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ABSTRAK 

KAJIAN KESELAMATAN RADIOLOGI LOADING-UNLOADING IRADIASI BATU TOPAZ DI 

RSG-GAS. Saat ini hasil terbesar dari pengoperasian reaktor RSG-GAS adalah iradiasi batu topaz. Proses 

pewarnaan batu topaz melalui proses iradiasi di dalam reaktor adalah salah satu pemanfaatan reaktor riset 

RSG-GAS. Batu topaz dengan warna dasar putih bening dapat diubah menjadi warna biru tua, biru muda, 

hijau muda atau kuning muda bergantung dari durasi waktu proses iradiasi, posisi proses iradiasi dan 

kandungan unsur didalamnya. Proses iradiasi yang diperoleh setiap tahun sekitar 1.620 kg batu topaz dari 

hasil iradiasi di dalam teras reaktor dan 225 kg batu topaz dari hasil iradiasi di luar teras reaktor. Kajian 

keselamatan radiologi pada proses kegiatan iradiasi batu topaz mulai dari pemuatan batu topaz bahan ke 

tabung kelongsong, pemasukan (loading) tabung kelonsong ke teras reaktor, pengeluaran (unloading) tabung 

kelongsong dari teras reaktor, penuangan batu topaz paska iradiasi ke dalam wadah penampung sampai 

dengan kegiatan pengangkatan batu topaz dari dalam kolam reaktor, dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa besar dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi selama proses kegiatan iradiasi batu topaz 

selama satu tahun. Hasil kajian digunakan sebagai salah satu penentu nilai pembatas dosis (dose constraint) 

di PRSG. Metoda yang digunakan adalah dengan melakukan pengukuran laju dosis pada setiap tahap 

kegiatan proses iradiasi pada setiap lokasi kerja, mencatat nama petugas, menghitung waktu pelaksanaan, dan 

menghitung jumlah dosis yang diterima oleh masing masing pekerja radiasi. Metoda ini di lakukan karena 

pada setiap tahap kegiatan iradiasi batu topaz mempunyai potensi laju dosis antara 20 µS/jam - 30.000 

µSvjam (30 mSv/jam) dengan waktu kerja yang berbeda-beda. Hasil kajian yang telah dilakukan diperoleh 

dosis radiasi yang diterima oleh petugas pelaksana kegiatan loading dan unloading batu topaz rata-rata 

sebesar 0,41 mSv/tahun dan untuk petugas pelaksana kegiatan penuangan batu topaz rata-rata sebesar 1.31 

mSv/tahun. Dosis tersebut masih dibawah Nilai Pembatas Dosis PRSG sebesar 18 mSv/tahun tetapi belum 

secara merata terdistribusi k seluruh petugas pelaksana, sehingga diperlukan perubahan metoda kerja dan 

pola kerja terhadap petugas pelaksana agar beban kerja dan dosis yang di terima dapat terdistribusi secara 

merata. 

Kata kunci: batu, topaz, pembatasdosis, siklus 

ABSTRACT 

STUDY OF RADIOLOGICAL SAFETY ON LOADING-UNLOADING TOPAZ GEMSTONES IN RSG-

GAS. At present, the biggest result of reactor RSG-GAS operation is irradiated Topaz gemstones. Topaz 

gemstones coloring process through irradiation process in reactor core is one of the RSG-GAS research 

reactor utilization. Topaz gemstones with clear white as the basic color can be changed into color of dark 

blue, light blue, light green or light yellow depends on the duration of irradiation process time, irradiation 

process position and elemental content of Topaz gemstones. The irradiation process is obtained every year 

about 1.620 kilograms irradiated Topaz gemstones from incore position and 225 kilograms from outcore 

position. Study of radiological safety on irradiation activity process of Topaz gemstones started from loading 

raw Topaz gemstones into cladding tube, loading cladding tube into reactor core, unloading cladding tube 

from reactor core, pouring irradiated Topaz gemstones into shelter until removing Topaz gemstones from 

reactor pool, those processes are meant to recognize the accepted dose by the radiation workers during the 

process of Topaz gemstones irradiation activity in a year. The result of this study will be used as one of 
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determinants for dose constraint in PRSG. The used method is by counting the dose rate on every step of 

irradiation process activity at every working zone, recording the officers’ names, calculating execution time, 

and calculating the dose amount accepted by every radiation worker. This method is conducted because on 

every step of Topaz gemstones irradiation activity may cause potential dose rate between 20 µSv/hour – 

30.000 µSv/hour (30 mSv/hour) with the different working time. From the result of this study, it is obtained 

the average of radiation dose accepted by operators or workers of loading/unloading process for irradiated 

Topaz gemstones is 0.41 mSv/year and for the pouring workers is 1.31 mSv/year. Those doses are still 

bellow from the dose constraint in PRSG which is 18 mSv/year but it is not evenly distributed to all 

operators or workers, so it is needed to change the working method and the working pattern to all operators 

or workers so that the workload and the accepted dose can be evenly distributed. 

