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ABSTRAK

PEMBA TASAN DOSIS PADA KOMISIONING LABORA TORIUM RADIOISOTOP DAN

RADIOFARMAKA. Untuk meningkatkan rendemen 99mTcdalam eluat generator 99Mofi9mTc
berbasis MBZ, natrium hipoklorit (NaOel) ditambahkan ke dalam kolom generator, namun
kadar NaOel d Laboratorium Radioisotop dan Radiofarmaka (LRR) merupakan instalasi
yang menghasilkan produk radioisotop dan radiofarmaka untuk keperluan penelitian dan
pengembangan. Sebelum LRR beroperasi, terlebih dahulu harus dilakukan komisioning
untuk membuktikan bahwa struktur, sistem, dan komponen (SSK) terkait keselamatan yang
dioperasikan dengan sumber radioaktif memenuhi persyaratan dan kriteria desain. Guna
melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja radiasi yang terlibat dalam kegiatan
komisioning LRR, maka pemegang izin (PI) harus mengupayakan agar besarnya dosis yang
diterima oleh pekerja radiasi serendah mungkin yang dapat diterima dengan
mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu
dengan melakukan pengendalian penerimaan dosis. Sebelum menerapkan pengendalian ini,
terlebih dahulu PI harus mengetahui potensi bahaya baik pada tahap uji dingin maupun
pada tahap uji panas. Selanjutnya PI dapat menetapkan kebijakan tentang penerapan nilai
batas dosis dan nilai pembatas dosis (NPD). Melalui kebijakan ini PI dapat melakukan
pengaturan penerimaan dosis baik untuk tahap uji dingin maupun untuk tahap uji panas
dengan mengacu pada nilai pembatas dosis. Untuk tahap uji dingin, PI dapat menentukan
kebijakan bahwa pekerja radiasi boleh menerima dosis lebih besar atau sama dengan NPD
harian tetapi tidak boleh lebih dari 75% NPD mingguan. Sedangkan untuk tahap uji panas,
PI dapat menentukan kebijakan bahwa pekerja radiasi boleh menerima dosis lebih besar
atau sama dengan NPD mingguan tetapi tidak boleh lebih dari 75% NPD bulanan. Untuk
mengetahui seberapa besar dampak radiologi yang dialami para pekerja radiasi, PI harus
melakukan evaluasi terhadap besarnya dosis yang diterima oleh pekerja radiasi tersebut.

Kata kunci : komisioning, manajemen, dosis

ABSTRACT

DOSE LIMITATION OF COMMISSIONING ON RADIOISOTOPES AND RADIOPHARMA

CEUTICAL LABORA TORY. Laboratory of Radioisotopes and Radiopharmaceuticals (LRR)
is an installation that produces radioisotopes and radiopharmaceutical products for research
and development. Before LRR operates, it must first be carried out commissioning to prove
that the structures, systems and components (SSe) operated safety related to radioactive
sources to meet the requirements and design criteria. In order to protect the safety and
health of radiation workers involved in commissioning activities LRR, the holder of permit (PI)
must strive for the magnitude of the dose received by radiation workers as low as reasonably
acceptable taking into account social and economic factors. One effort to do that is by
controlling the dose reception. Before implementing this control, first PI to be aware of
potential hazards well in the test phase of the cold and the heat test phase. Furthermore, PI
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can set policies on the application of the value limit dose and dose limiting value (NPD).
Through this policy PI may do a good dose reception for the test phase for the cold and hot
test phase with a reference to the dose limiting. For cold test phase, the PI can determine
the policy that workers should receive a dose of radiation greater than or equal to the daily
NPD but not more than 75% NPD weekly. As for the hot test phase, the PI can determine the
policy that workers should receive a dose of radiation greater than or equal to NPD weekly
but no more than 75% of the monthly NPD. To find out how big the radiological
consequences for those workers to radiation, the PI must evaluate the magnitude of the
dose received by the radiation workers.

Key words: commissioning, management, dose

PENDAHULUAN

L aboratorium Radioisotop danRadiofarmaka (LRR) merupakan instalasi
yang menghasilkan produk radioisotop

dan radiofarmaka untuk keperluan penelitian
dan pengembangan. Instalasi ini dilengkapi
dengan fasilitas produksi radioisotop, fasilitas
produksi radiofarmaka, fasilitas kendali kualitas,
fasilitas penunjang dan fasilitas keselamatan.

Sebelum LRR beroperasi, terlebih
dahulu harus dilakukan komisioning. Sampai
saat ini memang belum ada ketentuan yang
secara khusus mengatur tentang komisioing
LRR.

