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ABSTRAK 

Makalah ini menguraikan perkembangan teknologi dari pesawat teleterapi yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1927 

sampai sekarang.dimulai dengan pesawat sinar-X ortovoltage sampai dengan pesawat pemercepat linier medik yang 

dapat memancarkan berkas foton tanpa menggunakan flattening filter dan berkas elektron dengan laju dosis tinggi. 

Diuraikan juga aspek keselamatan dari pesawat teleterapi tersebut serta peran laboratorium dosimetri standar sekunder 

dalam menjembatani ketertelusuran penentuan dosis serap air  dari  pesawat terapi antara rumah sakit dan laboratorium 

standar primer. 

 

Kata Kunci : Pesawat teleterapi, aspek keselamatan,  pesawat sinar-X orthovoltage, pesawat pisau gamma Leksell, 

pesawat tomoterapi 

 

ABSTRACT 

This paper presents the development of technology in the teletherapy machines used in Indonesia since 1927 until now 

started with the orthovoltage X-ray machine and the use of flattening filter free photon   and high dose rate electron 

beams produced from  a medical linear  accelerator machine. The radiation safety aspects of the machines and the role 

of the secondary standard dosimetry laboratory to bridge the measurement traceability from the users to the primary 

standard dosimetri laboratory were also described. 

 

 

  

I. PENDAHULUAN 

 Dibutuhkan waktu 32 tahun sejak invensi 

sinar-X oleh W.C Rontgen pada tahun 1895 
1
, teknologi   

di bidang radioterapi masuk ke Indonesia. Penggunaan 

radiasi pengion untuk penatalaksanaan radioterapi ini  

diawali   di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. 

Cipto Mangun Kusumo, Jakarta pada tahun 1927 yang 

pada waktu itu  dikenal dengan nama Centrale 

Burgelijke Ziekenhuis (CBZ) dengan adanya 

penggunaan pesawat sinar-X Orthovoltage, dilanjutkan 

pada tahun 1958 dengan pesawat teleterapi Co-60, tahun 

1964 dengan pesawat Cs-137 dan pada tahun 1982 

dengan pesawat pemercepat linier medik 
2
.     Rentang 

waktu antara tahun 1927 sampai dengan tahun 2008 bisa 

disebut sebagai era kilovoltage  dan dilanjutkan dengan 

era megavoltage yang pada tahun 2003 sudah 

menggunakan teknik 3D conformal radioterapi seiring 

dengan perkembangan penggunaan komputer dalam 

perencanaan radioterapi. Pesawat sinar-X orthovoltage, 

Co-60 dan pemercepat linier dapat dilihat pada Gambar 

1, 2 dan 3 [dokumentasi RSCM]. 

 
Gambar 1. Pesawat sinar-X Orthovoltage Monogil 

buatan pabrik Gilardoni   

 

Dalam perkembangannya selanjutnya beberapa 

pesawat teleterapi seperti sinar-X orthovoltage dan Cs -

137 tidak digunakan lagi karena beberapa pertimbangan 

antara lain:  fungsinya dapat digantikan oleh pesawat 

pemercepat linier medik  yang dapat memancarkan 

berkas elektron dan foton dengan kualitas radiasi yang 

bervariasi mulai energi rendah sampai dengan  tinggi, 

sedangkan untuk pesawat terapi Cs-137 penggunaannya 

sudah tidak direkomendasikan karena penumbranya  

yang terlalu besar. 