 

key words  : Topaz gemstones, dose constraint, cycle. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu pemanfaatan pengoperasian 

Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-

GAS) adalah pewarnaan batu topaz melalui 

proses iradiasi di dalam reaktor. Batu topaz 

dengan warna dasar putih bening dapat diubah 

menjadi warna biru tua, biru muda, hijau muda 

atau kuning muda bergantung dari durasi 

waktu proses iradiasi, posisi proses iradiasi dan 

kandungan unsure didalamnya. Kegiatan yang 

di lakukan pada proses iradiasi batu topaz 

mulai dari pemuatan batu topaz bahan ke 

tabung kelongsong, pemasukan (loading) 

tabung kelonsong ke dalam teras reaktor, 

pengeluaran (unloading) tabung kelongsong 

dari teras reaktor, penuangan batu topaz paska 

iradiasi ke dalam wadah penampung sampai 

dengan kegiatan pengangkatan batu topaz 

paska iradiasi dari dalam kolam reaktor. Pada 

setiap kegiatan tersebut terdapat potensi 

menerima laju dosis antara 20 µSv/Jam – 

30.000 µSv/Jam (30 mSv/Jam) yang berasal 

dari beberapa suku sumber (source term) yaitu 

berasal dari kolam reaktor yang berisi topaz 

paska iradiasi, teras reaktor pada saat reaktor 

beroperasi dan material lain paska iradiasi pada 

kolam penyimpanan sementara bahan bakar 

bekas. 

Proses kegiatan loading dan unloading 

iradiasi batu topaz dilakukan baik saat reaktor 

sedang beroperasi maupun pada kondisi 

reaktor padam. Reaktor RSG-GAS setiap 

tahunnya beroperasi sebanyak 3 siklus operasi, 

dengan setiap siklus dioperasikan selama 

kurang lebih 4 bulan. Selama waktu 4 bulan 

tersebut reaktor tidak dioperasikan non stop 

terus menerus, tetapi dibagi ke dalam 10 tahap 

operasi bergantian dengan kegiatan perawatan 

sistem pendukung reaktor secara selang seling. 

Setiap tahap operasi berdurasi selama 4 hari 

(96 jam) yang biasanya dimulai pada hari 

jum’at siang dan berakhir pada hari selasa 

siang. Selama durasi tersebut daya yang 

dibangkitkan rata-rata sebesar 62,5 Mega Watt 

Day (62,5 MWD). Terdapat 3 proses durasi 

iradiasi batu topaz yang telah ditetapkan yaitu: 

 

1. Iradiasi batu topaz berdurasi selama 3 jam 

dalam teras reaktor 

2. Iradiasi batu topaz berdurasi selama 10 

jam dalam teras reaktor 

3. Iradiasi batu topaz berdurasi selama 2 

tahap operasi (8 hari = 192 Jam) operasi di 

luar teras reaktor 

 

Penentuan lama durasi iradiasi topaz 

tersebut diambil dari hasil percobaan yang 

dilakukan sebelumnya dan menghasilkan 

warna batu topaz yang diinginkan. 

Jumlah volume batu topaz yang di 

hasilkan pada setiap tahap operasi reaktor yaitu 

sebanyak 60 kg batu topaz teriradiasi selama 3 

jam dan sebanyak 36 kg batu topaz teriradiasi 

selama 10 jam yang diiradiasi di dalam teras 

reaktor. Sedangkan batu topaz yang diiradiasi 

di luar teras reaktor sebanyak 25 kg setiap dua 

tahap operasi. Petugas pelaksana proses 

iradiasi batu topaz terdiri dari 2 kelompok 

personil. Kelompok pertama adalah personil 

dari Subbidang Perencanaan Operasi Reaktor 

yang berjumlah 8 orang bertugas untuk: 

 

• melakukan proses pemuatan batu topaz 

bahan ke tabung kelongsong 

• memindahkan tabung kelongsong berisi 

batu topaz pra iradiasi dan paska iradiasi 

dari kolam bahan bakar bekas ke kolam 

reaktor dan sebaliknya 
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• melakukan penuangan batu topaz paska 

iradiasi ke dalam wadah penampung 

• melakukan kegiatan pengangkatan batu 

topaz paska iradiasi dari dalam kolam 

bahan bakar bekas untuk disimpan di 

gudang penyimpanan. 