Guna melindungi keselamatan dan
kesehatan para pekerja radiasi yang terlibat
dalam kegiatan komisioning LRR, maka
pemegang izin (PI) konstruksi LRR (dalam hal
ini di delegasikan kepada Kepala Pusat
Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka 
PTRR) selaku pihak yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan komisioning harus
mengupayakan agar besarnya dosis yang
diterima oleh pekerja radiasi serendah mungkin
dengan mempertimbangkan faktor sosial dan
ekonomi.

Untuk keperluan terse but, salah satu
upaya yang dapat dilakukan oleh PI adalah
dengan menerapkan pengendalian penerimaan
dosis, yang di dalamnya meliputi: potensi
bahaya pada komisioning, kebijakan penerapan
nilai batas dosis, kebijakan penerapan nilai
pembatas dosis, manajemen penerimaan dosis,
perkiraan besarnya dosis dan evaluasi
penerimaan dosis.

BAHAN DAN METODOLOGI

Bahan-bahan yang digunakan dalam
penyusunan tulisan ini terdiri dari : dokumen
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Health Physics yang diterbitkan oleh Medi
Physics, dokumen Medi Physics, " Radioisotope
and Radiopharmaceutical Production
Instalation", USA,1985, Peraturan Pemerintah
No. 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan
Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber
Radioaktif serta Peraturan Kepala BAPETEN
Nomor 04 Tahun 2013 tentang Proteksi Dan
Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan

Tenaga Nuklir.[1,2]
Sedangkan metode yang digunakan

untuk menyusun tulisan ini adalah kajian
terhadap dokumen-dokumen tersebut dan kajian
pengalaman terkait dengan komisioning LRR di
gedung 10 Kawasan Nuklir Serpong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Bahaya Pada Tahap Uji Dingin
Fasilitas Produksi

Kemungkinan adanya potensi bahaya
pada tahap uji dingin fasilitas produksi
radioisotop dan radiofarmaka dapat terjadi
ketika dilakukan pengujian daya tahan sistem
shielding Hot Cell menggunakan Cobalt-50
dengan aktivtas 30 Ci. Kemungkinan potensi
bahaya adalah [2,3]:

1. Adanya kebocoran radiasi dari dalam Hot
Cell melalui celah-celah plug door dan
dinding Hot Cell tempat masuk plug door.

2. Adanya kebocoran radiasi dari dalam Hot
Cell melalui celah-celah lubang damper
pada bagian atas Hot Cell.

3. Adanya kebocoran radiasi dari dalam Hot
Cell melalui celah-celah lubang masuk
sistem master slave manipulator.

4. Adanya kebocoran radiasi dari dalam Hot
Cell melalui celah lubang masuk sistem
conveyor Hot Cell.
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5. Adanya kebocoran radiasi dari dalam Hot
Cell melalui celah-celah lubang masuk
sistem filtrasi Hot Cell.

6. Adanya kebocoran lewat celah pada
Sparing Cable

Potensi Bahaya Pada Tahap Uji Panas
Fasilitas Produksi

Potensi bahaya yang dapat terjadi pada
tahap pelaksanaan uji panas fasilitas produksi
melalui proses produksi radioisotop
Molybdenum-99 (Mo-99) adalah [3]:

1. Paparan radiasi yang terjadi pada saat
proses pengambilan sam pel untuk
pemeriksaan kualitas produk Mo-99.

2. Paparan radiasi yang terjadi pad a saat
proses pemeriksaan kualitas produk Mo
99.

3. Paparan radiasi yang terjadi pada saat
proses pemasukan produk Mo-99 yang
ada di dalam inner container ke dalam
outer container di dalam transfer Hot
Cell.

4. Paparan radiasi yang terjadi pad a saat
pengemasan produk Mo-99.

Kebijakan Penerapan Nilai Batas Dosis

Untuk menjamin keselamatan dan
kesehatan para pekerja radiasi yang terlibat
dalam uji panas fasilitas produksi, PI dapat
menetapkan kebijakan terkait dengan nilai
batas dosis (NBO) sebagaimana ditetapkan di
dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas
Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 4 Tahun 2013
pasal15, yaitu [2] :

1. Oosis Efektif rata-rata sebesar 20 mSv
per tahun dalam periode 5 (lima)
tahun, sehingga dosis yang
terakumulasi dalam 5 (lima) tahun
tidak boleh melebihi 100 mSv.

2. Oosis Efektif sebesar 50 mSv dalam 1

(satu) tahun tertentu.
3. Oosis Ekivalen untuk lensa mata rata

rata sebesar 20 mSv per tahun dalam
periode 5 (lima) tahun dan 50 mSv
dalam 1 (satu) tahun tertentu.