 Sampai dengan awal tahun 2017 terdapat 29 

buah rumah sakit yang memiliki pesawat teleterapi 

dengan jumlah  total 61 buah yang terdiri dari 38 

pesawat pemercepat linier   medik dan 23    pesawat 
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teleterapi Co-60. Dari jumlah tersebut 75 % dimiliki 

oleh beberapa rumah sakit di Pulau Jawa, sedangkan 

sisanya tersebar di beberapa pulau besar. Jumlah ini 

dipastikan  akan meningkat terus karena penderita 

kanker di Indonesia jumlahnya cukup tinggi yang 

tersebar di beberapa pulau, sedangkan layanan yang 

diberikan masih jauh dari memadai dengan jumlah yang 

tidak lebih dari 10 % dari total penderita kanker dan 

layanannya masih terpusat pada  beberapa rumah sakit 

di Pulau Jawa. Faktor lain yang turut berperan dalam 

peningkatan ini adalah adanya program asuransi 

kesehatan BPJS yang memicu rumah sakit yang sudah 

memiliki pesawat   untuk menambah sumber radiasi 

terapinya, sedangkan yang belum memiliki fasilitas 

radioterapi berusaha untuk membangun fasilitas tersebut  

 Meskipun jumlah tersebut relatif banyak 

dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, tetapi 

dibandingkan dengan  jumlah penduduk Indonesia yang 

sangat besar dengan pertambahan pasien kanker yang 

cukup tinggi pertahunnya, kebutuhan pesawat teleterapi 

ini masih jauh dari yang ideal. 

   
                      a                                         b 

Gambar 2. Pesawat teleterapi Co-60 Picker (a) dan 

pesawat pemercepat linier medik Mevatron (b) yang 

pertama di Indonesia yang dimiliki oleh RSUP Nasional  

Dr. Cipto Mangukusumo, Jakarta. 

  

Tulisan ini menguraikan secara ringkas 

perkembangan teknologi penggunaan radiasi pengion di 

bidang kesehatan khususnya radioterapi di Indonesia 

sejak tahun 1927 sampai dengan saat ini. Perkembangan 

ini dimulai dengan penggunaan sumber radiasi   pesawat 

sinar-X  Orthovoltage, pesawat teleterapi Co-60 dan Cs-

137 dilanjutkan dengan pesawat pemercepat linier 

medik, pesawat pisau gamma (Gamma Knife) sampai 

dengan penggunaan pesawat helical tomo terapi  Hi Art 

di beberapa rumah sakit. 

 Penekanan pada tulisan ini adalah pada 

keunggulan teknologi masing-masing pesawat 

dibandingkan dengan pesawat sebelumnya. Diuraikan 

juga aspek keselamatan radiasi khususnya pada 

beberapa pesawat teleterapi  yang mutakhir serta  

tantangan yang dihadapi oleh Laboratorium Dosimetri 

Standar Sekunder PTKMR-BATAN dalam 

melaksanakan perannya sebagai institusi yang 

menjembatani  ketertelusuran hasil pengukuran dosis 

dari pesawat teleterapi tersebut antara rumah sakit dan 

laboratorium dosimetri standar primer. 

 

II. INTENSITY MODULATED RADIOTHERAPY 

(IMRT)  

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam 

pesawat pemercepat linier medik yang memungkinkan 

intensitas berkas foton selama penyinaran dimodifikasi 

dengan bantuan komputer, maka dimulailah era yang 

dikenal dengan teknik Intensity Modulated 

Radiotherapy yang penyempurnaan teknologi IMRT ini 

memungkinkan waktu penyinaran dikurangi melalui 

dynamic arc therapy. Teknik IMRT ini dimulai di 

Indonesia pertama kali menggunakan pesawat 

pemercepat linier medik Elekta Synergy S .                                               

                                                                                                           

III. PESAWAT PEMERCEPAT LINIER MEDIK 

ELEKTA SYNERGY S 

 Pada tahun 2008 Rumah Sakit Umum Pusat 

Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta melengkapi 

fasilitas radioterapinya dengan sebuah pesawat 

pemercepat linier medik Synergy S buatan pabrik Elekta 

yang  dapat memancarkan berkas foton 6 dan 10 MV 

serta berkas elektron dengan energi nominal 4, 6, 9, 12, 

15 dan 18 MeV.  Berbeda dengan pesawat pemercepat 

linier medik pada umumnya, pesawat Synergy S ini 

dilengkapi dengan pesawat sinar-X kilovoltage dan  

Electronic Portal Imaging Device (EPID). Dengan 

demikian pesawat ini memiliki kemampuan untuk 

membuat pencitraan  dari tumor sesaat sebelum pasien 

mendapatkan penyinaran radiasi. Keunggulan lain lain 

adalah penggunaan Multileaf Collimator (MLC). 

