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ABSTRAK 

Iradiator dengan zat radioaktif terbungkus kategori IV adalah jenis iradiator yang paling umum digunakan untuk iradiasi 
makanan atau sterilisasi perlatan kesehatan. untuk memperoleh izin operasi iradiator dengan zat radioaktif terbungkus 
kategori IV diperlukan laporan uji komisioning. Uji komisioning dilakukan untuk memastikan semua persyaratan 
keselamatan radiasi telah dipenuhi secara benar. Untuk memudahkan verifikasi perizinan ataupun inspeksi diperlukan 
daftar pemeriksaan uji komisioning. Daftar pemeriksaan uji komisioning berisi fitur keselamatan yang perlu ada dan 
kriteria keberterimaannya. Seluruh ketentuan keselamatan harus dipenuhi dan semua fitur harus bekerja dengan baik 
tanpa terkecuali. Jika terdapat fitur yang mengalami kegagalan uji komisioning maka iradiator tidak dapat dioperasikan 
dan mungkin dapat menimbulkan resiko kecelakaan radiasi. Performa fitur keselamatan harus diimbangi dengan 
performa prosedur operasi yang baik. Walaupun fasilitas iradiator memenuhi semua ketentuan uji komisioning, jika 
prosedur operasinya tidak baik, maka keselamatan radiasi tidak akan tercapai dan  resiko kecelakaan radiasi masih tetap 
ada. 
 
Kata kunci: pemeriksaan, komisioning, iradiator, kategoi IV 
 
ABSTRACT 

Gamma Irradiator category IV are the most common types of irradiators used for food irradiation or sterilization of 
health equipment. To obtain gamma irradiator category IV operation license required commissioning test report. A 
commissioning test is performed to ensure that all radiation safety requirements are met correctly. To facilitate the 
verification of licensing or inspection required a commissioning test checklist. The commissioning test checklist 
contains the safety features that need to be present and the acceptance criteria. All safety requirements must be fullfiled 
and all features should work properly without exception. If there is a feature that fails in the commissioning test then 
the irradiator can not be operated and may cause the risk of a radiation accident. The performance of safety features 
should be balanced with good operating procedure performance. Occasionally irradiator facilities meet all 
requirements of the commissioning test, if the operating procedure is not good, then radiation safety will not be 
achieved and the risk of accidents still exist. 
 
Keywords: checklist, commissioning, irradiator, category IV. 
 
I. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan sumber radiasi pengion membawa 
banyak manfaat bagi kehidupan manusia, dari 
pembangkitan energi sampai penggunaan di bidanh 
medik, industri dan pertanian. Iradiator yang  
menggunakan sumber radiasi pengion dimanfaatakan di 
berbagai bidang seperti iradiasi makanan dan sterilisasi 
perlatan kesehatan. Bagaimanapun, radiasi pengion 
dapat juga berbahaya jika tidak diawasi secara benar. 
Iradiator menghasilkan laju dosis yang sangat tinggi 
selama proses iradiasi, sehingga jika ada orang yang 
secara tidak sengaja berada di ruang iradiasi dapat 
memperoleh dosis lethal dalam hitungan menit atau 
bahkan detik [1]. 

Salah satu instrumen peraturan yang telah ada 
terkait keselamatan radiasi dalam penggunaan iradiator 
adalah Peraturan Kepala BAPETEN (Perka) Nomor 
11/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Izin Konstruksi dan 
Operasi Iradiator [2]. Namun Peraturan ini sudah cukup 
lama sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Pada tahun 

2016 Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas 
Radiasi dan Zat Radioaktif memiliki kegiatan 
penyusunan Rancangan Peraturan Kepala (Raperka) 
BAPETEN tentang Keselamatan Radiasi dalam 
Penggunaan Iradiator. Status terakhir Raperka ini adalah 
ditampilkan di laman Jaringan Data dan Informasi 
Hukum BAPETEN untuk memperoleh masukan dari 
para pemangku kepentingan [3]. Raperka ini disusun 
dengan melakukan adopsi dan adaptasi dari dokumen 
IAEA Spesific Safety Guide 8 on Radiation Safety of 
Gamma, Electron and X Ray Irradiation Facilities (SSG 
8) [1]. 