4. Oosis Ekivalen untuk kulit sebesar 500

mSv per tahun.
5. Oosis Ekivalen untuk tangan atau kaki

sebesar 500 mSv per tahun.
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Kebijakan Penerapan Nilai Pembatas
Dosis (NPD)

Untuk keperluan pelaksanaan
komisioning, sesuai ketentuan yang ditetapkan
di dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun

2007 pasal 36 dan Peraturan Kepala BAPETEN
Nomor 04 Tahun 2013 pasal 41, 42 dan 43,
maka PI dapat menetapkan NPO untuk pekerja
radiasi [1,2].

Untuk melindungi keselamatan dan
kesehatan para pekerja radiasi yang terlibat
dalam uji panas fasilitas produksi, PI dapat
menetapkan kebijakan terkait dengan nilai
pembatas dosis (NPO) sebesar 0,5 dari NBO
atau 10 mSv. Penetapan NPO ini harus
disampaikan oleh PI kepada Kepala BAPETEN
untuk disahkan pada saat pengajuan izin
komisioning.

Manajemen Penerimaan Dosis (MPD)
Untuk Tahap Uji Dingin Fasilitas
Produksi

Berdasarkan kemungkinan adanya
potensi bahaya yang dapat terjadi pada saat
pelaksanaan tahap uji dingin fasilitas produksi
serta guna melindungi keselamatan dan
kesehatan pekerja radiasi, maka PI dapat
menetapkan kebijakan besarnya dosis yang
diterima oleh pekerja radiasi yang terlibat dalam
uji dingin untuk kurun waktu satu minggu yaitu
tidak boleh lebih besar dari 75% dari NPO
mingguan atau sebesar 0,15 mSv [3].

Jika dalam pelaksanaan tahap uji
dingin, dalam satu hari ada pekerja radiasi
menerima dosis melebihi NPO harian sebesar
0,04 mSv, maka yang bersangkutan masih bisa
bekerja asalkan akumulasi dosis yang diterima
dalam waktu satu minggu tidak melebihi 75%
dari NPO mingguan atau 0,15 mSv. Oasar
pertimbangannya adalah untuk memberikan
perlindungan terhadap keselamatan dan
kesehatan pekerja radiasi yang terlibat dalam
tahap uji dingin dimana berdasarkan
pengalaman di beberapa negara lain
pelaksanaan tahap uji dingin memakan waktu
rata-rata selama satu minggu [3].

Namun bila dalam kenyataannya ada
pekerja radiasi yang terlibat dalam tahap uji
dingin menerima dosis lebih besar atau sama
dengan 0,15 mSv, maka yang bersangkutan
selanjutnya tidak dilibatkan dalam pelaksanaan
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tahap uji panas. Ketentuan pengaturan
penerimaan dosis untuk setiap tahapan kegiatan
uji dingin yang memiliki potensi bahaya secara
lengkap diberikan pada Tabel1.

Tabel 1. Pengaturan Penerimaan Dosis Untuk Uji
Dingin

No.
Jenis KegiatanPenerimaan

Pemeriksaan
Dosis ( mSv)

01.

Kebocorancelah< 0,15
plugdoor

02.

Kebocorancelah< 0,15
damper

03.

Kebocorancelah< 0,15
manipulator

04.

Kebocorancelah< 0,15
conveyor

05.

Kebocorancelah< 0,15
filtrasi

06.

Kebocorancelah< 0,15
Sparing cable

Untuk Tahap Uji Panas Fasilitas Produksi
Radioisotop

Berdasarkan potensi bahaya yang dapat
terjadi saat pelaksanaan uji panas pada fasilitas
produksi radioisotop serta guna melindungi
keselamatan dan kesehatan pekerja radiasi,
maka PI dapat menetapkan kebijakan besarnya
dosis yang diterima oleh pekerja radiasi dalam
uji panas yaitu tidak boleh lebih besar dari 75%
dari NPD bulanan atau sebesar 0,6 mSv [3J

Jika dalam pelaksanaan tahap uji panas
ada pekerja radiasi yang menerima dosis
melebihi NPD mingguan sebesar 0,2 mSv,
maka yang bersangkutan masih bisa bekerja
asalkan akumulasi dosis yang diterima kurang
dari 75% NPD bulanan atau 0,6 mSv. Dasar
pertimbangannya adalah untuk memberikan
perlindungan terhadap keselamatan dan
kesehatan pekerja radiasi yang terlibat dalam
kegiatan proses produksi. Dimana pelaksanaan

Rr Djarwanti RPS,dkk.

kegiatan rutin produksi akan berlangsung rata
rata sekali dalam seminggu [3].

Ketentuan pengaturan penerimaan
dosis untuk setiap tahapan kegiatan uji panas
yang memiliki potensi bahaya secara lengkap
diberikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaturan Penerimaan Dosis Untuk Uji Panas

Penerimaan
No.

Jenis Kegiatan
Dosis

( mSv)
01.

Prosespengambilan0,2 :5 D <0,6
sampel

untuk

pemeriksaan

kualitas

prod uk Mo-99.
02.

