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ABSTRAK 

ANALISIS DESAIN DAN TATA LETAK PADA INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT ISLAM KLATEN Analisa 

laju paparan pada ruang pemeriksaan radiografi 2 di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Klaten perlu dilakukan karena 

dicurigai terjadi keboboran radiasi akibat kerusakan pintu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui spesifikasi ruang 

pemeriksaan radiografi 2 dan kesesuaianya terhadap NCRP No 147. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan pengukuran laju paparan radiasi. Pengambilan data dilakukan 

dengan melakukan observasi secara langsung pada ruang pemeriksaan radiografi 2, melakukan uji laju paparan dan 

membandingkan hasil uji dengan standar Permenkes No 1014/MENKES/SK/2008 dan NCRP No 147. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa lokasi Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Klaten cukup strategis, mudah dijangkau 

oleh IGD, ICU, IBS dan ruangan lain.  Spesifikasi ruang pemeriksaan radiografi 2 memiliki ukuran dan ketebalan dinding yang 

sesuai dengan Permenkes No 1014/MENKES/SK/2008.  Titik tidak aman yang melebihi ambang batas NCRP No 147 melebihi 

batas 0.0025 mGy/h yaitu pada daerah terkontrol meliputi  dibelakang pintu ruang pemeriksaan radiografi 1(A) sebesar 0.0273 

mGy/h, dibelakang pintu ruang operator (C) sebesar 0.0637 mGyh,  dibelakang pintu ruang pemeriksaan panoramik (E) titik E 

0.028 mGy/h dan daerah tidak terkontrol yaitu  dibelakang pintu masuk pasien (G) 0.0084 mGy/h.  

 

Kata kunci : Desain, Tata ruang, Laju paparan  

ABSTRACT 

DESIGN AND LAYOUT ANALYSIS IN RADIOLOGY DEPARTMENT OF ISLAMIC HOSPITAL KLATEN The 

analysis of exposure rate in the radiography examination room 2 in Radiology Department of Klaten Islamic Hospital needs to be 

done because of suspected radiation damage due to door damage. The purpose of this study was to determine the specifications 

of the radiographic examination room 2 and its suitability with NCRP No. 147. 

Type of this research is descriptive research by measuring the rate of radiation exposure. The data were collected by observation 

directly on the radiography examination room 2, conducting the exposure rate test and comparing the test result with the standard 

of Permenkes No 1014 / MENKES / SK / 2008 and NCRP No. 147. 

The results showed that the location of Radiology Installation of Klaten Islamic Hospital is strategic enough, easily accessible by 

IGD, ICU, IBS and other rooms. Specification of radiography examination room 2 has size and wall thickness in accordance with 

Permenkes No 1014 / MENKES / SK / 2008. In controlled areas the threshold value is 0 , 0025 mGy / hour with the results behind 

the connecting door with room 1 (A) equal to 0.0273 mGy/h, behind the peep of  glass (C) 0.0046 mGy/h, behind the operator 

room door (E) is 0.0637 mGy/h. For uncontrolled areas the threshold value behind the patient entrance door (G) is 0.0084 mGy/h.  

 

Keywords: Design, Layout, Exposure rate  

 
PENDAHULUAN 

Bangunan instalasi radiologi memerlukan perhatian 

khusus dalam pembangunannya. Untuk menunjang 

keselamatan radiasi perlu dipikirkan segala bentuk struktur 

bangunan guna memenuhi syarat proteksi radiasi. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah ruang 

pemeriksaan dengan pesawat sinar-X adalah: lokasi bangunan, 

letak ruangan, desain ruangan, tebal dinding maupun perisai 

dan kaca [1]. 

Dalam proteksi radiasi dikenal pengukuran laju paparan 

untuk mengetahui besarnya paparan radiasi pada suatu tempat. 

Pengukuran paparan radiasi harus dilakukan pada fasilitas baru 

yang dimiliki dan belum digunakan dan pada fasilitas yang 

telah mengalami perbaikan atau perubahan[2]. 

Pada ruang pemeriksaan radiografi 2 terdapat pintu yang 

mengalami kerusakan sehingga dikhawatirkan terjadi 

kebocoran radiasi. Selain itu, penermpatan bucky stand pada 

ruang pemeriksaan radiografi 2 berada tepat pada dinding 

koridor untuk lalu lalang pasien dan masyarakat.  
Sinar-X merupakan suatu pancaran gelombang 

elektromaknetik yang sejenis dengan gelombang panas, radio 

cahaya, dan sinar ultraviolet tetapi memiliki panjang 

gelombang yang pendek. Sinar-X memiliki beberapa sifat 

diantaranya mampu mengionisasi partikel-partikel materi yang 

dilaluinya sehingga menyebabkan efek biologi[3]. Sifat sinar-X 

tersebut maka diperlukan proteksi radiasi. Proteksi radiasi 

bertujuan untuk mencegah efek deterministik dan mengurangi 

efek stokastik[4]. 
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Dalam suatu instalasi yang menggunakan sumber radiasi 

perlu memperhatikan desain ruangan yang berfungsi sebagai 

perisai penahan radiasi. Ketentuan desain ruang pemeriksaan 

yang menggunakan pesawat sinar-X dengan tegangan 

maksimal 125 kV konstruksi ruangannya[1][2] adalah sebagai 

berikut: 

a. Ukuran ruang pemeriksaan minimal 4m (p) x 3m (l) x 2,8 

m (t) dilengkapi dengan ruang ganti dan toilet. 