Di dalam raperka ini dinyatakan bahwa untuk 
memperoleh izin operasi iradiator dengan zat radioaktif 
terbungkus kategori IV diperlukan laporan uji 
komisioning. Uji komisioning dilakukan untuk 
memastikan semua persyaratan keselamatan radiasi 
telah dipenuhi secara benar. Persyaratan keselamatan 
radiasi yang harus dipenuhi masih dalam bentuk bahasa 
hukum sehingga untuk keperluan verifikasi perizinan 
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ataupun inspeksi diperlukan penyederhanaan dalam 
bentuk daftar pemeriksaan uji komisioning. Daftar 
pemeriksaan uji komisioning berisi fitur keselamatan 
yang perlu ada dan kriteria keberterimaannya. Daftar 
pemeriksaan uji komisioning yang dibuat diharapkan 
dapat memudahkan verifikator, inspektur ataupun 
pemegang izin intuk melakukan komisioning. 

 
II. LANDASAN TEORI 

Dalam Raperka BAPETEN tentang 
Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator yang 
sedang disusun, terdapat persyaratan teknik yang harus 
dipenuhi dalam uji komisioning. Berikut beberapa 
persyaratan teknik tersebut: 
1. Ruang Kendali (Control Room) 

Pasal 61 menyebutkan bahwa Fasilitas Iradiator 
harus memiliki ruang kendali yang  memiliki fitur 
paling kurang: 
a. indikator status sistem keselamatan; 
b. tombol emergency penghenti operasi; 
c. kunci tunggal yang selalu terhubung dengan alat 

monitor radiasi portable; 
d. indikator status sumber radiasi; dan 
e. monitor radiasi; 
Persyaratan ini juga disebutkan dalam SSG 8 poin 
8.20 sampai 8.24. Salah satu yang dijelaskan lebih 
rinci adalah kunci tunggal yang selalu terhubung 
dengan alat monitor radiasi portable. Persyaratan ini 
memungkinkan pekerja dapat mengetahui ada atau 
tidaknya radiasi ketika masuk ke ruang iradiasi. 
Sehingga kecelakaan radiasi seperti yang terjadi di 
San Salvador dapat dihindarkan [4]. Indikator status 
sumber radiasi juga harus dapat menunjukan dengan 
jelas posisi sumber dan tingkat radiasi yang ada di 
ruang iradiasi. Kecelakaan radiasi di Soreq Israel, 
terjadi karena operator salah menginterpretasi 2 
sinyal [5]. Salah satu sinyal menyatakan sumber 
radioaktif sudah dalam posisi terperisai, sinyal yang 
lain menyatakan tingkat radiasi di ruang iradiasi 
masih tinggi.  

2. Akses ke Ruang Iradiasi 
Pasal 60 menyebutkan bahwa desain akses ke 
sumber radiasi harus memenuhi ketentuan: 
a. pintu akses personil ke ruang iradiasi harus 

terintegrasi dengan sistem interlock untuk 
menjamin pintu tertutup dan aman sebelum dan 
selama proses iradiasi; 

b. terdapat sistem interlock pada tempat masuk dan 
keluar kontainer yang diiradiasi. 

c. setiap pintu akses personil ke ruang iradiasi 
harus memiliki sistem kendali cadangan yang 
independen untuk mendeteksi masuknya personil 
ke ruang iradiasi ketika zat radioaktif pada posisi 
tidak terperisai atau ketika pembangkit radiasi 
pengion beroperasi; 

d. terdapat sistem monitor radiasi di dalam ruang 
iradiasi yang terintegrasi dengan sistem interlock  
untuk mencegah personil masuk ke ruang iradiasi 
saat radiasi masih diatas ambang yang 
ditetapkan; 

e. sistem monitor radiasi dan sistem interlock harus 
terhubung dengan suplai daya bebas gangguan 
(uninterruptible power supply). 