 

Sedangkan kelombok kedua adalah 

personil operator dan supervisor reaktor yang 

berjumlah 30 orang yang terbagi kedalam 5 

regu shift bertugas untuk: 

 

• melakukan kegiatan pemasukan (loading) 

tabung kelonsong berisi batu topaz ke 

dalam teras reaktor 

• melakukan pengeluaran (unloading) 

tabung kelongsong berisi batu topaz dari 

teras reaktor 

 

Kegiatan loading dan unloading batu 

topaz dilakukan rutin setiap reaktor beroperasi 

dari waktu ke waktu dan dilakukan oleh 

petugas yang terdiri dari dua kelompok 

tersebut. Dari kegiatan loading dan unloading 

batu topaz tersebut dan potensi laju dosis di 

daerah kerja yang cukup besar maka perlu 

dilakukan kajian keselamatan radiologi 

terhadap proses kegiatan tersebut. Kajian ini 

dapat bermanfaat sebagai salah satu penentu 

nilai pembatas dosis di PRSG. Selain hal 

tersebut juga untuk mengetahui kegiatan  

proses kegiatan loading dan unloading batu 

topaz sudah cukup efektif dipandang dari sisi 

volume kegiatan dan dosis radiasi yang 

diterima petugas pelaksana sehingga prinsip 

ALARA (As Low AS Rasonably Achievable) 

dapat terpenuhi. 

TEORI 

Reaksi Aktivasi Batu Topaz 

Batu Topaz terdiri dari gugusan silikon 

yang mengandung gabungan alumunium 

bersama dengan fluorine dan hidroxil. Batu 

topaz dengan rumus kimia Al2SiO4(OH4F)2. 

Batu topaz yang pada mulanya berwarna 

bening setelah di iradiasi di dalam teras reaktor 

dapat berubah menjadi warna biru tua, biru 

muda, hijau muda, kuning muda. Warna-warna 

pada batu topaz yang dihasilkan dapat 

beberapa macam yang diperoleh dari berbagai 

percobaan yang telah dilakukan dengan cara 

memvariasi durasi waktu iradiasi, posisi lokasi 

iradiiasi dan kandungan unsure di dalamnya. 

Sehingga untuk memperoleh warna yang 

dikendaki petugas akan mengacu pada hasil 

percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Suku Sumber Radiasi  

Semua proses kegiatan loading dan 

unloading batu topaz dilakukan di atas kolam 

reaktor dan kolam penyimpanan bahan bakar 

bekas RSG-GAS. Terdapat 6 sumber radiasi 

yang berpotensi memberikan laju dosis cukup 

dominan pada saat kegiatan penanganan batu 

topaz yaitu:  

1. Teras Reaktor 

RSG-GAS adalah reaktor penelitian 

dengan konsep kolam terbuka dan air bebas 

mineral sebagai media pendingin dan penahan 

radiasi. Teras reaktor berada di kolam reaktor 

dengan kedalaman 13 m. Kolam reaktor 

terhubung dengan kolam penyimpanan 

sementara bahan bakar bekas dan dibatasi 

dengan penyekat kolam yang dapat dibuka dan 

ditutup. Pada saat reaktor beroperasi laju dosis 

diatas kolam akan meningkat yang bersumber 

dari teras reaktor dimana reaksi berantai 

sedang berlangsung. Proses iradiasi batu topaz 

dilakukan saat reaktor RSG-GAS dioperasikan 

pada daya 15 MW. Kegiatan ini dilakukan 

diatas kolam reaktor yang sedang beroperasi. 

Untuk menurunkan laju dosis diatas kolam 

reactor, dibagian permukaan kolam 

dioperasikan sistem lapisan air hangat (warm 

water layer). Sistem lapisan air hangat ini 

menjadi satu bagian dari sistem pemurnian air 

kolam reaktor (yang di beri kode KBE02). 

Dengan adanya lapisan air hangat ini maka laju 

dosis yang berasal dari teras reaktor dapat 

turun karena aliran air akan berproses dari suhu 

yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. 

Sehingga aktivitas radiasi yang terbawa oleh 

air pendingin primer tidak mencapai 

permukaan kolam sehingga akan menurunkan 

besarnya laju dosis pada permukaan kolam. 

