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Penelitian dan pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir di
Indonesia telah diawali sejak era tahun 1954 dengan
dibentuknya Panitia Penyelidik Radiasi yang sejalan dengan
perkembangan telah menjadi Badan Tenaga Nuklir (BATAN).
Tiga reaktor nuklir untuk penelitian telah dibangun di
Indonesia, Reaktor Bandung, Reaktor Kartini Yogyakarta dan
Reaktor G.A. Siwabessy di Serpong. Kawasan utama untuk
penelitian dan pengembangan tenaga nuklir juga telah
dikembangkan oleh BATAN di Bandung, Yogyakarta, Pasar
Jumat dan Serpong.

Pendidikan Teknik Nuklir di UGM dimulai sejak tanggal 29
Agustus 1977 dengan dibukanya Bagian Teknik Nuklir yang
sekarang telah berkembang menjadi Departemen Teknik Nuklir
dan Teknik Fisika. Awalnya program pendidikan dilaksanakan
untuk program sarjana yang menerima mahasiswa baru dari
berbagai jurusan yang telah menyelesaikan program Sarjana
Muda. Pendidikan Sarjana yang menerima mahasiswa baru
dari lulusan SLTA dilakukan sejak tahun 1981 sampai sekarang. 
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Saat ini program pendidikan teknik nuklir di UGM terdiri dari
jenjang Sarjana Teknik Nuklir dan jenjang Magister (yang
menjadi bagian peminatan pada program Magister Teknik
Fisika).

Pendidikan Sarjana Teknik Nuklir di UGM dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan dan visi keilmuan pada bidang aplikasi
teknologi nuklir dalam pembangkitan daya, aplikasi radiasi dan
radioisotop di industri, dan aplikasi yang mendukung radiologi
klinik (radiodiagnostik dan radioterapi). Proses pembelajaran
diarahkan untuk membekali mahasiswa agar mampu
mengembangkan diri sesuai dengan profesi yang dipilih.
Mahasiswa dibekali dengan dasar-dasar ilmu alam (fisika, kimia
dan biologi) dan matematik, dasar-dasar keteknikan dan
ketekniknukliran.

Beberapa mata kuliah wajib yang mendukung keahlian
ketekniknukliran meliputi Pengantar Teknik Nuklir, Sistem
Keselamatan, Keamanan dan Safeguard Nuklir, Deteksi Radiasi,
Elektronika Nuklir, Fisika Akselerator, Fisika Reaktor Nuklir,
Komputasi Nuklir, Proteksi Radiasi, Radiokimia, Pengelolaan
dan Pengolahan Limbah Radioaktif, dan Perancangan Sistem
Nuklir/Sistem Nuklir Medis. Sebagai penguatan keahlian
khusus yang bisa menjadi  bekal pengembangan karir ke
depan, Mahasiswa dapat memilih bidang keahlian Teknologi
Energi Nuklir (TEN) atau Fisika Medik (FM).
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Bidang keahlian TEN diarahkan untuk penguatan keahlian di
bidang proses nuklir, pembangkitan daya nuklir dan aplikasi
radiasi di industri. Lulusan yang mengambil bidang TEN
umumnya bekerja di bidang nuklir di BATAN, BAPETEN,
Lembaga penelitian lainnya dan industri yang memanfaatkan
energi nuklir. Bidang keahlian FM diarahkan untuk penguatan
aplikasi nuklir di bidang medis (radiodiagnostik, radioterapi
dan kedokteran nuklir). Lulusan yang mengambil penguatan
FM umumnya bekerja sebagai Fisikawan Medik di Rumah Sakit
(setelah menyelesaikan program lanjutan pada pendidikan
profesi Fisikawan Medik).
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Bidang kerja lulusan Teknik Nuklir UGM



Atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Di dalam inti atom
terdapat neutron dan proton, sedangkan di dalam kulit atom
terdapat elektron. Neutron dan proton disebut sebagai
nukleon. Jumlah proton dalam inti disebut sebagai nomor
atom (z). Jumlah neutron dalam inti atom disebut sebagai
jumlah neutron (n). Jumlah dari banyaknya proton dan neutron
disebut sebagai nomor massa (A). Simbol yang digunakan
untuk menunjukkan jenis inti atom adalah simbol kimia dari
unsur tersebut dengan nomor atom ditulis sebagai subscript
kiri dan nomor massa sebagai superscript, misalnya  He adalah
inti atom helium yang memiliki nomor atom 2 dan nomor
massa 4 [1].

Ada dua macam keadaan inti atom, yaitu inti atom yang stabil
dan yang tidak stabil. Inti atom yang tidak stabil akan
memancarkan radiasi, seperti radiasi alfa, beta dan gamma. Inti
atom tersebut dikatakan mengalami proses meluruh (proses
peluruhan). Pancaran radiasi oleh inti tidak stabil dalam proses
peluruhannya disebut sebagai radioaktivitas. Inti atom yang
memancarkan radiasi disebut sebagai inti radioaktif [1, 2].

BAB II
Radiasi Nuklir
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Apabila inti atom yang memancarkan radiasi ini ditemukan di
alam maka proses peluruhannya disebut radioaktivitas alam,
tetapi jika diproduksi di laboratorium, maka proses
peluruhannya disebut sebagai radioaktivitas buatan (artificial).
Radioaktivitas tidak dipengaruhi oleh proses kimia atau fisika,
sehingga tidak dapat dihambat atau dipercepat laju peluruhan
radioaktifnya dengan menggunakan kalor, tekanan, medan
listrik, dan lain-lain [1, 2].