Persyaratan diatas merupakan intisari dari ketentuan 
yang ada di SSG 8 poin 8.10 sampai dengan 8.19. 
Akses ke ruang iradiasi merupakan fitur yang sangat 
penting dalam iradiator. Hampir semua kecelakaan 
radiasi yang terjadi seperti di San Salvador, Soreq 
Israel, Nesvizh disebabkan oleh perlanggaran, 
bypass, atau pengrusakan sistem akses ke ruang 
iradiasi [4] [5] [6].  

3. Pintu Keluar Masuk Kontainer 
Pasal 72 menyatakan bahwa pada tempat keluar 
huruf d harus dipasang monitor radiasi terpasang 
tetap. Monitor radiasi terpasang tetap harus 
terhubung dengan sistem interlock. Hal ini dilakukan 
untuk mendeteksi kontaminasi akibat kebocoran 
sumber radioaktif. Kejadian ini sangat kecil 
kemungkinannya karena semua sumber radiaoaktif 
harus memenuhi standar yang tinggi untuk 
meminimalkan kebocoran dan dalam SSG 8 juga 
menyatakan ketentuan tentang source guard yang 
berfungsi untuk meminimalkan kontak sumber 
radioaktif tengan benda-benda lain. 
Sistem interlock harus ada pada tempat masuk dan 
keluar kontainer sesuai dengan Pasal 60 huruf b. 
Sistem interlok harus menggunakan beberapa sensor 
seperti sensor cahaya dan sensor gerak sesuai 
dengan rekomendasi SSG 8 poin 8.16. 

4. Lorong (labyrinth) 
Di dalam Raperka tidak secara langsung 
menyebutkan persyaratan tentang lorong, namun ada 
beberapa fitur keselamatan yang harus ada di lorong 
yaitu pengatur waktu tunda (delay timer) seperti 
yang tercantum pada Pasal 63 dan peralatan 
emergency stop seperti yang tercantum pada Pasal 
64. Ketentuan ini didasarkan pada rekomendasi SSG 
8 poin 8.25 sampai 8.28. 
Pengatur waktu tunda harus diaktifkan sebelum 
pengoperasian Iradiator dan harus diletakkan pada 
posisi tertentu sehingga operator harus melewati 
seluruh area di ruang iradiasi untuk memastikan 
tidak ada orang terkunci di ruang iradiasi.  
Peralatan emergency stop harus disediakan di dalam 
ruang iradiasi yang dapat diaktifkan untuk 
membatalkan operasi Iradiator dan diberi label yang 
jelas dan informasi dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa yang dipahami oleh personil. Peralatan 
emergency stop dapat berupa a. kabel tarik (pull 
cable) atau tombol darurat. 

5. Sistem Sirkulasi Udara dan Sistem Kebakaran. 
Pasal 66 menjelaskan bahwa sistem ventilasi harus 
disediakan untuk menangani bahaya gas ozon. 
Sistem ventilasi harus dapat mengeluarkan gas ozon 
keluar fasilitas iradiator dan terintregrasi dengan 
sistem interlock untuk mencegah personil masuk ke 
ruang iradiasi yang memiliki konsentrasi ozon yang 
tinggi. Gas ozon diketahui dapat timbul dari proses 
iradiasi. Ketentuan ini sesuai dengan rekomendasi 
SSG 8 poin 8.34 sapai 8.37. 
Pembangkitan panas yang timbul dari proses 
peluruhan sumber radioaktif dapat mengakibatkan 
terjadi kebakaran bahan yang diiradiasi. Pemadam 
kebakaran harus disediakan di ruang iradiasi. 
Peralatan untuk mendeteksi panas dan asap juga 
harus terhubung dengan sistem interlock. Ketentuan 
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ini juga sudah sejalan dengan rekomendasi SSG 8 
poin 8.91 sampai 8.94. 
 