Dengan Multileaf Collimator ini, maka lapangan radiasi 

yang terbentuk.    akan dapat menyesuaikan dengan 

bentuk tumor.   Dengan perangkat yang dimilikinya 

maka pesawat Synergy S ini dapat digunakan untuk 

beberapa teknik antara lain: teknik Intensity Modulation 

Radiation  Therapy (IMRT), Intensity Guided Radiation 

Therapy (IGRT), Stereotactic Radiotherapy 

(SRT)/Stereotactic Radiosurgery  (SRS). 

Teknik Intensity Modulation Radiation  

Therapy (IMRT) adalah suatu teknik untuk menyinari 

tumor dengan dosis tinggi tanpa menimbulkan 

kerusakan yang berarti pada jaringan normal yang 

berada di sekitarnya. Dengan penggunaan Multileaf 

Colimattor ini, lapangan radiasi penyinaran akan 

berubah sesuai dengan bentuk tumor dari arah 

penyinaran.  

 Teknik Intensity Guide Radiation Therapy  

(IGRT) atau gambar pemandu radiasi adalah teknologi 

moderen untuk mematikan kanker dan mengurangi 

paparan ke jaringan normal. IGRT menggunakan image 

atau gambar tubuh pasien pengidap kanker ketika 

treatment berlangsung untuk menentukan pengaturan 

pengiriman treatment atau dosis pada pasien tersebut 

secara akurat dan tepat. Dengan teknik   IGRT ini 

gerakan organ setiap kali radiasi diberikan dapat 

dipantau. Tujuannya, untuk menghasilkan data yang 

akurat tentang perubahan posisi tumor   

 Stereotactic Radiosurgery adalah suatu bentuk 

radiasi eksternal yang menggunakan dosis radiasi tinggi 

dalam satu kali penyinaran untuk menghancurkan tumor 

yang terdapat dalam tubuh. Stereotactic radiosurgery ini 

dapat juga diberikan secara fraksi pada beberapa kali 

penyinaran. Penatalaksanaan ini disebut Stereotactic 

Radioterapi.  SRS/SRT ini digunakan untuk menangani 

tumor dengan ukuran yang kecil dan secara teknis tidak 

dapat dilakukan operasi.     

 Pesawat Pemercepat linier medik Synergy S 

dapat dilihat pada Gambar  3 di bawah ini. 
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Gambar 3. Pesawat pemercepat linier medik Synergy S 

buatan pabrik Elekta milik RSUP Nasional dr. Cipto 

Mangunkusumo, Jakarta 
4
. 

 

IV. PESAWAT PEMERCEPAT LINIER VARIAN 

TRILOGY 

Teknik Intensity Modulated Radiation Therapy 

(IMRT) membutuhkan waktu penyinaran yang cukup 

lama karena banyaknya arah penyinaran disamping itu 

juga Monitor Unit bertambah. Untuk itu Varian System 

mengembangkan teknik yang disebut Volumetric 

Modulation Arc Therapy (VMAT) melalui pesawat 

pemercepat linier medik Varian Trilogy. Dengan 

teknologi Rapid Arc, maka  waktu penyinaran lebih 

singkat karena penyinaran tetap berjalan selama gantri 

berputar.sehingga dapat mencegah perubahan posisi 

pasien. Lapangan radiasi dapat dibentuk sesuai dengan 

organ yang diradiasi. Bisa dikatakan   kalau teknik 

VMAT ini merupakan teknik IMRT untuk satu putaran 

gantri 
3
. Pesawat pemercepat linier medik Varian 

Trilogy dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Pesawat pemercepat linier medik Varian 

Trilogy milik Rumah Sakit MRCCC . 