1. Proses Peluruhan Radiasi Alfa (α)

Nuklida yang tidak stabil (kelebihan proton atau neutron) dapat
memancarkan nukleon (bagian dari inti atom, yaitu proton dan
neutron) untuk mengurangi energinya. Radiasi alfa tersusun
dari 2 neutron dan 2 proton, bermuatan 2 dan memiliki nomor
massa 4, sehingga radiasi alfa termasuk suatu partikel. Inti
atom yang memancarkan partikel alfa akan berkurang nomor
atomnya sebesar 2 dan nomor massanya sebesar 4. Dengan
demikian, radiasi alfa adalah inti atom helium dengan nomor
massa 4 ( He). Proses peluruhan alfa dinyatakan sebagai
berikut [3]:

Dalam hal ini, X adalah radionuklida (inti radioaktif) induk, Y
adalah nuklida (inti atom) anak, Q   adalah energi peluruhan
alfa (MeV). Partikel alfa memiliki spektrum energi diskrit atau
tunggal. Berikut ini contoh peluruhan partikel alfa:
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dengan skema peluruhan berikut ini,

Radium (   Ra) yang bernomor massa 226 bersifat radioaktif
dan meluruh menjadi radon (  Rn) bernomor massa 222
dengan memancarkan radiasi alfa dan energi peluruhan
sebesar 4,77 MeV (mega elektron volt). Satu elektron volt (1
eV) setara dengan energi sebesar 1,6 × 10     joule [1].

Radiasi alfa termasuk dalam radiasi berat karena memiliki
nomor massa 4 dan bermuatan positif. Jika radiasi alfa
melewati materi, maka jarak jangkauan yang dapat ditempuh
adalah pendek atau memiliki daya tembus yang kecil dalam
materi yang dilewati. Sebagai contoh adalah radiasi alfa
dengan energi 4 sampai dengan 10 MeV memiliki jarak
jangkauan atau daya tembus sekitar 5 sampai dengan 11 cm
jika melewati udara. Pada jarak 5 sampai dengan 11 cm di
udara, radiasi alfa dapat dihentikan [3].
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2. Proses Peluruhan Radiasi Beta (β)

Suatu proses peluruhan radioaktif yang tidak mengubah
nomor massanya radionuklida induk dan anak tetapi
mengubah nomor atomnya digolongkan sebagai peluruhan
beta. Radioaktivitas beta merupakan pengurangan kelebihan
energi radionuklida dengan perubahan neutron menjadi
proton atau sebaliknya, disertai pemancaran elektron (e-),
positron (e ) atau tangkapan elektron [1]

a. Peluruhan Beta Negatif (β  )

Peluruhan β  terjadi jika dalam inti atom terdapat kelebihan
neutron yang harus diubah menjadi proton. Dalam reaksi inti
hukum kekekalan massa, kekekalan energi, kekekalan muatan
harus dipenuhi, sehingga dalam proses perubahan neutron
menjadi proton harus dipancarkan atau dilepaskan elektron,
yang dikenal sebagai peluruhan β . Elektron memiliki massa
yang jauh lebih kecil dibandingkan partikel alfa, sehingga
peluruhan β  dikelompokkan sebagai peluruhan radiasi partikel
ringan bermuatan negatif. Peluruhan ini selalu disertai dengan
partikel anti neutrino υ  yang tidak bermuatan dan memiliki
massa yang lebih kecil dari massa elektron. Proses peluruhan
β- dinyatakan sebagai berikut [3]:
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Partikel β  yang dipancarkan oleh suatu radionuklida tidak
memiliki energi yang diskrit, tetapi memiliki distribusi energi
yang kontinyu dari nol sampai dengan energi maksimum.
Energi rerata radiasi β  adalah sekitar sepertiga (1⁄3) dari
energi maksimumnya. Energi maksimum partikel β  berkisar
dari beberapa keV sampai dengan 15 MeV [2]. 

Contoh radionuklida yang memancarkan radiasi β  adalah
kalium (K) dengan nomor massa 42 dan nomor atom 19 yang
memiliki kelebihan neutron, sehingga bersifat radioaktif.
Kelebihan neutron tersebut diubah menjadi proton, sehingga
kalium meluruh menjadi kalsium bernomor massa 42 dan
nomor atom 20. Perubahan ini disertai pemancaran atau
pelepasan elektron atau partikel β  dengan energi peluruhan
maksimum 3,55 MeV (82%) dan 2,04 MeV (18%) [1].
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Peluruhan Beta Negatif, 
diilustrasikan dari referensi [3]



b. Peluruhan Beta Positif atau Positron (β  )

Jika di dalam inti atom terdapat kelebihan proton dan energi
sebesar 2 m,,c  atau dua kali energi rehat (diam) elektron maka
kelebihan energi akan dilepas dalam bentuk pancaran partikel
positron (β ) yang disertai partikel neutrino. Peluruhan β+
dinyatakan dalam reaksi berikut ini,

Adapun contoh peluruhan positron adalah natrium bernomor
massa 22 meluruh menjadi neon nomor massa 22 karena
kelebihan proton dan energi 2m,c  dengan memancarkan
radiasi positron yang disertai partikel neutrino [2].
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c. Tangkapan Elektron (Electron Capture atau EC)

Jika inti atom kelebihan proton tetapi tidak memiliki energi
lebih dari 2 m c  maka terjadi proses tangkapan elektron. Pada
proses ini elektron yang terikat dalam kulit atom dengan energi
ikat E  akan ditangkap oleh inti atom dan akan dipancarkan
neutrino dengan energi sebesar E  (MeV) yang merupakan
selisih (perbedaan) massa radionuklida induk terhadap nuklida
anak [2]. 

