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Abstrak 

ANALISIS AKAR PERMASALAHAN (ROOT CAUSE ANALYSIS) TERHADAP 

PEKERJA RADIASI BIDANG RADIOGRAFI YANG MENDAPAT DOSIS 

MELEBIHI NBD (STUDI KASUS PT. XYZ). Faktor kelalaian dan tidak patuhnya pekerja 

dan pemegang ijin dalam melaksanakan pekerjaan radiografi adalah faktor utama terjadi 

insiden yang mengakibatkan diterimanya dosis melebihi nilai batas dosis (NBD). Hasil 

evaluasi terhadap TLD pekerja PT. XYZ terdapat dosis melebihi NBD sebesar 97,85 mSv. 

Analisis akar permasalahan dimulai dengan pengumpulan data pekerja, dosis, perijinan, dan 

data kronologis kejadian. Pembuatan causal chart membantu dalam mengidentifikasi 

penyebab kejadian. Hasil pengumpulan data dan identifikasi diklarifikasi dengan pemanggilan 

pekerja dan pemegang ijin. Berdasarkan hasil pemanggilan akan dihasilkan rekomendasi dan 

tindak lanjut baik dari pemegang ijin dan dari BAPETEN dalam sisi pengawasan tenaga 

nuklir.  

Kata Kunci: Analisis akar permasalahan, causal chart, radiografi, NBD. 

Abstract 

ROOT CAUSE ANALYSIS OF THE RADIATION WORKERS (RADIOGRAPHY) IN 

EXCESS DOSES OF NBD (CASE STUDY: PT.XYZ). Negligence and non-compliance is 

the main factor of causing an incident in radiography. It shown as the result of TLD 

evaluation of PT. XYZ workers exceeding the dose limit (NBD). Root cause analysis stage 

begin in collecting data such as license, workers permit, dose, and incident sequence report. 

Causal chart is a tool to identification root cause to make easier of the analysis. Results of 

collecting data are to be clarified in BAPETEN investigation and then there are some a 

recommendation to facility. 

Key words: Root cause analysis, causal chart, Dose limit (NBD) 

 

I. Pendahuluan 

Keselamatan pekerja radiasi merupakan 

salah satu hal yang utama dalam 

pemanfaatan tenaga nuklir seperti yang 

diamanatkan oleh Undang-undang No. 10 

Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 

Pekerja radiasi
[1]

 adalah setiap orang yang 

bekerja di instalasi nuklir atau instalasi 

Radiasi Pengion yang diperkirakan 

menerima Dosis tahunan melebihi Dosis 

untuk masyarakat umum. Penerimaan dosis 

pekerja dibatasi dalam Nilai Batas Dosis 

(NBD).  

Radiografi merupakan pemanfaatan tenaga 

nuklir yang rentan akan terpaparnya radiasi 

kepada pekerja dikarenakan aktivitas 

sumber yang besar, jarak pekerja yang 

dekat, dan durasi waktu yang lama. 

Seringkali pemegang izin lebih 

mengutamakan kepentingan bisnis 

dibanding dengan keselamatan sehingga 

pekerja radiasi diwajibkan mematuhi aturan 

tersebut. Terlebih lagi banyak pekerja yang 
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lalai dalam penggunaan peralatan 

keselamatan sehingga kemungkinan 

terpapar radiasi lebih besar. Jumlah 

kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2012 

mencapai 99491
[2]

 kasus. Penyebab 

kecelakaan tersebut 73% akibat perilaku 

tidak aman dan hanya 23 % akibat peralatan 

dan lingkungan
[3]

.  

Analisis akar permasalahan (root cause 

analysis) dapat mengetahui sumber/akar 

permasalahan yang mengakibatkan 

terjadinya insiden. Tujuan dari analisis ini 

adalah perbaikan terhadap sumber 

permasalahan dan sebagai tindakan 

preventif agar tidak terjadi insiden kembali. 

Pada makalah ini menjelaskan analisis akar 

permasalahan terhadap insiden pekerja 

radiasi yang melebihi NBD pada PT.XYZ. 

II. Landasan Teori 

Analisis akar permasalahan adalah metode 

yang digunakan mengetahui penyebab 

terjadinya insiden/ kecelakaan hingga ke 

akar permasalahan sehingga dapat dicegah 

untuk tidak terulang kembali
[5]

. Analisis 

akar permasalahan fokus kepada upaya 

pencegahan terhadap suatu insiden/ 

kecelakaan bukan upaya untuk mencari 

kesalahan, kekurangan atau celah dari 

sistem
[5]

. Sehingga pertanyaan seperti what, 

when, where, when, why, dan, how 

merupakan dasar dalam pertanyaan untuk 

mengetahui alasan kejadian tersebut
[4]

.  