6. Sistem Penggerak Sumber (source hoist system) 
Pasal 71 menjelaskan tentang sistem penggerak 
sumber. Indikator posisi sumber harus terhubung 
dengan kawat atau kabel langsung ke ruang kendali 
tanpa melalui sistem pemrograman komputer. Hal 
ini diperlukan untuk mencegah kesalahan 
premrograman komputer. Salah satu penyebab 
kecelakaan yang terjadi Soreq Israel adalah indikator 
sumber radiasi yang tidak pasti [5]. Ketentuan ini 
terdapat dalam rekomendasi SSG 8 poin 8.63 dan 
8.64. 
Selain indikator tersebut diatas, perlu juga 
ditempatkan beberapa sensor dengan beberapa 
fungsi untuk mengetahui posisi sumber radioaktif. 
Dalam keadaan darurat, rak sumber radioaktif harus 
dapat kembali ke posisi terperisai. Jika hal ini tidak 
bekerja, maka diperlukan mekanisme untuk 
menurunkan sumber secara manual di bagian atap 
iradiator. Ketentuan ini terdapat dalam rekomendasi 
SSG 8 poin 8.69. 

7. Sistem Kondisioning Air (water treatment system) 
Korosi merupakan salah satu yang perlu dihindari 
agar performa peralatan di dalam iradiator tetap 
terjaga. Salah satu cara untuk mencegah korosi 
adalah dengan menjaga konduktivitas dan 
kebersihan air kolam. Pasal 76 sapai dengan Pasal 
79 menjelaskan ketentuan yang harus dipenuhi 
terkait sistem kondisioning air. Sistem kondisioning 
air harus dapat menjaga air tetap bersih dan 
memiliki tingkat konduktivitas kurang dari 1000 
mikrosiemens per meter. Filter yang digunakan 
harus dicek secara terus menerus untuk mendeteksi 
adanya kontaminasi radioaktif selama proses filtrasi.  
Pada sistem kondisioning air harus diletakkan 
monitor radiasi terpasang tetap untuk mendeteksi 
kontaminasi yang mungkin terjadi karena kebocoran 
zat radioaktif. Monitor radiasi tersebut harus 
terhubung dengan sistem interlock sehingga ketika 
terjadi kontaminasi rak zat radioaktif kembali ke 
posisi terperisai dan sistem kondisioning air berhenti 
beroperasi. Ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan 
rekomendasi SSG 8 poin 8.85 sampai 8.87. 

8. Sistem Kolam 
Menurut Pasal 73 fitur yang ada dalam kolam terdiri 
dari integritas kolam dan sistem ketinggian air 
kolam. Integritas kolam harus memenuhi ketentuan: 
a. kedap air dan dirancang untuk menahan air 

dalam semua keadaan yang telah diperhitungkan; 
b. terbuat dari bahan yang tahan korosi; 
c. tidak ada penetrasi berupa pipa atau penutup 

lubang pada bagian dasar kolam; 
d. penetrasi pada bagian sisi kolam tidak boleh 

lebih dari 30 cm dibawah permukaan normal air 
kolam; dan 

e. memiliki penghalang fisik/ pagar pembatas yang 
dipasang untuk mencegah terjatuhnya personil ke 
dalam kolam. 

Kolam harus dilengkapi dengan sistem ketinggian 
air yang menjaga ketinggian air untuk menjadi 
perisai radiasi yang memadai bagi personil yang 

berada di ruang iradiasi. Alarm yang dapat dilihat 
dan didengar harus aktif ketika ketinggian air tidak 
memadai sebagai perisai radiasi atau ketinggian air 
30 cm dibawah batas bawah ketinggian normal. 
Ketentuan ini terdapat pada rekomendasi SSG 8 poin 
8.88 sampai 8.94 

 
Daftar pemeriksaan uji komisioning yang 

dibuat berdasarkan Raperka BAPETEN tentang 
Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator yang 
sedang disusun. Status terakhir Raperka ini adalah 
ditampilkan di laman Jaringan Data dan Informasi 
Hukum BAPETEN untuk memperoleh masukan dari 
para pemangku kepentingan. Checklist uji komisioning 
juga disesuaikan dengan  dokumen IAEA Spesific 
Safety Guide 8 on Radiation Safety of Gamma, Electron 
and X Ray Irradiation Facilities (SSG 8). 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan landasan teori yang sudah 
dijelaskan di atas, maka telah disusun daftar 
pemeriksaan uji komisioning yang dibagi menjadi 
beberapa bagian sesuai dengan fungsi ruang atau fitur 
keselamatnnya. 
1. Ruang Kendali (Control room) 

Pada Tabel 1 di Lampiran 1 dapat dilihat daftar 

pemeriksaan uji komisioning di ruang kendali. 