Proses tangkapan elektron dinyatakan dalam reaksi berikut ini,

Adapun contoh peluruhan tangkapan elektron adalah
peluruhan seng (Zn) bernomor massa 65 menjadi tembaga
(Cu) bernomor massa 65 [1],

dengan skema peluruhan sebagai berikut,
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Radiasi beta memiliki jarak jangkauan yang lebih jauh atau
memiliki daya tembus lebih besar dalam melewati materi
dibandingkan radiasi alfa, karena radiasi beta bermassa jauh
lebih kecil daripada radiasi α. Radiasi beta berenergi 0,5 MeV
memiliki jarak jangkauan satu meter jika melewati udara. Yang
artinya radiasi beta tersebut dapat dihentikan di udara pada
jarak sekitar 1 meter.

3. Peluruhan Gamma (γ)

Proses peluruhan alfa atau beta kemungkinan meninggalkan
produk inti baik dalam keadaan tingkat energi dasar maupun
keadaan tingkat energi tereksitasi. Keadaan tereksitasi
kemungkinan juga muncul karena reaksi inti atau eksitasi
langsung dari keadaan dasar.

Inti dalam keadaan tereksitasi kemungkinan memberikan
energi eksitasinya dan kembali ke keadaan dasar dengan
berbagai cara. Proses ini disebut sebagai proses de-eksitasi [1,
2, 3].
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Transisi yang paling banyak terjadi adalah pemancaran
gelombang elektromagnetik, yang disebut sebagai radiasi
gamma. Radiasi gamma tidak bermuatan dan tidak bermassa.
Radiasi gamma memiliki frekuensi yang ditentukan dari
energinya [1, 2, 3],

dalam hal ini, E adalah energi radiasi γ, h adalah konstanta
Planck (6,63 × 10  J/s), dan υ adalah frekuensi gelombang
elektromagnetik atau radiasi γ (s ). Seringkali transisi tidak
terjadi secara langsung dari tingkat yang lebih tinggi menuju
tingkat dasar tetapi kemungkinan berlangsung tahap demi
tahap yang meliputi tingkat eksitasi intermediate.

Sinar gamma dengan energi beberapa keV sampai dengan 7
MeV telah diamati pada proses peluruhan radioaktif. Berikut ini
adalah contoh peluruhan radiasi γ yang menyertai peluruhan
radiasi β  dari radionuklida kobalt bernomor massa 60
meluruh menjadi   Ni. Radiasi gamma yang dilepaskan adalah
1,17 MeV dan 1,33 MeV. Radionuklida  Co banyak
dimanfaatkan di bidang kedokteran untuk terapi radiasi pada
penderita kanker [1].
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Peluruhan Gamma, diilustrasikan dari referensi [1]
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Dari skema peluruhan yang sudah ditampilkan sebelumnya,
terdapat simbol t  yang berarti waktu paruh. Waktu paruh
adalah waktu yang dibutuhkan radionuklida untuk meluruh
mencapai aktivitas menjadi setengah aktivitas mula-mula.
Aktivitas adalah banyaknya peluruhan per satuan waktu dalam
satuan becquerel (Bq) atau curie (Ci). Satu Bq menyatakan satu
inti radioaktif meluruh per satuan waktu, sedangkan 1 Ci setara
dengan 3,7x10   Bq.

Radiasi gamma memiliki jangkauan atau daya tembus yang
paling besar di antara jenis radiasi lainnya dalam melewati
materi, karena radiasi gamma tidak bermassa dan tidak
bermuatan.

Skema peluruhan     Co60
27 [1]

1/2
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Berdasarkan gambar di atas, jangkauan radiasi alfa dalam
melewati materi adalah lebih kecil dari jangkauan radiasi beta
dan radiasi gamma. Radiasi alfa lebih banyak mentransfer
energinya ke materi yang dilewati dibandingkan radiasi beta
dan gamma. Radiasi alfa dapat dihentikan dengan
menggunakan kertas. Radiasi beta memiliki daya tembus lebih
besar dari pada radiasi alfa dalam melewati materi. Radiasi
beta dapat dihentikan dengan menggunakan materi yang
tersusun dari bahan aluminium. Radiasi gamma adalah radiasi
yang memiliki daya tembus paling besar dibandingkan ketiga
jenis radiasi. Radiasi gamma dapat menembus jaringan tubuh
manusia. Untuk mengurangi energinya, radiasi gamma harus
dilewatkan pada timbal dengan ketebalan beberapa
sentimeter atau bahan beton dengan ketebalan sekitar satu
meter [1, 3].
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Daya jangkau setiap jenis radiasi,
diilustrasikan dari referensi [1,3]



Detektor GM (Geiger Mueller), berfungsi untuk mengubah
paparan radiasi menjadi sinyal/pulsa-pulsa listrik agar
dapat mudah diamati 

Radiasi yang dipancarkan oleh zat radioaktif tidak dapat dilihat,
diraba, dirasakan, dibau, dan  didengar oleh panca indera
manusia, oleh karena itu untuk memastikan ada atau tidaknya
radiasi dan mengukur seberapa besar radiasi yang
dipancarkannya, maka diperlukan peralatan  Sistem Deteksi
dan Pengukuran Radiasi [4]. Peralatan utama dalam Sistem
Deteksi dan  Pengukuran Radiasi terdiri dari detektor (detector),
peralatan elektronik pemroses sinyal/pulsa  listrik (signal
processing equipment), dan peralatan penampil (displayer),
dengan susunan  peralatan seperti blok diagram berikut ini [3]:

1.