b. Dinding penahan radiasi terbuat dari bata merah yang 

diplester hingga ketebalan 25 cm atau dari bahan beton 

dengan ketebalan 20 cm dengan rapat jenis (ρ=2,2g/cm3) 

atau setara dengan 2 mm Pb. 

c. Ruangan pemeriksaan dilengkapi dengan tanda bahaya 

radiasi dan pengatur sirkulasi udara. 

d. Letak ruang pemeriksaan harus mudah diakses dari IGD, 

ICU, IBS dan ruangan lainya. 

Karena tidak mungkin untuk menghilangkan paparan 

radiasi, maka paparan radiasi diushakan pada tingkat yang 

optimal sesuai dengan kebutuhan dan manfaat dari sisi 

kemanusiaan. 

Metode untuk membatasi paparan radiasi dilambangkan 

dengan “P”. “P” merupakan desain dosis yang diinginkan atau 

dosis yang diijinkan pada daerah okupansi. Daerah okupansi 

dibagi menjadi dua daerah yaitu daerah terkontrol dan daerah 

tidak terkontrol[5] dengan masing-masing pembatas dosis 

sebagai berikut : 

a. Daerah Terkontrol 

Daerah terkontrol merupakan daerah yang secara langsung 

terdapat peralatan sinar-X yang digunakan, seperti ruang 

control yang ditempati oleh radiografer maupun radiolog. 

Dengan nilai paparan yang diijinkan sebesar 5 mGy/tahun 

atau 0,1 mGy/ minggu.  

b. Daerah Tidak Terkontrol 

Daerah tidak terkontrol merupakan daerah di dalam rumah 

sakit dan di sekitar peralatan yang biasanya ditempati oleh 

siapa saja. Dengan nilai paparan yang diijinkan sebesar 1 

mGy/tahun atau 0,02 mGy/minggu. 

 

METODE  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

melakukan pengukuran laju paparan radiasi. Pengambilan data 

dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung pada 

ruang pemeriksaan radiografi 2, melakukan uji laju paparan dan 

membandingkan hasil uji dengan standar [1][5]. 

Pengumpulan data dimulai dengan observasi langsung 

terhadap desain pada ruang pemeriksaan radiografi  2 di 

Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Klaten, yang meliputi : 

ukuran dinding, ukuran ruangan, tabir, pintu, dan ruangan 

disekitar ruang pemeriksaan. Dari hasil pengamatan kemudian 

ditentukan titik-titik untuk melakukan pengukuran laju paparan 

radiasi. Kemudian paparan radiasi dilakukan dengan 

menggunakan surveymeter Babyline yang pada titik yang telah 

ditentukan. Hasil pengukuran dicatat dalam tabel. 

Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data 

berdasarkan regulasi yang ada. Kemudian nilai tersebut dibagi 

dengan faktor okupansi untuk diperoleh nilai paparan sesuai 

daerah terkontrol dan tidak terkontrol. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan tentang keamanan ruang tersebut[5]. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Klaten berada pada 

ujung selatan dari komplek Rumah Sakit Islam Klaten. Pada 

bagian barat intsalasi besebelahan dengan ruangan PICU, 

bagian utara bersebelahan dengan ruang shafa dan marwah, 

pada bagian timur bersebelahan dengan instalasi laboratotium 

medik dan bagian selatan berbatasan dengan lorong pejalan 

kaki. Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Klaten terletak 

cukup strategis karena berada tepat dibelakang IGD (Instalasi 

Gawat Darurat) dan poli sehingga memudahkan akses pasien 

menuju instalasi radiologi. Lokasi ICU (Intensive Care Unit) 

dan IBS (Instalasi Bedah Sentral) juga tidak terlalu jauh dari 

instalasi radiologi tepatnya berada di sebelah utara instalasi 

radiologi dengan jarak kurang lebih 200 m. Berdasarkan hasil 

observasi Instalasi radiologi Rumah Sakit Islam Klaten pada 

ruang pemeriksaan radiografi 2 secara struktural dinyatakan 

sesuai dengan ketentuan pada [1][6].. 