Untuk menentukan apa penyebab utama 

dari kecelakaan maka dilakukan fase 

pelaksanaan analisis akar permasalahan 

(root cause)
[5]

. Informasi awal didapatkan 

dari rentetan kejadian atau kronologis 

kejadian. Kronologis kejadian dikirim oleh 

PT. XYZ setelah BAPETEN memberikan 

surat teguran dan permintaan kronologis. 

Kronologis digunakan menganalisis 

kemungkinan-kemungkinan penyebab 

kejadian baik penyebab langsung (direct 

cause), penyebab yang berkontribusi 

(contributing cause), hingga penyebab 

utama (root cause). 

 

III. Kronologis Kejadian 

Telah terjadi penerimaan dosis melebihi 

NBD di PT. XYZ yang menimpa pekerja 

radiasi dengan dosis sebesar 97,85 mSv 

(Agustus-Oktober 2011). Kronologis telah 

disampaikan pada bulan April 2012 sebagai 

tindak lanjut surat peringatan BAPETEN.  

Hasil kronologis menyatakan bahwa pada 

akhir September 2011 dilakukan  

pengerjaan radiografi tes joint las pipa 

superheater dengan objek boiler. 

Berhubung boiler masih dalam kondisi 

panas maka pekerja melepaskan wear pack 

pada scaffolding. Di dalam saku wear pack 

tersebut terdapat alat pemantau dosis 

perorangan (TLD). Tanpa disadari 

pengerjaan radiografi melewati wear pack 

tersebut sehingga TLD terpapar radiasi. 

IV. Pembahasan dan Hasil 

Laporan kronologis di evaluasi untuk 

memenuhi kriteria yaitu kepatuhan dalam 

peraturan, ketersediaan prosedur 

pelaksanaan kerja, ketersediaan prosedur 

keselamatan kerja, dan hal-hal lain yang 

dapat menjadi bahan awal analisis. 

Selanjutnya dibuat rentetan kejadian serta 

penyebab-penyebabnya (causal chart). 

Causal chart tersebut dijadikan asumsi 

awal penyebab-penyebab kejadian yang 

akan diklarifikasi dalam pemanggilan 

sebagai data tambahan untuk analisis. 

Causal chart berisi rentetan kejadian dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan 

suatu penyebab terjadinya kecelakaan. 

4.1. Kesesuaian dengan Perizinan 

Hasil evaluasi menyatakan bahwa terdapat 

ketidaksesuaian antara data perijinan 

khususnya data lokasi sumber dan data 

pekerja radiasi. 

4.2. Causal Chart 

Causal chart berisi rentetan dan penyebab 

kejadian. Berikut ini kemungkinan 

penyebab kejadian berdasarkan kronologis 

yang disampaikan BAPETEN. 
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Gambar 1. Causal Chart Kasus PT. XYZ 

Terdapat enam rentetan kejadian beserta 

kemungkinan penyebabnya seperti pada 

gambar 1. Keenam rentetan tersebut yaitu: 

4.2.1. Pekerjaan radiografi dimulai 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat menjadi salah satu penyebab 

kejadian yaitu: 

a. Waktu dan tanggal pelaksanaan? 

b. Lokasi pelaksanaan? 

c. Berapa lama pelaksanaan? 

d. Apakah perlengkapan keselamatan 

digunakan? 

e. Perlengkapan apa yang digunakan? 

f. Bagaimana prosedur pengerjaan? 

g. Bekerja dengan siapa saat itu? 

h. Apakah didampingi oleh PPR? 

i. Bagaimana cuaca saat kejadian? 