BAB III
Mendeteksi dan Mengukur
Radiasi Nuklir

Blok diagram Sistem Deteksi dan Pengukuran Radiasi, 
diilustrasikan dari referensi [3]
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Pemroses sinyal/pulsa listrik terdiri dari: inverter, berfungsi
untuk membalik pulsa dan menyelaraskan impedansi pulsa
keluaran dari detektor agar dapat dibaca oleh alat
pencacah  (counter). 
Peralatan penampil, berfungsi untuk mengubah pulsa-
pulsa listrik menjadi data analog, data digital, dan atau
dalam bentuk suara, agar mudah dibaca, dianalisis dan 
 disimpulkan oleh pengguna.

1.
2.

3.

Mendeteksi dan mengukur radiasi, di samping menggunakan
peralatan sistem deteksi seperti gambar berikut dapat pula
dilakukan dengan peralatan yang lebih sederhana dan praktis
namun memiliki fungsi yang sama, yakni menggunakan Survey
Meter Analog dan Survey Meter Digital. Survey Meter
Analog/Digital adalah Sistem Deteksi dan Pengukuran Radiasi
yang diintegrasikan dalam satu modul yang compact, sehingga
mudah dibawa kemana-mana (portable). [3, 4]

Survey Meter Analog [5] Survey Meter Digital [6]
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BAB IV
Proteksi Radiasi

Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk
mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat Paparan
Radiasi [7]. 

Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk
melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup
dari bahaya Radiasi [7].

Nilai Batas Dosis (NBD) 

Nilai batas dosis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang
bukan batas tertinggi yang apabila dilampaui, seseorang akan
mengalami akibat merugikan yang nyata. Meskipun demikian,
setiap penyinaran yang tidak perlu harus dihindari dan
penerimaan dosis harus diusahakan serendah-rendahnya [8].

NBD untuk Pekerja Radiasi ditetapkan dengan ketentuan: Dosis
Efektif rata-rata sebesar 20 mSv (milisievert) per tahun dalam
periode 5 (lima) tahun, sehingga dosis yang terakumulasi
dalam 5 tahun tidak boleh melebihi 100 mSv. NBD untuk
anggota masyarakat ditetapkan dengan ketentuan: Dosis
Efektif sebesar 1 mSv per tahun [7]. 
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Batas dosis tersebut ditetapkan jauh di bawah dosis yang
menimbulkan efek biologis. Efek awal dari paparan radiasi yang
berlebih adalah perubahan susunan darah. Perubahan
susunan darah pada umumnya terjadi pada paparan akut
(sekali paparan atau paparan jangka pendek) radiasi gamma
sebesar 250–500 mSv [8]. Batas dosis tersebut juga
dipertimbangkan dari paparan radiasi alam yang diterima
manusia. Rata-rata radiasi alam yang diterima manusia per
tahun adalah 2,4 mSv [9], dosis radiasi alam bervariasi
tergantung pada lokasinya.

Proteksi radiasi dilakukan dengan cara mengatur waktu, jarak,
dan shielding [10].
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3. Shielding/Perisai Radiasi

Dosis radiasi akan berkurang
secara eksponensial setelah
melewati shielding. Misalnya
shielding untuk radiasi
gamma adalah Pb dan
beton.

1. Jarak

Semakin jauh seseorang
dari sumber radiasi
maka intensitas radiasi
yang diterima akan
semakin kecil.

2. Waktu

Dosis yang diterima
sebanding dengan
waktu seseorang
tersebut menerima
paparan radiasi.
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gambar diilustrasikan dari referensi [10]

gambar diilustrasikan dari referensi [10]

gambar diilustrasikan dari referensi [10]



Contoh penggunaan shielding Pb misalnya pada apron untuk
tenaga medis ketika pemeriksaan fluoroskopi. Shielding beton
digunakan pada bangunan fasilitas iradiasi dan radioterapi.

Tembok dibuat dari beton yang sangat tebal (biasanya lebih
dari 1,5 m) sebagai perisai radiasi, dan ruangan dibentuk
labirin untuk menghindari radiasi hambur.

Penggunaan apron Pb pada fluoroskopi [11]

Shielding beton untuk ruang radioterapi [12]

Buku Saku TN 202121



BAB V
Prinsip Pemanfaatan
Teknologi Nuklir

Manfaat versus risiko
Biaya 
Keunggulan teknologi
Etika  

Para pekerja yang berhubungan dengan teknologi nuklir
(pekerja radiasi)
Masyarakat awam 

Secara umum teknologi nuklir tidak berbeda dengan teknologi
lainnya dalam hal aplikasinya. Prinsip dasar yang harus selalu
dipertimbangkan adalah:

1.
2.
3.
4.

Teknologi nuklir merupakan teknologi yang khas di mana risiko
yang mungkin muncul dari pemanfaatan teknologi ini dapat
dialami oleh dua kelompok, yaitu:

1.

2.