Semua fitur harus dapat berfungsi dengan baik. 

Sesuai dengan yang sudah dipaparkan pada bagian 

landasan teori, beberapa kecelakaan yang pernah 

terjadi bermula dari indikator keselamat yang tidak 

jelas, monitor radiasi yang tidak berfungsi dengan 

baik atau penggunaan kunci yang tidak sesuai 

dengan prosedur. Ruang kendali adalah ruang 

dimana semua proses iradiasi dimulai, jika fitur 

keselamatan pada ruang ini tidak dapat berjalan 

dengan baik saat uji komisioning, maka operasi 

iradiator tidak dapat dilakukan. 

2. Akses ke Ruang Iradiasi 

Pada Tabel 2 di Lampiran 1 dapat dilihat daftar 

pemeriksaan uji komisioning terkait akses ke ruang 

iradiasi. Akses ke ruang iradasi harus benar-benar 

dijaga dengan ketat. Akses ke ruang iradasi harus 

didesain untuk menjamin personil tidak dapat masuk 

ke ruang iradiasi ketika zat radioaktif pada posisi 

terbuka atau ketika pembangkit radiasi pengion 

beroperasi. Secara umum disebutkan bahwa iradiator 

harus memiliki sistem interlock. Sistem ini dapat 

terdiri dari berbagai mekanisme dan sensor. 

Kegagalan uji komisioning pada bagian ini 

menyebabkan iradiator tidak dapat dioperasikan 

 

3. Pintu Keluar Masuk Kontainer 

Pada Tabel 3 di Lampiran 1 dapat dilihat daftar 

pemeriksaan uji komisioning di pintu keluar masuk 

kontainer. Pintu keluar masuk kontainer adalah salah 

satu akses menuju ruang iradiasi. Pintu ini harus 

benar-benar dijaga agar tidak ada orang baik sengaja 
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maupun tidak sengaja masuk ke ruang iradiasi. 

Walaupun resiko kontaminasi akibat sumber bocor 

sangat kecil kemungkinannya, monitor radiasi harus 

terpasang di pintu keluar kontainer untuk 

mendeteksi kontaminasi. Monitor ini harus berfungsi 

dengan baik, pengecekan dapat dilakukan dengan 

menggunakan check source. 

4. Lorong (labyrinth) 

Pada Tabel 4 di Lampiran 1 dapat dilihat daftar 

pemeriksaan uji komisioning di lorong. Pengatur 

waktu tunda (delay timer) adalah fitur yang sangat 

penting untuk memastikan tidak ada orang yang 

tertinggal di ruang iradiasi saat proses iradiasi akan 

dimulai. Fitur ini harus berfungsi secara baik, karena 

jika tidak, maka operasi iradiasi tidak dapat 

dilaksanakan.  

Peralatan emergency stop juga harus disediakan 

yang dapat berupa kabel tarik (pull cable) atau 

tombol darurat. Kabel tarik harus ada disepanjang 

lorong, sehingga orang yang tertinggal di dalam 

ruang iradiasi dapat dengan cepat menariknya dan 

menghentikan proses iradiasi. Pengujian terhadap 

peralatan emergency stop harus dilakukan dengan 

baik, sehingga saat peralatan itu digunakan dapat 

berkerja dengan baik. 

5. Sistem Sirkulasi Udara dan Sistem Kebakaran 

Pada Tabel 5 di Lampiran 1 dapat dilihat daftar 

pemeriksaan uji komisioning sistem sirkulasi udara 

dan sistem kebakaran. Gas ozon merupakan salah 

bahaya yang perlu ditangani di fasilitas iradiator. 