 

V. Pesawat Pisau Gamma Leksell (Leksell Gamma 

Knife) 

 Pada tahun 2012 Gamma Knife Center 

Indonesia (GKCI) Rumah Sakit Siloam Karawaci 

mengoperasikan sebuah pesawat Pisau Gamma Leksell   

model Perfexion  dan ini merupakan pesawat pisau 

Gamma yang pertama di Indonesia, sedangkan yang 

kedua dioperasikan oleh Unit Bedah Saraf Rumah Sakit 

Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, 

Jakarta tahun 2017.   

Pesawat Pisau Gamma Leksell ini dikembangkan oleh 

Prof. Leksell dari Swedia. Penggunaan pisau gamma ini 

khusus untuk tumor kecil yang berada di bagian kepala 

dan tidak mungkin dilakukan pembedahan. Kemampuan 

pesawat ini mampu menyinari tumor untuk lapangan 

radiasi  berdiameter 16 mm, 8 mm dan 4 mm. 

 Pasien berbaring di atas meja dengan kepala 

terkunci pada penyangga (Frame), setelah melalui 

proses awal, kemudian pasien digerakkan ke dalam unit 

pesawat untuk penyinaran. Pesawat ini terdiri dari 

sumber radiasi Co-60 berjumlah 192 buah.  Pesawat 

Pisau Gamma Leksell Perfexion dapat dilihat pada 

Gambar 5 di bawah ini
 5
.   

 

 
Gambar 5. Pesawat Pisau Gamma Leksell Perfexion 

milik Rumah  Sakit Siloam Karawaci 

 

VI. Pesawat Helical Tomoterapi 

Salah satu  teknologi dalam pesawat radioterapi 

mutakhir yang masuk ke Indonesia adalah pesawat 

tomoterapi Hi-Art yang dipasang di Rumah Sakit 

Umum Pusat Nasional  Dr. Cipto Mangunkusumo, 

Jakarta pada bulan Agustus 2016 yang saat ini 

merupakan satu satunya di Indonesia. 

 Pesawat helikal tomoterapi ini merupakan 

kombinasi antara pesawat sinar-X CT-Scan dan 

Intensity Modulated Radiation Therapy yang 

dikembangkan oleh Professor Thomas Rockwell 

Mackie, PhD dan pertama kali digunakan untuk 

penyinaran pasien pada tahun 2002 di Universitas 

Wisconsin 
6
. Sumber radiasi dari pesawat tomoterapi ini 

adalah pesawat pemercepat linier medik dengan berkas 

radiasi foton 6 MV. Perbedaannya dengan pesawat 

pemercepat linier medik konvensional adalah antara lain 

: tidak menggunakan flattening filter, jarak sumber 

radiasi ke permukaan tidak 100 cm, melainkan  85 cm 

dan lapangan radiasi yang digunakan tidak 

memungkinkan 10 cm x 10 cm, melainkan   5 cm x 10 

cm, 5 cm x 20 cm dan seterusnya sampai dengan  5 cm 

x 40 cm.  Pesawat ini mempunyai kemampuan untuk 

berputar 360° selama penyinaran. Istilah helical 

digunakan untuk menunjukkan bahwa gantri dan meja 

pasien bergerak selama penyinaran pasien  berlangsung, 

sementara itu pesawat pemercepat linier medik 

konvensional yang bergerak hanya gantri sedangkan 

meja pasien pada posisi tetap. Dengan penggunaan 

pesawat helical tomoterapi ini maka radiasi yang 

diterima pasien adalah slice per slice (tomo) dan 

berbentuk spiral.  Pesawat Tomoterapi Hi-Art dapat 

dilihat pada Gambar 6 di bawah ini. 
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Gambar 6. Penulis di depan pesawat Tomoterapi  

Hi Art 

 

VII. PESAWAT PEMERCEPAT LINIER MEDIK  

ELEKTA VERSA HD 

Pada bulan Juni tahun 2017 Rumah Sakit 

Murni Teguh, Medan mengoperasikan pesawat 

pemercepat linier medik Elekta Versa HD yang 

merupakan pesawat pertama di Indonesia. Keunggulan 

pesawat ini dibandingkan dengan pesawat pemercepat 

linier medik konvensional adalah berkas fotonnya dapat 

diperoleh menggunakan filter perata (flattening filter) 

dan juga tanpa filter perata (flattening filter free). 