2. Tabung Batu Topaz In Core 

Metode iradiasi batu topaz yang 

dilakukan di RSG-GAS adalah dengan cara 

sebagai berikut sebanyak 1,5 kg batu topaz 

bahan dimasukkan ke dalam tabung 

kelongsong. Tabung kelongsong tersebut 
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disambung dengan tangkai pipa panjang 

sebagai pengarah dan dihubungkan dengan tali 

baja (selling) yang dipasang pada roda katrol 

kecil untuk proses loading dan unloading. 

Tabung kelongsong berisi batu topaz 

dimasukkan kedalam teras reaktor pada lubang 

posisi fasilitas iradiasi (IP = Iradiation 

Position). Terdapat 4 posisi fasilitas iradiasi 

pada teras reactor yang dipergunakan untuk 

iradiasi batu topaz yaitu pada koordinat D-9, E-

4, D-7 dan B-6. Setelah selesai iradiasi selama 

durasi waktu tertentu (selama 3 jam atau 10 

jam) tabung kelongsong di keluarkan dari teras 

dan diangkat. Tabung kelongsong berisi batu 

topaz paska iradiasi ini menjadi sumber radiasi. 

Tabung kelongsong batu topaz kemudian 

digantung dan diparkir diletakkan pada sisi 

samping dalam kolam reaktor. 

3. Kumpulan Tabung Batu Topaz In-Core 

Tabung-tabung bersisi batu topaz paska 

iradiasi digantung dan dikumpulkan di bagian 

sisi samping dalam kolam reaktor. Pada setiap 

tahap operasi reaktor dihasilkan 64 tabung 

kelongsong berisi 96 kg batu topaz paska 

iradiasi. Dari 64 tabung yang dihasilkan pada 

setiap tahap operasi, dilakukan dua periode 

penuangan batu topaz yaitu periode pertama 

sebanyak 36 tabung dan periode kedua 

sebanyak 28 tabung. Sehingga pada lokasi 

parkir topaz paska iradiasi terakumulasi aktivis 

sumber radiasi yang berasal dari tabung tabung 

batu topaz. Sumber radiasi berasal dari 

kumpulan tabung-tabung kelongsong yang 

berisi batu topaz paska iradiasi 

4. Bahan Bakar Bekas 

Proses pengisian batu topaz bahan dan 

penuangan batu topaz paska iradiasi dilakukan 

di atas kolam penyimpanan sementara bahan 

bakar bekas. Pada kolam tersebut terdapat 

sejumlah bahan bakar bekas yang disimpan di 

dalam rak penyimpanan pada kedalaman 7 m. 

Bahan bakar bekas tersebut merupakan sumber 

radiasi utama pada kolam penyimpanan 

sementara bahan bakar bekas. 

5. Material-material teraktivasi 

Dari berbagai kegiatan yang telah 

dilaksanakan di RSG-GAS sejak reaktor 

beroperasi pertama kali pada tahun 1987, 

diperoleh beberapa material teraktivasi yang 

disimpan sementara pada kolam penyimpanan 

bahan bakar bekas. Material-material 

teraktivasi tersebut sebagian besar belum 

dinyatakan sebagai limbah radioaktif karena 

masih dipergunakan kembali. Material-material 

teraktivasi tersebut memberikan sumbangan 

sumber radiasi di kolam penyimpanan 

sementara bahan bakar bekas. 

6. Drum-drum berisi batu topaz paska 

iradiasi 

Batu topaz yang telah selesai diiradiasi 

dituang dan dikumpulkan dalam beberapa 

wadah berupa drum-drum yang diletakkan di 

bagian dasar kolam penyimpanan sementara 

bahan bakar bekas. Terdapat beberapa drum 

berisi batu topaz paska iradiasi sesuai urutan 

waktu proses iradiasi yang sedang diluruhkan 

aktivitas radiasinya. Kumpulan drum drum 

tersebut memberikan sumbangan sumber 

radiasi di kolam penyimpanan sementara bahan 

bakar bekas. 

Apabila kolam telah penuh dengan drum-drum 

berisi batu topaz paska iradiasi, maka drum 

yang paling lama akan dikeluarkan dan 

diangkat dari kolam kemudian disimpan ke 

dalam gudang penyimpanan topaz paska 

iradiasi. Proses pengangkatan drum berisi batu 

topaz (berkisar 300 kg) dari kolam untuk 

disimpan ke dalam gudang penyimpanan 

memberikan laju dosis kepada petugas 

pelaksana. Sumber radiasi berasal dari wadah 

penampungan batu topaz paska iradiasi saat 

dikeluarkan dari kolam penyimpanan 

sementara bahan bakar bekas. 