Mengingat cakupan risiko yang mungkin dihadapi, maka
terdapat ciri khas dalam pemanfaatan teknologi nuklir yaitu
adanya perilaku prudent (kehati-hatian) baik dalam taraf desain
sistem, implementasi sistem (commisioning), operasi sistem,
dan pasca operasi sistem (decommisioning).
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Perangkat peraturan, dengan ditetapkannya UU
Ketenaganukliran beserta peraturan turunannya
Perangkat institusional, dengan dibentuknya Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

Sumber radiasi dari peralatan penghasil radiasi (pesawat
sinar-X, LINAC, akselerator, dll.)
Sumber radiasi dari zat radioaktif (bahan bakar nuklir,
bahan bakar nuklir bekas, radiofarmaka, radiosiotop di
industri, dll.)

Tidak terdapat metode lain (non-radiokatif dan non-radiasi)
yang memadai dan memungkinkan
Kemanfaatan yang diperoleh jauh melampaui risiko yang
mungkin diterima

Untuk mengawasi pemanfaatan teknologi nuklir, maka di
Indonesia telah dibuat dua perangkat utama, yaitu:

1.

2.

Bahaya dan manfaat dari penerapan teknologi nuklir berasal
dari dua sumber utama, yaitu:

1.

2.

Mengingat risiko bahaya radiasi yang mungkin timbul, maka
secara umum penggunaan zat radioaktif tidak disarankan
kecuali jika:

1.

2.

Buku Saku TN 202123



Keselamatan (safety)
Keamanan (security)
Akuntabilitas proses (safeguard)

Isu keselamatan
Isu keamanan 
Isu lingkungan
Isu psikososial

Ketika telah diputuskan untuk memanfaatkan zat radioaktif
atau radiasi, maka dalam desain sistem yang mengaplikasikan
zat radioaktif atau radiasi perlu mengimplementasikan prinsip
prinsip berikut ini:

1.
2.
3.

Ketiga prinsip di atas harus selalu dipertimbangkan di dalam
aplikasi teknologi nuklir dan desain serta operasional sistem
berbasis teknologi nuklir. Isu terbesar yang dihadapi oleh
pemanfaatan teknologi nuklir adalah:

1.
2.
3.
4.

Isu nomor 1 sampai 3 dapat diselesaikan dengan pendekatan
yang bersifat teknis dengan mengacu pada konsep desain
sistem yang mengakomodasi faktor-faktor risiko terkait dan
rencana mitigasinya. Sementara isu nomor 4 tidak dapat
diselesaikan secara teknis karena umumnya hal tersebut
terkait dengan persepsi masyarakat awam terhadap teknologi
nuklir. Untuk mengatasi masalah yang timbul dari isu nomor 4
diperlukan kerja sama dari bidang-bidang lain, misalnya
psikologi dan sosiologi untuk bersama-sama membuka
wawasan masyarakat tentang kemanfaatan teknologi nuklir.
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Isu keamanan (security) merupakan isu khusus yang harus
dijawab dalam desain sistem berbasis teknologi nuklir yang
akan diaplikasikan. Isu ini merupakan isu unik yang baru
muncul dan menjadi pekerjaan tambahan bagi para pendesain
sistem berbasis teknologi nuklir. 

Perspektif tentang kegagalan sistem berbasis teknologi nuklir
sekarang akhirnya tidak hanya ditentukan oleh faktor
keamanan tetapi juga oleh faktor keselamatan, sehingga di
dalam desain sistem faktor-faktor penyumbang kegagalan
dapat berupa faktor teknis (terkait dengan keselamatan) dan
faktor non-teknis (terkait dengan keamanan). 
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1. Aplikasi Bidang Energi dan Pembangkitan

Energi merupakan salah satu kebutuhan penting manusia.
Kebutuhan energi manusia hingga saat ini sebagian besar
dipenuhi dengan menggunakan sumber daya energi
konvensional, yaitu batu bara, minyak dan gas bumi.
Penggunaan sumber daya energi konvensional ini
menimbulkan dampak negatif pada ekosistem bumi yang
berupa pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan
penggantian pemanfaatan sumber daya energi konvensional.
Terdapat sumber daya energi alternatif yang dapat
dimanfaatkan tanpa menimbulkan dampak negatif pemanasan
global, yaitu sumber daya energi nuklir dan sumber daya
energi terbarukan.

Pemanfaatan berbagai jenis sumber daya energi terbarukan
seperti radiasi matahari, energi aliran air, angin, energi
kelautan, panas bumi (geotermal) dan biomassa sedang
dikembangkan. 

BAB VI
Aplikasi Teknologi Nuklir
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Peluruhan radioaktif
Reaksi penggabungan inti atom (reaksi fusi nuklir)
Reaksi pembelahan inti atom (reaksi fisi nuklir)

Akan tetapi, penggunaan sumber daya energi terbarukan
memiliki kendala intrinsik berupa sifat intermiten (tidak
kontinu, tergantung faktor cuaca, iklim dan siklus harian
penyinaran matahari), ketergantungan pada lokasi tertentu
serta kebutuhan area yang sangat luas untuk mendapatkan
jumlah energi keluaran yang dibutuhkan. 

Sumber daya energi nuklir memungkinkan dimanfaatkan untuk
mendapatkan energi hasil dalam jumlah yang besar (masif) dan
kontinu. Sumber daya energi nuklir sangat cocok untuk
dimanfaatkan pada berbagai keperluan yang membutuhkan
energi dalam jumlah besar dengan suplai yang kontinu dengan
jumlah massa bahan bakar yang sedikit.

