv/jam) samp ai dengan
0,39±0,16 (x 10'2 mSv/jam). Sesuai dengan
fungsinya fasi1itas ini menyediakan berkas netran
dan gamma untuk exsperirnen dan iradiasi sampel
dengan ukuran tertentu. Paparan radiasi di daerah
ini belum melampui BKO: 2,5 x 10 ,2 mSv/jam.
Fasilitas Bulk Shielding (Iokasi nomor 5), fasilitas
ini berupa kolam yang berisi air bebas mineral,
digunakan untuk eksperimen, menyimpan bahan
bakar bekas, sumber netron dan untuk melakukan
percobaan-percobaan di dalam air, yang terletak
pada sisi berlawanan dengan kolom thermal,
dipasang balok-balok grafit dan perisai beton.
Paparan radiasi yang terjadi antara 0,32±0,15(x10'
2 mSv/jam) sampai dengan 0,81±0,37(xlO'2
mSv/jam), hal ini masih dibawah BKO: 2,5 x 10 ,2
mSv/jam. Di lokasi nomor 6 Fasilitas Sub kritik,
paparan radiasinya antara 0,05±0,0 1(x 10'2
mSv/jam) sampai dengan 0,14±O,60 (xl 0,2
mSv/jam) (Tabel 1,2 dan 3), tidak melampui
BKO: 2,5xlO ,2mSv/jam. Fasilitas ini dikopelkan
dengan reaktor Kartini melalui salah satu tabung
berkas netran (beamport) dimana perangkat
tersebut diletakkan dalam suatu ruangan perisai
beton di depan tabung berkas netron. Hall reaktor
(lokasi nomor 7), disini dilakukan pengukuran 4
lokasi yaitu sebelah utara, selatan, timur dan barat

Atok Suhartanto, dkk. ISSN 1410 - 8178 Buku I hal. 35



PRO SIDING SEMINAR
PENELITIAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

Pusat Teknologi Akselerator don Proses Bahan
Yogyakarta, Rabu 11 September 2013

~

batan

tangki reaktor, paparan radiasi antara 0,08±0,02
(xlO-2 mSY/jam) sampai dengan 0,25±0,11(xlO-2
mSY/jam), tidak melampui BKO: 2,5 x 10 -2

mSY/jam, hal dernikian terjadi karena lokasi
dibagian luar dari sumber radiasi yaitu teras
reaktor, terdapat perisai radiasi beton barit dengan
berat jenis tinggi, sehingga paparan radiasinya
jauh lebih rendah dari BKO.

Lokasi nomor 8 Dek reaktor, disini
dilakukan pengukuran pada 4 lokasi yaitu sebelah
utara, selatan, timur dan barat, paparan radiasi
antara 4,03±0,66 (xlO-2 mSY/jam) sampai dengan
6,9D±1,13 (xlO-2 mSY/jam), paparan ini terjadi
karena posisi dek reaktor berada di permukaan
tangki reaktor, namoo dernikian paparan radiasi
ini belum melampui BKO: 10 x 10 -2 mSY/jam.

Paparan radiasi tertinggi pada lokasi
nomor 9, yaitu di atas permukaan air tangki
reaktor, dimana posisi teras reaktor dan reflektor
terendam air di dalam tangki reaktor yang
berbentuk silinder, perisai radiasi ke arah yertikal
/ atas adalah air setebal 4,87 m. Paparan radiasi
yang terjadi disini belum melampui BKO: 25 x 10
-2 mSY/jam, masih dalam kisaran antara
13,05±1,09 (x 10-2 mSY/jam) sampai dengan
16,8D±1,40 (xlO-2 mSY/jam).

Paparan radiasi eksterna yang terjadi
setiap bulan selama tahoo 2012 pada saat reaktor
Kartini operasi normal dengan daya maksimum
100 KW, terlihat dengan jelas pada Gambar 2.
Grafik tingkat paparan radiasi ekstemal di daerah
kerja reaktor Kartini tahoo 2012. Paparan radiasi
ekstema yang paling tinggi di daerah nomor 9
dimana daerah tersebut posisinya persis di atas
permukaan air tangki reaktor.