Perkiraan Penerimaan Dosis Radiasi 

Berdasarkan Perka No. 4 tahun 2013 

Tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi 

dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir, bahwa 

Nilai Batas Dosis untuk pekerja radiasi untuk 

penyinaran seluruh tubuh ditetapkan 50 mSv 

(5000 mrem) per tahun. Dengan jam kerja 

sebanyak 2000 jam per tahun. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa batas laju dosis untuk pekerja 

radiasi adalah sebesar 10 µSv/Jam atau 80 

µSv/minggu. Apabila seorang bekerja pada 

medan radiasi dengan laju dosis tertentu 

sebesar LDx, maka dalam satu jam seorang 

pekerja radiasi dapat menerima dosis dengan 

menggunakan persamaan: 
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 𝐷𝐷 = 𝐿𝐿𝐷𝐷𝑥𝑥  𝑡𝑡 (1) 

dengan 

D  = Dosis (µSv) 

Ldx = Laju Dosis (µSv/Jam) 

t = Lama waktu kerja (Jam) 

  

Dalam suatu kegiatan penanganan 

sumber radiasi, besarnya laju dosis dapat 

diketahui dengan melakukan pengukuran, 

maka dapat dihitung perkiraan dosis yang 

dapat diterima oleh pekerja radiasi. Dengan 

diketahuinya perkiraan dosis yang dapat 

diterima oleh pekerja radiasi pada daerah 

kerjanya maka dapat dilakukan pembatasan 

dan pengendalian waktu bekerja dari seorang 

pekerja radiasi. Juga dapat diperhitungkan 

kebutuhan jumlah pekerja untuk 

menyelesaikan sebuah kegiatan sesuai waktu 

yang dikehendaki sehingga Nilai Batas Dosis 

tidak terlampui 

METODE 

Metoda dan tahapan yang di lakukan dalam 

kajian keselamatan radioalogi pada kegiatan 

loading dan unloading batu topaz adalah 

sebagai berikut 

1. Mengkaji potensi suku sumber radiasi di 

lokasi-lokasi kegiatan penanganan batu 

topaz. 

2. Melakukan pengukuran laju dosis pada 

setiap potensi suku sumber 

3. Melakukan pengukuran waktu 

pelaksanaan kegiatan 

4. Melakukan kajian keselamatan radiologi 

dengan melihat penerimaan dosis radiasi 

pada petugas pelaksana penanganan batu 

topaz.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada saat reaktor sedang beroperasi 

besarnya laju dosis radiasi di daerah kerja 

diatas kolam reaktor rata-rata sebesar 14 

µSv/Jam, sedangkan besarnya laju dosis radiasi 

di daerah kerja diatas kolam penyimpanan 

sementara bahan bakar bekas rata-rata sebesar 

20 µSv/Jam. Besarnya laju dosis tersebut di 

tunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2 pada 

bagian awal dengan keterangan “ Tanpa Topaz 

“. Selama tidak terdapat kegiatan besaran laju 

dosis radiasi daerah kerja tersebut tidak akan 

berubah. Saat kegiatan loading-unloading batu 

topaz berlangsung maka besaran laju dosis 

berpotensi mengalami kenaikan. Potensi 

kenaikan laju dosis paling besar dapat terjadi 

jika tabung kelongsong batu topaz saat 

dikeluarkan dari teras reaktor. Laju dosis 

radiasi tabung kelongsong yang baru di 

keluarkan dari teras pada jarak 60 cm dari 

permukaan kolam rata-rata sebesar 0,3 

mSv/Jam. Sehingga pada saat proses kegiatan 

unloading batu topaz harus selalu dikendalikan 

oleh PPR agar laju dosis tidak melebihi nilai 

batas dan proses pengangkatan kelongsong 

batu topaz selalu berada jauh di kedalaman air. 

Tabung kelongsong batu topaz yang telah 

diangkat diparkir dan dikumpulkan di sisi 

dalam kolam reaktor. Pada daerah tersebut laju 

dosis mengalami sedikit kenaikan. Proses 

pengangkatan (unloading) satu buah 

kelongsong batu topaz memerlukan waktu 

berkisar 4 – 5 menit, sehingga untuk 

mengangkat 4 buah tabung kelongsong di 

perlukan waktu lebih lama. Posisi iradiasi yang 

telah kosong diisi kembali dengan tabung 

kelongsong batu topaz bahan (baru) untuk 

proses iradiasi selanjutnya. Proses pemasukan 

(loading) kelongsong batu topaz ini juga 

memerlukan waktu berkisar 4 – 5 menit. Pada 

proses pemasukan tabung kelongsong batu 

topaz bersamaan dengan proses pengangkatan 

batu topaz pada lokasi yang lain. Proses ini 

berulang untuk 4 posisi iradiasi yang lain. 