Energi nuklir adalah energi yang dilepaskan oleh reaksi inti
atom (reaksi nuklir) yang bersifat eksotermik. Reaksi nuklir
eksotermik mampu melepaskan jumlah energi per satuan
massa jutaan kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah
energi per satuan massa yang dihasilkan oleh reaksi kimia.
Dengan demikian, beberapa gram bahan bakar nuklir (misalnya
uranium-235) mampu menghasilkan energi yang setara
dengan beberapa ton batu bara.

Terdapat beberapa jenis reaksi nuklir (reaksi inti atom) yang
bersifat eksotermik (melepaskan energi), yaitu :

1.
2.
3.
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Peluruhan radioaktif adalah perubahan spontan dari inti atom
yang tidak stabil menjadi inti atom yang stabil dengan
melepaskan partikel radiasi. Energi yang dihasilkan dibawa oleh
partikel radiasi. Reaksi peluruhan radioaktif pada contoh
digunakan pada baterai nuklir. Baterai nuklir kebanyakan
digunakan sebagai pembangkit listrik pada wahana angkasa
luar yang bergerak menjauhi matahari. Wahana angkasa
Voyager 1, Voyager 2, Galileo dan Cassini menggunakan baterai
nuklir sebagai sumber listriknya.

Reaksi penggabungan inti atom (reaksi fusi nuklir) adalah reaksi
bergabungnya inti atom ringan dan membentuk inti atom yang
lebih berat. Salah satu contoh reaksi fusi nuklir adalah reaksi
antara deuterium (D) yaitu hidrogen-2 ( H) dengan tritium (T)
atau hidrogen-3 menghasilkan partikel alfa (α) dan neutron (n).
Jumlah deuterium pada semua air di bumi bahkan dapat
digunakan untuk membangkitkan listrik guna memenuhi total
kebutuhan listrik dunia selama milyaran tahun ke depan.
Hanya saja reaksi fusi nuklir hingga sekarang masih sulit
diaplikasikan di bumi karena reaksi D dengan T tersebut
membutuhkan pemanasan awal hingga 100 juta K. 

Bagian inti dari reaktor fusi ITER yang sedang dibangun di Perancis [13]

2



Reaksi pembelahan inti atom (reaksi fisi nuklir) adalah reaksi
terbelahnya inti atom berat setelah menangkap neutron. Salah
satu contoh reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan   U
setelah menangkap neutron (n). Neutron yang dihasilkan dapat
digunakan untuk melangsungkan reaksi pembelahan
berikutnya sehingga terjadi reaksi berantai. Reaksi fisi nuklir
diaplikasikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
yang telah dikembangkan sekarang. Gambar berikut
menunjukkan kompleks PLTN yang sudah beroperasi di Uni
Emirat Arab.

235

Kompleks PLTN Barakah di Uni Emirat Arab [14]

235
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2. Aplikasi Bidang Medis

Aplikasi teknologi nuklir di bidang medis menggunakan sifat
dasar bahwa radiasi mempunyai energi sehingga mampu
menembus, terdistribusi, terakumulasi dan tereliminasi oleh
jaringan biologi. Berdasarkan sifat tersebut, di bidang medis
teknologi nuklir dimanfaatkan untuk diagnostik
(radiodiagnostik), yaitu cabang ilmu radiologi yang
memanfaatkan sinar pengion (sinar-X) untuk membantu
diagnosis dalam bentuk foto (citra). 

A. Radiodiagnostik

a. Sinar-X (X-Ray)

Sinar-X dapat menembus bahan atau massa yang padat
dengan daya tembus yang besar. Dengan sifat ini, sinar-X
dimanfaaatkan untuk mengetahui anatomi tubuh manusia dan
digunakan untuk keperluan diagnosis kelainan pada tubuh.
Gambar berikut memperlihatkan hasil pencitraan dengan
sinar-X konvensional.
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Ilustrasi fisik dari radiografi umum a) alat dan komponen pesawat sinar X, b)
seorang pasien sedang menjalani prosedur pencitraan di bagian abdomen,

c) contoh citra anatomi radiologi pada berbagai posisi, d) citra radiologi
bagian paru dari seorang pasien COVID-19 [15]

b. Fluoroskopi

Fluoroskopi adalah cara pemeriksaan berupa pencitraan medis
real time atau penggunaan sinar-X yang mampu merekam
gambar dari waktu ke waktu. Fluoroskopi utamanya diperlukan
untuk menyelidiki fungsi serta pergerakan suatu organ atau
sistem tubuh seperti dinamika alat peredaran darah,
penempatan kateter di arteri angioplasti koroner (jantung),
observasi gerakan peristaltik sistem pencernaan, sistem
pernafasan berupa pergerakan diafragma dan aerasi paru-
paru.
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c. X-ray Computerized Tomography (CT-Scan)

Pemindai CT-scan atau CT-scanner (computerized tomography
scanner) adalah mesin sinar-X khusus yang mengirimkan
berbagai berkas pencintraan secara bersamaan dari berbagai
sudut yang berbeda. Pemindaian CT sangat cocok untuk
pencitraan 3D dan digunakan misalnya di otak, jantung,
muskuloskeletal, dan seluruh tubuh.