 

Tabel 1. Hasil observasi ruang pemeriksaan 

 radiografi 2 Berdasarkan standar [1] 

 

Spesifikasi 

Ruangan 

Ukuran Hasil 

Observasi 
Keterangan 

Panjang ruangan  560 cm Sesuai 

Lebar ruangan 390 cm Sesuai 

Tinggi ruangan 300 cm Sesuai 

Pintu  Dilapisi 2 mm Pb Sesuai 

Kaca intip  Ketebalan Setara 2 

mm Pb 
Sesuai 

Ketebalan dinding 30 cm 

(bata+plester) 
Sesuai 

 

Pengukuran laju paparan dengan surveymeter Babyline 

terkalibrasi dan  skala 100 µGy/jam dan faktor koreksi 1,05. 

 
Gambar 1. Titik pengukuran 

      Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali pada setiap titik 

yang ditentukan. Pada daerah terkontrol terdapat 5 titik 

R.Pemeriksaan 2 
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pengukuran yaitu titik A, B, C, D, dan E. Sedangkan derah tidak 

terkontrol terdapat 2 titik pengukuran yaitu titik F dan G. Nilai 

anjuran [5] [6] untuk daerah terkontrol adalah 0.0025 mGy/h dan 

untuk daerah tidak terkontrol adalah 0.0005 mGy/h Dari hasil 

pengukuran didapati terjadi kebocoran yang melebihi nilai 

anjuran [5] yaitu pada titik A, C, E, dan G. Titik A, C, E adalah 

daerah terkontrol dan titik G adalah daerah tidak terkontrol. 

Seperti pada tabel dibawah : 

 

Tabel 3. Hasil pengukuran laju paparan 

Keterangan : 

A : Belakang pintu penghubung r.1 
B : Belakang kaca intip 

C : Belakang pintu ruang operator 

D : Belakang dinding CR 1 

E : Belakang pintu penghubung  
panoramik 

F : Belakang dinding bucky stand 

G : Belakang pintu masuk pasien 

 

KESIMPULAN  

Ruang pemeriksaan radiografi 2 dinyatakan sesuai 

dengan standar yang ada dalam standar[1]. Namun, dari segi 

paparan radiasi masih terdapat kebocoran yang melebihi nilai 

batas toleransi yang ditetapkan oleh standar[5]. Kebocoran 

paparan radiasi terjadi pada : daerah terkontrol yaitu ruang 

dibelakang pintu ruang pemeriksaan radiografi 1 (A), 

dibelakang pintu ruang operator (C), dibelakang pintu ruang 

pemeriksaan panoramik (E) dan daerah tidak terkontrol yaitu 

dibelakang pintu masuk pasien (G). 
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Pertanyaan dalam Seminar SDMIN 2018 : 

 

1.       Apakah desain ruang radiologi tidak mengacu  pada 

perka bapeten no 3 tahun 2013 dan perka bapeten no 4 

tahun 2013 ? cek Basic Safety Standar? 

2.       Apakah dalam pengukuran paparan radiasi yang 

dilakukan  tiga kali termasuk standar deviasi? Untuk 

mengcover ketidakpastian sebaiknya diberikan angka 

penyimpangan (stdev). 

Jawaban : 

1. Desain ruang radiologi dalam  lingkup radiodiagnostik 

mengacu pada Permenkes 1014 tahun 2008, Perka 

Bapeten No 8 tahun 2011, dan standar internasional 

NCRP No 147. Sedangkan Perka bapeten no 3 tahun 2013 

adalah tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan 

Radioterapi . Perka bapeten ps 4 tahun 2013 adalah 

tentang proteksi dan                 keselamatan radiasi dalam 

pemanfaatan tenaga nuklir sedangkan ps 47 tentang : 

Tingkat panduan untuk Paparan Medik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 huruf b hanya diperuntukkan 

bagi Paparan Medik dalam radiologi diagnostik dan 

intervensional, dan kedokteran nuklir. (2) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tingkat panduan untuk Paparan Medik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis 

Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dalam Peraturan 

Kepala BAPETEN tersendiri. 

 

2.  Pengukuran paparan radiasi perlu dilakukan beberapa kali 

dalam pengukuran ini dilakukan 3 kali untuk 

mendapatkan  angka validitas. Untuk standar deviasi 

sudah ditambahkan untuk mengakomodir penyimpangan 

dalam pengukuran. Sehingga, hasil pengukuran adalah 

nilai rerata ± standar deviasinya 

 

 

 

 

Titik 

Pengukuran 

Hasil Pengukuran 

(µGy/h) 
Dalam  

mGyh 
Stdev 

I II III 

A 31,5 29,4 21 0,0273 0.0056 

B 4,2 6,3 4,2 0,0049 0.0006 

C 73,5 60,9 56,7 0,0637 0.0087 

D 0 1,05 1,06 0,0007 0.0006 

E 31,5 25,2 27,3 0,0280 0.0031 

F 0 0 0 0 0.0000 

G 8,4 6,3 10,5 0,0084 0.0021 
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