Posisi iradiasi batu topas di lakukan di posisi 

pada koordinat D-9, E-4, D-7 dan B-6. 

Sehingga setiap satu kali proses loading dan 

unloading batu topaz terkumpul 4 tabung 

kelongsong tabung batu topaz. Iradiasi batu 

topaz yang paling sering dilakukan adalah yang 

berdurasi 3 jam dan berdurasi 10 jam. Pada 

setiap tahap operasi reaktor proses loading dan 

unloading batu topaz telah ditentukan seperti 

jadwal berikut: 

 

Tabel 1.  Jadwal Loading dan Unloading Batu 

Topaz 

08:30 10:00 13:00 16:00 19:00 21:00 07:00

JUM’AT
Start

up
3

Jam
3

Jam
10

Jam
dummydummy

07:00 10:00 20:30 07:00

SABTU

10
Jam

10
Jam

3
Jam

07:00 10:00 20:30 07:00

MINGGU
10

Jam
10

Jam
3

Jam

07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 21:00 07:00

SENIN

3
Jam

3
Jam

3
Jam

3
Jam

dummy 10
Jam

07:00 10:00 13:00

SELASA
3

Jam
3

Jam Shut Down
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Pengaturan jadwal tersebut disesuaikan 

dengan waktu operasi dan waktu shift petugas 

operator dan supervisor reaktor. Sehingga di 

lokasi posisi parkir pengumpulan tabung 

kelongsong batu topaz akan semakin 

bertambah yang mengakibatkan lokasi kerja 

loading dan unloading mengalami kenaikan 

laju dosis. Besarnya laju dosis di lokasi loading 

dan unloading ditunjukkan pada Gamar 1.  

 

 

Gambar 1.  Laju dosis di lokasi loading 

unloading batutopaz 

 

Loading dan unloading batu topaz 

dimulai pada hari jumat sesuai operasi reaktor, 

sehingga pada hari senin pagi telah terkumpul 

sebanyak 36 buah tabung kelongsong batu 

topaz. Sejumlah 36 tabung kelongsong tersebut 

harus di tuang karena tabung kelongsong akan 

di pergunakan kembali dan diisi dengan batu 

topaz bahan yang baru. Proses penuangan batu 

topaz paska iradiasi dilakukan di kolam 

penyimpanan sementara bahan bakar bekas. 

Untuk memindahkan tabung kelongsong batu 

topaz dari kolam reaktor ke kolam 

penyimpanan sementara bahan bakar bekas, 

tabung kelongsong harus tetap berada di dalam 

air agar laju dosis tetap rendah. Untuk jalur 

pemindahan tersebut penyekat kolam harus di 

buka. Pada saat penyekat kolam dibuka maka 

lapisan air hangat (WWL) pada permukaan 

kolam reaktor akan terhambur dan terurai 

bercampur dengan air kolam penyimpanan 

sementara bahan bakar bekas. Sebagai akibat 

dari hilangnya lapisan air hangat ini maka laju 

dosis pada permukaan kolam reaktor akan 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan 

hingga mencapai 180 µSv/Jam seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1. 

Pada Gambar 2 ditunjukkan grafik laju 

dosis radiasi di lokasi penuangan batu topaz. 

Petugas pelaksana pada proses penuangan dan 

pengisian batu topaz bekerja di daerah kerja 

yang mempunyai laju dosis yang relative 

cukup tinggi dan berlangsung cukup lama. 

Proses penuangan batu topaz satu buah tabung 

kelongsong memerlukan waktu 2 – 3 menit. 

Tabung yang telah kosong kemudian diisi 

kembali dengan batu topaz bahan yang baru 

kemudian dibawa dan dikumpulkan dikolam 

reactor. Proses ini memerlukan waktu 1 – 2  

menit untuk satu buah tabung kelongsong. 
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Gambar 2. Laju Dosis di lokasi Penuangan 

Topaz 

 

Dari Gambar 2 di tunjukkan bahwa 

setelah lapisan air hangat berfungsi kembali 

besarnya laju dosis turun menjadi 20 µSv/Jam. 

Pada operasi periode tahap berikutnya 

besarnya laju dosis di lokasi penuangan batu 

topaz ini akan menjadi 45 µSv/Jam, hal ini di 

karenakan pada lokasi tersebut terdapat batu 

topaz outcore paska iradiasi yang di parkir 

untuk di luruhkan. 