Ilustrasi fisik dari pesawat fluoroskopi a) alat fluoroskopi C-arm di dalam
sebuah ruangan Cath Lab, b) pemeriksaan pasien menggunakan

fluoroskopi, c) citra fluoroskopi dari pembuluh darah, d) pemasangan
kateter [15]

Ilustrasi fisik dari CT-scanner a) seorang pasien sedang menjalani prosedur
CT, b) beberapa citra radiologi hasil pemindaian CT, termasuk citra 3D [15]
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d. Positron Emission Tomography (PET) dan Single Photon
Emission Tomography

Positron Emission Tomography (PET) dan Single Photon Emission
Computed Tomography (SPECT) adalah teknologi untuk
melakukan pemeriksaan fungsi, metabolisme dan reseptor
tubuh, dapat mendeteksi dengan tepat tanpa melukai tubuh,
mampu memeriksa keberadaan lesi kanker yang kecil
sekalipun, termasuk deteksi dini kanker pada stadium awal.

 PET-scanner (a) dan hasil citra PET-CT dari seorang pasien Alzheimer (c),
serta SPECT-scanner (b) dan hasil citra SPECT-CT dari seorang pasien yang

mempunyai lesi kanker pada bagian abdomen (d) [15]
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B. Radioterapi

Aplikasi lain dari radiasi yaitu untuk terapi (radioterapi), suatu
jenis pengobatan yang memanfaatkan radiasi pengion (sinar-X
dan sinar gamma) dan partikel lainnya untuk mematikan sel-sel
kanker tanpa akibat yang fatal pada jaringan sehat disekitarnya
(OAR, Organ at Risk). Prinsip radioterapi adalah memberikan
dosis radiasi yang mematikan tumor pada daerah yang telah
ditentukan (volume target) sedangkan jaringan normal
sekitarnya mendapat dosis seminimal mungkin [16]. 

a. Brakhiterapi (Brachiteraphy)

Brakhiterapi adalah penggunaan dari isotop radioaktif tertutup
untuk terapi dengan menempatkan bahan radioaktif ke dalam
atau berdekatan dengan sasaran radiasi. Brakhiterapi
digunakan untuk menangani berbagai macam kanker seperti
kanker payudara, kanker mata, paru-paru, kulit, prostat,
bahkan sampai kanker vagina. Brakhiterapi juga dapat
diterapkan bersama-sama dengan terapi radiasi eksternal.
Peralatan brakhiterapi seperti pada gambar berikut.
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Dosis yang diberikan pada brakhiterapi lebih tertuju pada
tumor/target saja, sehingga akan memberikan lokal kontrol
yang baik.
Akan terjadi penurunan dosis pada jaringan sehat dengan
menggunakan brakhiterapi sehingga efek samping akan
berkurang.

Keuntungan Brakhiterapi dibandingkan radiasi eksternal,
adalah:

1.

2.

b. Linear Accelerator (LINAC)

LINAC menggunakan teknologi microwave untuk mempercepat
elektron yang bertumbukan dengan target logam berat, seperti
tungsten. Hasil dari tumbukan antara elektron dan logam
adalah sinar-X berenergi tinggi. Sinar-X tersebut kemudian
diatur keluarannya dari mesin dan disesuaikan dengan posisi
tumor atau kanker. 

Seorang pasien sedang menjalani prosedur pemasangan kateter
brakhiterapi (a dan b) [16]
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Dalam radioterapi modern, teknologi linear accelerator (LINAC)
yang biasa digunakan antara lain adalah Intensity-Modulated
Radiation Therapy (IMRT), Image Guided Radiation Therapy
(IGRT), Stereotactic Radiosurgery (SRS) dan Stereotactic Body
Radio Therapy (SBRT).

c. Pesawat    Co

Pesawat  Co menggunakan sumber radiasi bahan radioaktif
cobalt-60 yang menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma
memiliki daya tembus yang tinggi dibandingkan partikel alfa
maupun beta. Gambar umum perangkat radioterapi eksternal
menggunakan LINAC dan cobalt-60 dapat dilihat pada gambar
berikut. 

60

60

Perangkat radioterapi eksternal menggunakan LINAC (a dan c) serta
pesawat Telecobalt (b dan d) [16]
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3. Aplikasi Bidang Industri dan lainnya

Pemanfaatan teknologi nuklir sebagai pembangkit listrik lebih
banyak dikenal oleh masyarakat. Prospek besar pemanfaatan
energi nuklir ke depan untuk kepentingan industri tidak hanya
untuk pembangkit listrik, namun juga energi nuklir dapat
dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk proses-proses
industri kimia, seperti untuk produksi hidrogen dari air laut,
desalinasi air laut, pencairan dan gasifikasi batu bara, dan
sebagainya. Teknologi nuklir juga digunakan untuk
menganalisis dan memproses berbagai material atau bahan. 

A. Radiografi Industri

Radiografi adalah suatu metode inspeksi/pemeriksaan
sifat/karakter suatu produk, barang, atau objek fisik tertentu
dengan cara tak merusak. Karena itulah metode ini sering
disebut sebagai Uji Tak Merusak (Non Destructive Testing, NDT).
Metode ini juga digunakan untuk menentukan kualitas suatu
produk industri. Radiasi yang digunakan adalah radiasi gamma
atau sinar-X.
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Radiasi dapat dimanfaatkan untuk memeriksa cacat, retak atau
rongga yang ada di dalam bahan, tanpa harus merusak bahan
tersebut. Hasil pemeriksaan dapat ditampilkan pada layar
monitor atau dicetak pada film.