Prosespemeriksaan0,2 :5D <0,6
kualitas produk Mo-99.

03.

Pemasukan produk Mo-0,2:5 D <0,6
99 yang ada di dalam inner

containerke
dalam outer container.

04.

Pengemasanproduk0,2 :5D <0,6
Mo-99.

Perkiraan Besarnya Dosis

Perkiraan besarnya nilai dosis yang
diterima oleh pekerja radiasi yang terlibat dalam
kegiatan komisioning LRR secara teoritis dapat
dihitung dengan menggunakan perumusan :

. Waktu Kerja x Paparan Radiasi
Dosis = ------------

6000

Dimana dosis dalam satuan mSv, laju paparan
radiasi dalam satuan mR/jam, waktu kerja dalam
satuan menit serta 6000 merupakan faktor
konversi dari mR ke mSv dan dari jam ke menit.
Contoh pencatatan perkiraan besarnya dosis
yang diterima diberikan seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3. Perkiraan Penerimaan Dosis

No.
Jenis KegiatanLajuWaktuPerkiraan

Paparan
(Menit)Dosis

( mR/i)
( mSv)

UWi?

1;;ranabUiiDinuI??

01.
Pemeriksaan

kebocoran celahpluqdoor.02.
Pemeriksaan

kebocoran celahdamper03.
Pemeriksaan

kebocoran celahconveyor.04.
Pemeriksaan

kebocoran celahmanipulator.05.
Pemeriksaan

kebocoran celansistem filtrasi.06.
Pemeriksaan

Kebocorancelah
Sparing

cable 2.Tanap un Panas
"®::.

.At",
H 01.

Proses

pengambilansampel

untuk

pemeriksaankualitas
produk

Mo-99.02.
Proses

pemeriksaankualitas
produk

Mo-99.03.
Pemasukan

produk

Mo-99

yang ada dalaminner
container

ke dalam outercontainer.04.
Proses

pengemasanproduk Mo-99.

Evaluasi Pemerimaan Dosis

Untuk mengetahui seberapa besar
dampak radiologi pada pekerja radiasi yang
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
komisioning, maka PI harus melakukan evaluasi
terhadap besarnya dosis yang diterima oleh
pekerja radiasi tersebut. Dari hasil evaluasi ini
dapat diketahui tindakan apa yang harus
dilakukan.
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Evaluasi penerimaan dosis yang dapat
dilakukan oleh PI dapat berupa :
Ada atau tidaknya pekerja radiasi yang
menerima dosis melebihi NPD tetapi kurang dari
NBD. Jika ada maka harus dilakukan
pemeriksaan dosis interna baik melalui
pemeriksaan whole body counting (WBC)
maupun pemeriksaan sam pel urine. Tujuannya
untuk meyakinkan dan membuktikan kebenaran
penerimaan dosis interna terse but. Disamping
itu juga untuk melengkapi akumulasi
penerimaan dosis pekerja radiasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat
diambil beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Potensi bahaya pada tahap uji dingin dapat

berupa adanya kebocoran radiasi pada celah
antara plug door dengan dinding Hot Cell,
pada celah sistem damper Hot Cell, celah
lubang manipulator pada Hot Cell, celah
lubang sistem conveyor, celah lubang pada
sistem filtrasi Hot Cell dan celah pada
Sparing cable.

2. Potensi bahaya pada tahap uji panas dapat
berupa adanya paparan radiasi pada :
proses pengambilan sam pel untuk
pemeriksaan kualitas produk Mo-99, proses
pemeriksaan kualitas produk Mo-99, proses
pemasukan produk Mo-99 yang ada di dalam
inner container ke dalam outer container dan

proses pengemasan produk Mo-99.
3. Untuk mengupayakan agar besarnya dosis

yang diterima oleh pekerja radiasi yang
terlibat dalam kegiatan komisioning serendah
mungkin yang dapat diterima, maka PI dapat
menetapkan kebijakan penerapan nilai batas
dosis (NBD) dan nilai pembatas dosis (NPD).

4. Untuk tahap uji dingin, PI dapat menetapkan
kebijakan besarnya dosis yang diterima oleh
pekerja radiasi dapat lebih dari NPD harian
sebesar 0,04 mSv tapi akumulasi dosis yang
diterima dalam kurun waktu satu minggu
tidak boleh melebihi 75% dari NPD mingguan
atau sebesar 0,15 mSv.

5. Untuk tahap uji panas, PI dapat menetapkan
kebijakan besarnya dosis yang diterima oleh
pekerja radiasi dapat lebih dari NPD
mingguan sebesar 0,2 mSv tapi akumulasi
dosis yang diterima dalam kurun waktu satu
bulan tidak boleh melebihi 75% dari NPD
bulanan atau sebesar 0,6 mSv.
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