 

 Pada Tabel 2 dan Tabel 3 ditunjukkan 

perkiraan penerimaan dosis radiasi di lokasi 

kegiatan loading dan unloading dan di lokasi 

penuangan batu topaz. Dari Tabel 2 dapat 

ditunjukkan jumlah waktu total yang 

diperlukan sebanyak 466 menit dan perkiraan 

penerimaan dosis sebesar 126,90 µSv untuk 

proses kegiatan loading dan unloading dalam 

satu tahap operasi yang berlangsung mulai hari 

Jum’at sampai dengan hari Selasa. 
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Tabel 2.  Perkiraan Penerimaan Dosis Radiasi 

Proses Loading-unloading dalam satu tahap 

operasi 

 

No Jumlah 
Tabung 

Laju Dosis 
rata-rata 

(µSv/Jam) 

Waktu 
Kegiatan 
(menit) 

Perkiraan 
Penerimaan 
Dosis (µSv) 

1 4 12.4 33 6.82 

2 8 12.6 27 5.67 

3 12 12.7 30 6.35 

4 16 13.1 31 6.77 

5 20 13.4 27 6.03 

6 24 14.6 31 7.54 

7 28 16.2 31 8.37 

8 32 20.7 28 9.66 

9 36 20.2 29 9.76 

          

10 4 18.0 26 7.80 

11 8 19.2 28 8.96 

12 12 18.7 30 9.35 

13 16 16.8 30 8.40 

14 20 17.7 27 7.97 

15 24 18.1 30 9.05 

16 28 18.0 28 8.40 

Jumlah Total 466 126.90 

 

 Sedangkan pada Tabel 3 dapat 

ditunjukkan jumlah waktu total yang 

diperlukan sebanyak 192 menit dan perkiraan 

penerimaan dosis sebesar 271,40 µSv untuk 2 

kali proses kegiatan penuangan yang 

berlangsung pada hari Senin dan Rabu. Jika 

kedua data dalam tabel tersebut di bandingkan 

maka dapat dilihat bahwa kegiatan penuangan 

memerlukan waktu yang lebih singkat 

dibandingkan dengan kegiatan loading dan 

unloading batu topaz tetapi dapat menerima 

dosis yang lebih besar. Hal ini dikarenakan 

bahwa proses kegiatan loading dan unloading 

berlangsung pada kondisi sistem lapisan air 

hangat berfungsi, sedangkan proses kegiatan 

penuangan pada kondisi lapisan air hangat 

sedang tidak berfungsi 

 

 

 

 

Tabel 3.  Perkiraan Penerimaan Dosis Radiasi 

Proses Penuangan Batu Topaz dalam satu 

tahap operasi 

Hari Jumlah 
Tabung 

Laju Dosis 
rata-rata 
(µSv/Jam) 

Waktu 
Kegiatan 
(menit) 

Perkiraan 
Penerimaan 
Dosis (µSv) 

Senin 36 112.9 108 203.15 

Rabu 28 48.7 84 68.25 

Jumlah Total 192 271.40 

 

Reaktor RSG-GAS dalam satu tahun 

beroperasi sebanyak 3 siklus operasi yang 

terbagi menjadi 30 tahap operasi. Sehingga 

dalam satu tahun dapat dihitung potensi 

perkiraan penerimaan dosis untuk para petugas 

loading dan unloading serta untuk para petugas 

penuangan batu topaz. Perkiraan penerimaan 

dosis selama satu tahun ditunjukkan pada 

Tabel 4 kolom 5. Pada kolom 6 ditunjukkan 

penerimaan dosis rata-rata untuk kelompok 

petugas loading dan unloading dan kelompok 

petugas penuangan batu topaz. Dari data 

tersebut dapat ditunjukkan bawa penerimaan 

dosis untuk kelompok petugas penuangan batu 

topaz jauh lebih besar dibandingkan dengan 

kelompok petugas loading dan unloading. Hal 

ini dikarenakan potensi penerimaan laju dosis 

pada kegiatan penuangan lebih besar 

dibandingkan dengan potensi kegiatan loading 

dan unloading batu topaz. Selain hal tersebut 

jumlah petugas pada kelompok kegiatan 

penuangan lebih sedikit (berjumlah 8 orang) 

dibandingkan dengan jumlah petugas pada 

kelompok loading dan unloading (berjumlah 

30 orang). Begitu pula dengan pengaturan jam 

kerja yaitu kelompok petugas loading dan 

unloading bertugas bergantian dan terbagi ke 

dalam 5 regu shif yang berbeda, sehingga pada 

saat kegiatan loading dan unloading 

berlangsung tidak semua anggota regu 

mendapat jumlah beban yang sama antara regu 

yang satu dengan yang lain, hal ini dikarenakan 

frekuensi iradiasi batu topaz antara yang 

berdurasi 3 jam dengan yang berdurasi 10 jam 

berbeda di tambah dengan waktu kegiatan pada 

shift malam dan hari sabtu dan minggu jumlah 

kegiatan loading dan unloading batu topaz 

lebih sedikit.  
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Tabel 4. Perkiraan Penerimaan Dosis Proses 

loading-unloading dan Proses 

Penuangan dalam satu tahun 

Kegiatan 
Jumlah 
Proses 
(kali) 