Dengan berkas foton yang diperoleh tanpa flattening 

filter ini akan dihasilkan berkas foton dengan   laju dosis 

serap air  yang tiga kali lebih tinggi dari pesawat 

pemercepat linier medik konvensional. Dengan 

penggunaan pesawat ini, maka waktu penyinaran dapat 

dikurangi sebesar 57 %. 

Untuk berkas elektron dengan energi nominal 6 

dan 10 MeV, pesawat Versa HD ini dapat memancarkan 

berkas elektron dengan laju dosis serap air 10 kali lebih 

tinggi daripada pesawat konvensional. Keunggulan lain 

dari pesawat Elekta Versa HD ini adalah  gerakan 

multileaf collimatornya  2 kali lebih cepat dibandingkan 

dengan pesawat generasi sebelumya. Pesawat ini 

menggunakan 160 bilah MLC dengan ketebalan  5 mm. 

Sebagai perbandingan generasi Elekta sebelumnya 

menggunakan 80 bilah MLC dengan ketebalan 10 mm, 

sedangkan pada pesawat generasi terakhir dari Linac 

Varian yaitu TrueBeam, jumlahnya 120 bilah 
7
. 

Pesawat ini dapat digunakan untuk teknik 

stereotactic radioterapi (SRT), stereotactic radiosurgery 

(SRS )  dan volumetric arc therapy ( VMAT). Pesawat 

pemercepat linier medik versa HD dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Pesawat Pemercepat Linier Medik Elekta 

Versa HD milik Rumah Sakit Murni Teguh, Medan 

 

VIII. ASPEK KESELAMATAN DARI PESAWAT 

TELETERAPI 

Prinsip kerja dari radioterapi adalah 

memberikan dosis radiasi pada target tumor semaksimal 

mungkin dan menghindari seminimal mungkin 

terpaparnya jaringan normal pada pasien. Sudah tentu 

disamping   pasien, keselamatan pekerja radiasi dan 

masyarakat harus menjadi prioritas. Perkembangan 

teknologi dalam pesawat radioterapi yang diuraikan di 

atas tetap memerhatikan aspek keselamatan semua 

pihak.  

Pada pesawat Pisau Gamma Leksell, helm 

(helmet) pesawat yang terbuat dari bahan Tungsten 

dengan ketebalan tertentu, lapangan radiasi yang relatif 

kecil (maksimal 16 mm), jarak penyinaran yang relatif 

dekat (60 cm) dan berkas radiasi yang mengarah pada 

satu titik di pusat helm, menyebabkan   berkas radiasi 

tidak menghambur ke segala arah. Untuk aspek 

keselamatan ini Pabrik Elekta menyajikan bahwa setiap 

fitur dari pesawat Pisau Gamma Leksell Perfexion ini 

merefleksikan keselamatan dan kenyamanan pasien dan 

staf rumah sakit. Bahkan pabrik pesawat ini mengklaim  

perisai radiasinya 100 kali lebih baik daripada teknologi 

lain. Dengan tingkat radiasi di dalam ruang pesawat 

yang rendah, maka  hanya diperlukan ruang berukuran 

normal serta dimungkinkan adanya jendela untuk 

mengamati keadaan di dalam  ruang penyinaran. 

Pada pesawat helikal tomoterapi, karena 

didesain eksklusif sebagai pesawat IMRT, maka perisai 

radiasi ekstra ditempatkan pada Head pesawat untuk 

melindungi pasien dari paparan  radiasi yang tidak 

diinginkan  dan untuk mengurangi kebocoran pesawat. 