Sistem ventilasi harus dapat bekerja dengan baik 

agar dapat mengeluarkan gas ozon dari ruang 

iradiasi. Monitor radiasi juga harus dipasang pada 

sistem sirkulasi udara untuk mendeteksi adanya 

lepasan zat radioaktif, walaupun kemungkinannya 

sangat kecil. 

Resiko kebakaran ada karena proser peluruhan 

sumber radioaktif membangkitan energi panas. 

Sistem pemadan kebakaran harus disiapkan untuk 

menangani resiko ini. Kebakaran dapat dideteksi 

dengan penggunaan sensor asap dan sensor panas di 

ruang iradiasi. Sistm ini harus bekerja dengan baik, 

jangan sampai kebakaran yang mgkin terjadi tidak 

dapat dikendalikan dan menyebabkan resiko paparan 

radiasi yang tidak diinginkan. 

 

6. Sistem Penggerak Sumber (source hoist system) 

Pada Tabel 6 di Lampiran 1 dapat dilihat daftar 

pemeriksaan uji komisioning sistem penggerak 

sumber. Pada sistem penggerak sumber harus 

terdapat indikator posisi sumber radioaktif yang 

terhubung langsung dengan kabel ke ruang kendali 

tanpa melewati sistem pemrograman komputer. Fitur 

ini diperlukan agar operator dapat mengidentifikasi 

secara langsung posisi sumber tanpa harus 

mengandalkan sistem pemrograman komputer yang 

mgkin mengalami kesalahan. Fitur ini harus diuji 

secara baik sehingga benar-benar dapat diandalkan 

selama operasi iradiator. Kesalahan identifikasi 

posisi sumber telah menyebabkan beberapa 

kecelakaan yang cukup serius. Indikator posisi 

sumber juga dapat melalui sistem pemrograman 

komputer dengan menggunakan beberapa sensor 

yang penempatan dan fungsi yang berbeda sehingga 

bersifat redundant. Pengujian terhadapt sensor-

sensor ini juga harus dilakukan dengan baik. 

7. Sistem Kondisioning Air (water treatment system) 

Pada Tabel 7 di Lampiran 1 dapat dilihat daftar 

pemeriksaan uji komisioning sistem kondisioning 

air. Sistem kondisioning air berfungsi untuk 

menghindari resiko korosi yang dapat menurunkan 

performa peralatan yang digunakan di fasilitas 

iradiator. Selain itu kontaminasi juga mungkin 

terjadi akibat kebocoran sumber, sehingga pada 

sistem ini juga harus dipasasang monitor radiasi 

untuk mendeteksi adanya kontaminasi. Semua filter 

yang digunakan dalam sistem ini harus dipantau 

kontaminasinya. Sistem kondisioning air ini harus 

diuji dengan baik performanya agar umur pakai 

iradiator tidak berkurang karena resiko korosi. 

8. Sistem Kolam. 

Pada Tabel 8 di Lampiran 1 dapat dilihat daftar 

pemeriksaan uji komisioning sistem kolam. Air di 

kolam merupakan elemen vital. Air ini berfungsi 

sebagai perisai saat sumber berada dia dalam kolam. 

Ketinggian air harus dijaga sehingga dapat 

memberikan penahan radiasi yang cukup bagi 

pekerja. Air cadangan harus disediakan untuk 

mengisi kolam ketika air berkurang, baik karena 

kebocoran kolam maupun karena penguapan. Sistem 

ini harus berfungsi dengan baik sehingga kegiatan 

operasi iradiator dapat berjalan dengan baik pula. 

Jika sistem ini tidak dapat bekerja maka proteksi 

radiasi tidak tercapai dan dapat menimbuklan 

bahaya. 

 

IV.  KESIMPULAN 

 Daftar Pemeriksaan uji komisioning yang 
dibuat diharapkan mampu membantu verifikator 
perizinan, inspektur dan pemegang izin untuk 
melakukan uji komisioning.  