 

4.2.2. Wear Pack (WP) dilepas 

Dalam kejadian ini terdapat rentetan 

pendukung yang menyebabkan pekerja 

melepas WP. Rentetan pendukung tersebut 

adalah: 

1. Objek boiler baru tiga hari selesai 

operasi, 

2. Kondisi ruangan joint las (daerah 

kerja) masih panas, 

3. Pekerja merasa kepanasan bekerja di 

dalam boiler, 

4. Pekerja melepas WP, 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat menjadi salah satu penyebab 

kejadian: 

a. Apakah pekerja mengetahui objek 

tersebut baru tiga hari dimatikan 

(panas)? 

b. Apakah pekerja melaksanakan 

briefing keselamatan oleh 

PPR/supervisor sebelum bekerja? 
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c. Bagaimana prosedur pekerjaan di 

boiler? 

d. Bagaimana perlengkapan yang 

digunakan ketika bekerja di boiler? 

e. Apakah pekerja mengetahui letak 

objek yang akan di exspose? 

f. Bagaimana respon PPR/supervisor 

mengetahui pekerja tidak 

menggunakan peralatan 

keselamatan? 

 

4.2.3. TLD tertinggal di wear pack 

Pada kejadian ini terdapat rentetan 

penyebab yang mendukung TLD tertinggal 

di WP yaitu  pekerja menaruh TLD pada 

kantong WP sehingga tidak menyadari 

pekerja menggunakan TLD. Berikut ini 

adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

menjadi salah satu penyebab kejadian yaitu: 

a. Apakah PPR/supervisor menyadari 

bahwa pekerja tidak mengenakan 

TLD? 

b. Apakah pekerja menyadari bahwa 

yang bersangkutan tidak 

mengenakan TLD? 

c. Bagaimana prosedur penggunaan 

TLD di baju kerja? 

 

4.2.4. TLD/ Wearpack ditaruh di dekat 

joint las 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat menjadi salah satu penyebab 

kejadian yaitu: 

a. Apakah pekerja menyadari bahwa 

TLD yang tertinggal di scaffolding 

dapat terpapar radiasi? 

b. Apakah pekerja tersebut mengetahui 

berapa paparan radiasi sumber 

tersebut? 

c. Bagaimana respon PPR/Supervisor 

melihat TLD terkena radiasi? 

 

4.2.5. TLD terpapar 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat menjadi salah satu penyebab 

kejadian yaitu: 

a. Apakah pekerja mengetahui bahwa 

TLD/WP terpapar radiasi? 

b. Apakah supervisor mengetahui TLD 

terpapar radiasi 

 

4.2.6. TLD terbaca 97,85 mSv. 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat menjadi salah satu penyebab 

kejadian yaitu: 

a. Pekerja mengetahui dosis tersebut 

dari mana? 

b. Apakah pekerja mengetahui dosis 

yang diterima? 

c. Bagaimana tindakan pekerja 

mengetahui dosis melebihi NBD? 

d. Apakah pekerja mencoba untuk 

mengklarifikasi dosis tersebut 

dengan pendose? 

e. Bagaimana respon PPR mengetahui 

dosis yang diterima pekerja? 

f. Bagaimana prosedur dalam 

penanganan dosis melebihi NBD? 

 

4.3. Klarifikasi Kronologis 

Dalam rangka klarifikasi terhadap 

kronologis BAPETEN telah melakukan 

pemanggilan terhadap pekerja dan 

pemegang ijin. Klarifikasi ini juga untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi 

sehingga didapat penyebab terjadinya 

kecelakaan ini. Hasil klarifikasi terkait 

dengan pertanyaan pada causal chart 

adalah sebagai berikut: 

1. Tanggal kejadian 25 September 

2011, hari Minggu pukul 21.00 s.d. 

05.00 WIB. Hari pertama dari 10 

hari pengerjaan. 

2. Sumber Ir-192, aktivitas pada saat 

kejadian 39,3 Ci, 

3. Ventilasi boiler 60 x 60 cm, suhu 

didalam sebesar 30
o
 C. 

4. Kegiatan radiografi dilakukan pada 

ketinggian 10 m, pipa superheater 

dengan diameter 2,5 inch. Tiap-tiap 

pipa superheater memiliki 2 (dua) 

joint. 
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5. Sebelum kegiatan dimulai, tidak 

dilakukan briefing, hanya diberitahu 

tentang ketinggian objek, 

6. Pekerja menggunakan perlengkapan 

keselamatan (helm, sepatu, 

wearpack, dan TLD), 

7. Pendose tidak digunakan, 

8. Pada saat bekerja tidak didampingi 

oleh PPR, 

9. Pekerja melakukan pengukuran laju 

paparan sebelum dan sesudah 

bekerja namun tidak dicatat, 

10. Pekerja melakukan exposure 

sebanyak masing-masing 2 kali, 

setiap exposure dilakukan dalam 

waktu 2 menit, 

11. Wearpack dilepas karena kondisi 

daerah kerja panas. Didalam 

wearpack terdapat TLD pulpen, dan 

HP, 

12. Posisi TLD dijepit pada kantong 

wearpack bagian atas, 

13. Prosedur keselamatan 

mengharuskan pekerja  

menggunakan wearpack namun 

pekerja melepas wearpack didalam 

boiler dan dikenakan kembali saat 

keluar dari boiler, 

14. Wearpack diletakkan di scaffolding 

yang berada ditengah row, exposure 

dilakukan dari sisi samping kiri pipa 

bergeser ke sisi samping lainnya. 