Jumlah 
Tabung 
(buah) 

Jumlah 
Waktu 

Kegiatan 
(menit) 

 
Perkiraan  

Dosis 
(mSv)  

Penerim
aan 

Dosis 
Petugas 

rata-
rata 

(mSv) 
loading-
unloading 432 1728 12582 3,43 0, 41 

Penuangan 54 1728 5184 7,33 1,31 

 

Berdasarkan hasil perolehan dosis 

radiasi dan potensi daerah kerja yang berbeda 

antara kelompok petugas loading dan 

unloading dan kelompok petugas penuangan 

maka proses kegiatan penuangan sebaiknya di 

lakukan pada saat reaktor tidak beroperasi 

sebagai konsekuensi jumlah tabung harus 

disiapkan lebih banyak minimal 64 buah 

tabung kelongsong dan jumlah tabung 

kelongsong yang di parkir di sisi tepi kolam 

menjadi lebih banyak. Hal tersebut secara 

ruang dan laju dosis tidak berbengaruh banyak, 

sehingga proses kegiatan masih dapat 

dilaksanakan lebih efektif dan penerimaan 

dosis dapat merata terdistribusi kepada petugas 

loading-unloading dan petugas penuang batu 

topaz 

KESIMPULAN 

Dari hasil kajian di peroleh dosis rata-

rata yang diterima oleh petugas pelaksana 

kegiatan loading dan unloading batu topaz 

rata-rata sebesar 0,41 mSv/tahun dan petugas 

pelaksana kegiatan penuangan batu topaz rata-

rata sebesar 1.31 mSv/tahun. Dosis tersebut 

masih dibawah batas Nilai Pembatas Dosis 

PRSG sebesar 18 mSv/tahun tetapi belum 

secara merata terbagi kedalam seluruh petugas 

pelaksana, sehingga diperlukan perubahan 

metoda kerja dan pola kerja terhadap petugas 

pelaksana agar beban kerja dan dosis yang di 

terima dapat terdistribusi secara merata. 
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PERTANYAAN 

1. Berapa hari peluruhan batu topaz setelah 

di iradiasi hingga dapat dipergunakan oleh 

konsumen? 

 

Waktu yang diperlukan agar laju dosis 

batu topaz paska iradiasi aman 

dipergunakan oleh konsumen berkisar 3 – 

4  tahun. 

 

2. Berapa ukuran batu topaznya ? 

 

Batu topaz yang diiradiasi mempunyai 

ukuran yang beragam mulai dari diameter 

± 1 mm2
 sampai denagn 5 cm

2 

 

3. Bagaimana pola penanganan batu topaz 

setelah diiradiasi ? 

 

Secara garis besar terdapat tiga tahap 

penganan batu topaz paska iradiasi: 

- Yang pertama batu topaz paska 

iradiasi diluruhkan di dalam kolam 

reaktor selama ± 2 tahun 

- Yang ke dua setelah diangkat dari 

kolam reaktor diluruhkan kembali di 
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dalam gudang penyimpanan selama ± 

1 tahun 

- Yang ketiga dilakukan pemilahan 

(diseleksi) dipilih yang laju dosisnya 

sdh sdh aman untuk konsumen, 

karena dalam proses iradiasi persis 

meluruh secara seragam dan 

bersamaan 

 

4. Mengapa penerimaan dosis rata-rata 

antara petugas loading – unloading (0,41 

mSv/tahun) lebih kecil  dibandingkan 

dengan petugas penuangan (1,31 

mSv/tahun ? 

 

Hal tersebut memang menjadi perhatian, 

jika ditinjau dari durasi waktu kegiatan 

petugas loading – unloading bekerja 

dengan durasi yang lebih lama dibanding 

dengan petugas penuangan hal ini 

dikarenakan laju dosis pada daerah kerja 

petugas penuangan lebih besar 

dibandingkan dengan petugas loading – 

unloading, sehingga disarankan untuk 

merubah pola penuangan agar di lakukan 

setelah reaktor tidak beroperasi. 
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