Seluruh ketentuan keselamatan harus dipenuhi 
dan semua fitur harus bekerja dengan baik tanpa 
terkecuali. Jika terdapat fitur yang mengalami 
kegagalan uji komisioning maka iradiator tidak dapat 
dioperasikan dan mungkin dapat menimbulkan resiko 
kecelakaan radiasi. 

Performa fitur keselamatan harus diimbangi 
dengan performa prosedur operasi yang baik. Walaupun 
fasilitas iradiator memenuhi semua ketentuan uji 
komisioning, jika prosedur operasinya tidak baik, maka 
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keselamatab radaiasi tidak akan tercapai dan  resiko 
kecelakaan radiasi masih tetap ada. 
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Lampiran 1 

 
Tabel 1. Ruang Kendali (Control Room) 

No Fitur Ada/ Tidak Kriteria Keberterimaan Sesuai/ Tidak 

1. Indikator status sistem 
keselamatan 

 Harus terdapat indikator yang menunjukan dengan 
jelas status keselamatan . 

 

2. Tombol emergency 
penghenti operasi 

 Jika tombol ini ditekan maka seluruh proses 
iradiasi berhenti dan sumber kembali ke dalam 
kolam. 

 

3. Kunci tunggal yang 
selalu terhubung dengan 
alat monitor radiasi 
portable 

 Satu kunci yang dapat membuka seluruh pintu atau 
mengaktifkan fitur.  
Harus terhubung dengan monitor radiasi portable 
yang memilki indikator suara. 

 

4. Indikator status sumber 
radiasi 

 Indikator yang dapat menunjukan posisi rak 
sumber. 

 

5. Monitor radiasi  Mampu menunjukan tingkat radiasi dibeberapa 
titik seperti di lorong (labyrinth), tempat keluar 
kontainer/tote, dan sistem kondisioning air. 

 

 

Tabel 2. Akses ke Ruang Iradiasi 

No Fitur Ada/ Tidak Kriteria Keberterimaan Sesuai/ Tidak 

1. Sistem interlock pintu 
personil. 

 Harus memiliki sistem interlock yang terhubung 
dengan beberapa sensor yang memastikan pintu 
personil tetap tertutup saat dilakukan proses 
iradiasi. 
Jika pintu personil dibuka pada saat proses iradiasi 
maka proses iradiasi segara berhenti dan sumber 
radiasi kembali ke kolam dan alarm hidup. 

 

2. Lampu tanda radiasi dan 
tanda peringatan 

 Harus ada lampu tanda radiasi di pintu personil 
yang menunjukan status radiasi. Tanda peringatan 
harus dapat dilihat dan dipahami dengan jelas oleh 
personil. 

 

 
Tabel 3. Pintu keluar masuk kontainer (Good Maze Door) 

No Fitur Ada/ Tidak Kriteria Keberterimaan Sesuai/ Tidak 

1. Monitor radiasi terpasang 
tetap 

 Dapat mendeteksi radiasi jika terjadi kontaminasi 
radiasi. 

 

2. sensor yang memastikan 
tidak ada orang yang 
masuk ke ruang iradiasi 
melalui Good Maze Door 
seperti : 
sensor cahaya atau sensor 
gerak 

 Jika ada orang yang masuk melalui Good Maze 
Door, mengaktifkan sensor dan proses iradiasi 
berhenti. 

 

3. Lampu tanda radiasi dan 
tanda peringatan 

 Harus ada lampu tanda radiasi di yang 
menunjukan status radiasi. Tanda peringatan harus 
dapat dilihat dan dipahami dengan jelas oleh 
personil. 

 

4. Alarm atau sirine  Alarm atau sirine harus aktif jika monitor radiasi 
mendeteksi kontaminasi dan ketika ada orang yang 
masuk ruang iradiasi. 

 

 
Tabel 4. Lorong (labyrinth) 

No Fitur Ada/ Tidak Kriteria Keberterimaan Sesuai/ Tidak 

1. Tombol emergency  Jika ditekan akan membatalkan proses iradiasi dan 
mengaktifkan alarm/sirine. Harus diberi label yang 
jelas. 

 

2. Pull cable  Jika ditarik akan membatalkan proses iradiasi dan 
mengaktifkan alarm/sirine. Harus diberi label yang 
jelas. 