Jarak awal dengan sumber 15 (lima 

belas)m, bergeser hingga sumber 

mendekati wearpack dengan jarak 

exposure yang  paling dekat adalah 

1 (satu) m. 

15. Proses pengiriman TLD ke Lab. 

Dosimetri terlambat sebulan dari 

akhir periode pembacaan TLD, 

16. Pekerja tidak mengetahui dosis yang 

diterima dan baru mengetahui 

setelah terdapat surat teguran dari 

BAPETEN, 

 

4.4. Analisis 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dosis diatas 

maka dapat dihitung perkiraan dosis yang 

diterima TLD dengan menggunakan 

persamaan  

 

Dimana:  

D = Dosis yang diterima (mSv/ jam), 

r = Faktor Gamma Ir-192 0.51963, 

A= Aktivitas Ir-192 (39,3Ci- lihat no.2) 

R = Jarak (Berurutan dari 15m mendekat 1 

m dan menjauh hingga 15m- lihat no.14) 

Hasil perhitungan didapatkan D sebesar 

442.191 mSv/jam. Waktu penyinaran 

sebesar 8 menit tiap penyinaran (lihat no. 

10) sehingga total waktu penyinaran 

sebesar 240 menit maka dosis hasil 

perhitungan sebesar 58,95 mSv. Bila 

dibandingkan dengan dosis TLD yaitu 

sebesar 97,85 mSv maka terdapat 

perbedaan nilai yang disebabkan karena 

perhitungan dosis tersebut tidak 

memperhitungkan proses penyetelan 

eksposure (proses engkol) dan kegiatan 

radiasi lain selain pekerjaan ini. 

Berdasarkan analisis akar permasalahan 

maka terdapat beberapa penyebab terjadi 

insiden yaitu: 

1. Tidak dilaksanakan briefing 

terhadap pekerjaan ini sehingga 

pekerja tidak mengetahui kondisi 

objek, 

2. Penggunaan wear pack pada objek 

yang panas dapat mengakibatkan 

pekerja merasa kepanasan 

3. Pekerja tidak mengenakan pendose 

(melanggar PP No. 33 tahun 2007), 

4. PPR tidak mendampingi pekerja 

sehingga kejadian tertinggalnya 

TLD tidak diketahui (melanggar PP 

No. 33 tahun 2007), 

Rekomendasi perbaikan agar tidak terulang 

kembali kejadian seperti ini adalah: 

1. Komitmen perusahaan terhadap 

keselamatan pekerja harus 

ditingkatkan, 

2. Komitmen pemegang izin dan 

pekerja dalam menaati peraturan 

harus ditingkatkan, 
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3. Prosedur pengerjaan radiografi pada 

boiler perlu diperbaiki, apakah perlu 

ada perubahan dalam bahan wear 

pack sehingga tidak panas, atau 

tidak diperlukan wear pack, 

4. Prosedur keselamatan perlu 

diperbaiki agar selalu diadakan 

briefing keselamatan di awal 

pekerjaan, 

5. Diperlukan prosedur pengiriman 

TLD kepada Lab. Dosimetri 

sehingga tidak terjadi 

keterlambatan. 

 

V. Kesimpulan  

Kesimpulan dari makalah ini adalah analisis 

akar permasalahan dapat mengetahui 

penyebab terjadinya insiden kejadian dosis 

melebihi NBD di PT. XYZ. Penyebab 

terjadi insiden lebih banyak pada komitmen 

manajemen dan pekerja yang rendah 

terhadap keselamatan pekerja. Rendahnya 

budaya keselamatan tersebut 

mengakibatkan timbul penyebab-penyabab 

terjadi insiden. Hasil rekomendasi dapat 

dijadikan awal dari perubahan pemegang 

izin dan pekerja untuk dapat meningkatkan 

budaya keselamatan dan menaati peraturan 

ketenaganukliran sehingga kejadian tidak 

terulang kembali. 
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