Sebagai tambahan, untuk mengurangi   berkas primer  

menjadi seperseratusnya,  maka pada gantri dipasang 

perisai Pb (timbal) setebal  13 cm sebagai Beam 

Stopper.    

Dimensi waktu sangat penting dalam 

penyinaran target tumor. Dengan laju dosis yang tinggi 

pada pesawat pemercepat linier medik Versa HD akan 

mempersingkat waktu penyinaran. Dengan demikian 

mengurangi kesalahan penyinaran yang disebabkan 

adanya gerakan tubuh pasien dan gerakan tumor yang 

disebabkan pernapasan dan lain-lain. 

Pada umumnya pesawat pemercepat linier 

medik yang diuraikan di atas memancarkan berkas foton 

6 dan 10 MV, hanya satu yang dapat memancarkan 

berkas foton 15 MV. Beberapa referensi menguraikan 

perlunya diukur neutron untuk berkas foton 10 MV ke 

atas yang disebabkan reaksi gamma neutron ( γ,η ) pada 
target, flattening filter, kolimator, wedge dan lain-lain 

yang berada pada Head pesawat 
8
. 

Tidaklah sederhana mengukur neutron secara 

akurat  yang terjadi pada  Head pesawat pemercepat 

linier medik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal 

antara lain: energi neutron, waktu paruh, respon energi 

dan dosis detektor, ketidakpastian kalibrasi detektor 

yang  besar, hamburan neutron yang besar di dalam 

ruangan yang kecil, kontribusi gamma yang terdeteksi 

dan lain-lain. Dengan demikian diperlukan  kajian yang 

lebih mendalam tentang masalah ini agar pihak - pihak 

terkait yang berkepentingan memperoleh informasi 

yang akurat.    
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IX. PERAN LABORATORIUM DOSIMETRI 

STANDAR SEKUNDER 

Laboratorium Dosimetri Standar Sekunder 

PTKMR-BATAN mempunyai peran yang sangat vital 

untuk menjembatani ketertelusuran penentuan dosis 

serap air  dari pesawat terapi antara rumah sakit dan 

laboratorium standar primer. Perkembangan teknologi 

penggunaan radiasi pengion dalam bidang radioterapi 

yang begitu cepat baik secara kuantitas maupun kualitas 

teknologinya menuntut kesiapan laboratorium dalam 

memberikan  layanan yang prima agar keselamatan 

pasien yang merupakan tujuan akhir dari penggunaan 

teknologi  dapat terpenuhi. 

 Uraian di atas menunjukkan bahwa jenis 

radiasi, jarak penyinaran, lapangan radiasi  dan 

pergerakan sumber radiasi terapi yang digunakan 

berbeda satu sama lain. Dengan demikian diperlukan 

detektor yang sesuai baik dengan jenis radiasinya 

maupun lapangan radiasi yang digunakan. Demikian 

juga dengan perangkat penunjangnya seperti fantom 

yang digunakan  untuk menempatkan detektor.  

Beberapa langkah yang harus diambil oleh laboratorium 

adalah merevitalisasi peralatannya terutama sumber 

radiasi kalibrasi   dan peralatan dosimetri serta 

pendukungnya.  Hal lain yang tak kalah penting adalah 

peningkatan kuantitas dan kualitas personil 

laboratorium 

 

X. PENUTUP 

 Uraian di atas menunjukkan bahwa 

perkembangan teknologi di bidang radioterapi yang 

menggunakan radiasi pengion begitu pesat. Dari sekian 

banyak modalitas tersebut hanya beberapa modalitas 

pesawat teleterapi  yang belum masuk ke Indonesia 

seperti Cyberknife.  

Diperlukan kajian yang mendalam mengenai kontribusi 

neutron yang terjadi pada head pesawat pemercepat 

linier medik untuk memberikan kepastian  pada pihak-

pihak yang berkepentingan    

 Laboratorium Dosimetri Standar Sekunder  

harus terus meningkatkan kemampuannya untuk 

mengantisipasi perkembangan teknologi penggunaan 

radiasi pengion dalam radioterapi di Indonesia 
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