 

3. Pengatur waktu tunda 
(delay timer) 

 Harus diaktifkan sebelum pengoperasian Iradiator. 
harus diletakkan pada posisi tertentu sehingga 
operator harus melewati seluruh area di ruang 
iradiasi untuk memastikan tidak ada orang terkunci 
di ruang iradiasi. 

 



Seminar Keselamatan Nuklir  7

 

237 

 

harus memberikan waktu yang cukup untuk 
meninggalkan ruang iradiasi 

3. Monitor radiasi  Harus dapat menunjukan tingkat radiasi. 
Terhubung ke sistem interlock. 

 

 
Tabel 5. Sistem sirkulasi udara dan sistem kebakaran 

No Fitur Ada/ Tidak Kriteria Keberterimaan Sesuai/ Tidak 

1. Ozon detektor  Dapat mendeteksi ozon. Jika tingkat ozon tinggi, 
pintu personil tidak dapat dibuka. 

 

2. Monitor radiasi  dapat mendeteksi kontaminasi  radiasi udara. Jika 
terdapat kontaminasi, operasi iradiasi berhenti. 

 

3. Detektor asap  Dapat mendeteksi asap sebagai indikasi kebakaran. 
Terhubung dengan sistem pemadap kebakaran. 

 

4. Pemadam kebakaran  Harus disediakan di ruang iradiasi berupa 
penyembur air (sprinkler). Kendali pemadam 
kebakaran harus diletakkan di luar ruang iradiasi 
sehingga dapat diaktifkan oleh personil tanpa 
harus masuk ke dalam ruang iradiasi. 

 

 
Tabel 6. Sistem Penggerak Rak Sumber (source hoist system) 

No Fitur Ada/ Tidak Kriteria Keberterimaan Sesuai/ Tidak 

1. Sistem indikator posisi 
sumber 

 Harus terhubung dengan kawat atau kabel 
langsung ke ruang kendali tanpa melalui sistem 
pemrograman komputer. 

 

2. Sensor posisi sumber  Harus diletakkan pada posisi yang bervariasi.  

3. Sistem kedaruratan  Dapat menggerakkan rak sumber kembali ke 
kolam secara manual ketika terjadi kegagalan. 

 

4. Pengunci sistem 
penggerak 

 Harus dapat menahan sumber tetap berada di 
kolam saat dilakukan perawatan. 

 

 
Tabel 7. Sistem kondisioning air (water treatment system) 

No Fitur Ada/ Tidak Kriteria Keberterimaan Sesuai/ Tidak 

1. Konduktivitas air  Harus dapat menjaga air tetap memiliki tingkat 
konduktivitas kurang dari 1000 mikrosiemens per 
meter. harus dimonitor terus menerus untuk 
mencegah korosi. 

 

2. Monitor Radiasi  Harus dapat mendeteksi kontaminasi di air. Jika 
kontaminasi terdeteksi maka operasi iradiator 
berhenti. 

 

3. Sistem pendingin air  Dalam hal penggunaan zat radioaktif aktivitas 
tinggi yang dapat meningkatkan suhu air harus 
dilengkapi dengan sistem pendingin untuk 
menjaga suhu air. 

 

 
Tabel. 8 Sistem Kolam 

No Fitur Ada/ Tidak Kriteria Keberterimaan Sesuai/ Tidak 

1. Sistem ketinggian air  Menjaga ketinggian air untuk menjadi perisai 
radiasi yang memadai bagi personil yang berada di 
ruang iradiasi. Alarm harus aktif ketika ketinggian 
air tidak memadai sebagai perisai radiasi atau 
ketinggian air 30 cm dibawah batas bawah 
ketinggian normal. 

 

2. Pelindung rak sumber  Rak sumber radioaktif harus dilindungi dari 
potensi benturan dengan benda yang diiradiasi. 
Rak zat radioaktif harus didesain dapat bergerak 
tanpa menimbulkan kerusakan zat radioaktif jika 
terjadi kegagalan katrol penggerak. 
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