Contoh perkiraan dosis yang diterima
oleh seorang petugas proteksi radiasi (PPR) di
lokasi nomor 9 di atas permukaan air tangki
reaktor dihitoog berdasarkan rumus (1), pada saat
reaktor dioperasikan daya maksimum 100 KW
selama 6 jam / hari, melakukan pengukuran 6 x
10 menit / hari atau 1 tahoo 250 jam, apabila
diambil paparan rata-rata tertinggi 16,8 x 10-2
mSv/jam, maka seorang PPR akan terpapar
radiasi sebesar 42 mSv selama 1 tahun, berarti 2,1
kali lebih besar dari dosis yang diijinkan 20
mSy/tahun. Untuk mengatasi hal tersebut diatas
maka di butuhkan 5 personil PPR yang bekerja
secara bergantian, sehingga masing-masing PPR
hanya mendapatkan 8,4 mSy / tahoo dosis ini
masih jauh berada di bawah NED yang
direkomendasikan 20 mSy/tahoo.

KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran dan eyaluasi
tingkat paparan radiasi ektemal di Reaktor

Kartini, pada 9 daerah kerja yang dilakukan
selama 12 bulan bertu-turut ( Januari-Desember
2012) dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Daerah kerja dengan paparan radiasi rerata

paling tinggi, di ruang kendali (control room)
0,035±0.009(xlO-2 mSY/jam), Fasilitas kolom
thermal 0,43±0,18 (x 10-2 mSY/jam),
Dernineralizer 0,85±0,30 (x 10-2 mSY/jam),
Fasilitas beamport 0,39±0,16 (x 10-2 mSY/jam),
Fasilitas Bulk Shielding 0,81±0,37(xlO-2
mSY/jam), Fasilitas Sub kritik 0, 14±0,60(xl 0-2

mSY/jam), Hall reaktor 0,25±0,1l(xlO-2
mSY/jam), Dek reaktor 6,90±1,13 (x 10-2
mSY/jam) dan diatas permukaan air tangki
reaktor 16,80±1,40 (xlO-2 mSY/jam).

2. Personil Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang
bekerja secara bergantian, masing-masing
PPR akan menerima dosis paparan radiasi
sebesar 8,4 mSy / taboo, dosis ini masih jauh
berada di bawah NED yang direkomendasikan
20 mSY/taboo.

3. Paparan radiasi eksternal yang terjadi masih
berada di bawah BKO atau di bawab batas

spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan
tertuang pada Laporan Analisis Keselamatan
Reaktor, nomor dokumen C 7 / 05 / B2 / LAK
/ 2010, reyisi 7, sehingga dapat disimpulkan
aman untuk pekerja radiasi.
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TANYA JAWAB

Irianto

~ Alasan penggunaan alat surveymeter Inspector
ootuk pengukuran paparan radiasi?

Atok Suhartanto
~ Digunakan AUR "Inspector" karena alat

yang digunakan disesuaikan dengan
kebutuhan jenis radiasi yang diukur dan
digital (merupakan alat yang terbaik yang
dimi/iki PTAPB)

L Kwin P

~ Apakah PT APB telah menetapkan daerah kerja
sesuai perka BAPETEN 04 tahun 2013?

~ Berapa dose counstrainlpembatas dosis yang
ditetapkan oleh PTAPB?

~ Apakah dosis kumulatif yang diterima pekerja
mendekati perkiraan dosis yang terukur?

Atok Suhartanto

~ PTAPB telah menetapkan daerah kerja
sesuai perka BAPETEN 04 tahun 2013 yaitu
: daerah pengenda/ian di reaktor Kartini
dan fasi/tas akselerator.

~ Dose counstrain PTAPB ditetapkan 15
mSv/tahun

~ Dosis yang diterima pekerja radiasi (PPR)
secara akumulatif/perhitungan lebih besar
dibandingkan dosis yg terukur di TLD
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