Jenis sumber radioisotop yang lazim digunakan pada keperluan
ini antara lain cobalt-60, iridium-131, dan selenium-75 yang
merupakan radioisotop buatan. Alat yang digunakan untuk
proses ini sering disebut dengan kamera gamma. Pemilihan
jenis radioisotop untuk keperluan ini didasarkan atas
pertimbangan aspek keselamatan, keamanan, kepraktisan dan
keekonomian. 
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Ilustrasi pelaksanaan proses
NDT [18]

Contoh tampilan hasil NDT [19]

Ilustrasi kamera radiografi [20]
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B. Pemeriksaan Kargo/Kontainer

Teknologi pemanfaatan radiasi, terutama sinar-X berenergi
tinggi dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan barang-
barang yang berada dalam kontainer/kargo, tanpa harus
membongkar atau membuka kontainer yang diperiksa.
Keunggulan pemeriksaan kontainer dengan cara ini adalah
proses berlangsung cepat, sekitar 1-2 menit saja untuk setiap
kontainer, dan foto-foto isi dalam kontainer dapat
didokumentasikan (praktis untuk keperluan bukti inspeksi). 

Ilustrasi pemeriksaan barang di
bandara [21]

Tampilan pemeriksaan barang
[21]

Ilustrasi proses pemeriksaan
kargo [21]

Tampilan hasil pemeriksaan
kargo [21]
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C. Penentuan Komposisi dan Ketebalan Bahan

Radioisotop dapat digunakan untuk menginspeksi bahan untuk
mengetahui komposisi dan ketebalannya.  Teknik ini dapat
diaplikasikan hampir pada setiap industri, seperti industri
petrokimia, semen, pupuk, kertas, minyak bumi, besi baja dan
peleburan aluminium. 

Kelebihan dari penggunaan radioisotop ini adalah dapat
dilakukan tanpa mengganggu atau menghentikan proses
produksi yang sedang berjalan, sehingga kerugian waktu
maupun biaya dapat dihindari. 

D. Pengendalian Gas Emisi/Polutan

Saat ini perhatian manusia pemerhati lingkungan banyak
berkonsentrasi pada perlunya menyelamatkan lingkungan
dengan cara membatasi polutan-polutan yang terlepas ke
lingkungan. Teknologi radiasi dapat digunakan untuk
mengurangi bahaya dari polutan hasil industri. 

Proses penentuan ketebalan bahan  [22]



Salah satunya adalah sistem peralatan berteknologi tinggi yang
mampu menjinakkan gas-gas seperti SOx dan NOx dalam gas
buang yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik maupun
industri lain yang membakar batu bara atau mengolah bahan
industri berbasis bahan bakar fosil. Gas buang tersebut dapat
diubah menjadi bahan baku pupuk sulfat dan pupuk nitrogen.

E. Meningkatkan Kualitas Bahan

Teknologi nuklir dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan
kualitas produk bahan/material dengan menggunakan
teknologi iradiasi, baik dengan berkas gamma maupun
elektron. Barang-barang dari plastik/polimer untuk keperluan
rumah tangga dapat dibuat melalui proses polimerisasi radiasi.
Plastik bermutu tinggi yang tahan panas, polimerisasi lateks
untuk alat kontrasepsi dan sarung tangan medis juga
menerapkan teknologi polimerisasi radiasi.
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Pupuk berbentuk pelet dari gas buang pembangkit listrik [23]



Modifikasi polimer ini merupakan suatu upaya untuk
memperbaiki sifat-sifat polimer sehingga menjadi polimer baru
dengan mutu yang lebih baik. Sebagai contoh adalah polimer
polietilen yang biasa dikenal sebagai salah satu termoplastik
dan sering digunakan untuk bahan pembungkus, ternyata
dapat dimodifikasi lebih lanjut sehingga dapat dipakai sebagai
bahan isolasi kabel yang tahan terhadap panas.

Proses polimerisasi radiasi dapat mereduksi penggunaan
energi dan bahan kimia aditif, serta tidak menggunakan bahan-
bahan kimia karsinogenik (bahan yang dapat merangsang
tumbuhnya kanker dalam tubuh). Di negara maju, teknologi
iradiasi ini sudah diterapkan dalam berbagai kegiatan industri,
sehingga banyak sekali produk bermutu tinggi yang telah
dihasilkan oleh industri yang memanfaatkan teknologi iradiasi
ini. 
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Proses yang menggunakan polimerasi radiasi [24]



F. Pengawetan Bahan Pangan dan Sterilisasi

Radiasi pengion dapat pula dimanfaatkan untuk pengawetan
bahan makanan, menghambat pertunasan, menunda
pematangan, dekontaminasi bakteri pathogen, dan
mensterilkan produk pangan dari segala bentuk cemaran
mikroba. Proses pengawetan bahan pangan dan sterilisasi
makanan dengan sinar gamma, elektron ataupun sinar-X.
Makanan yang telah diiradiasi tidak mengalami perubahan nilai
nutrisi dan tidak membuat makanan bersifat radioaktif.
Indonesia memiliki iradiator merah putih yang merupakan
irradiator multifungsi berskala industri yang berlokasi di
Kawasan BATAN. 
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Gedung Iradiator Gamma Merah Putih [25]

Contoh penggunaan penyinaran untuk pengawetan [26]



Teknik radiasi mempunyai beberapa keunggulan antara lain:
dapat menjaga kesegaran makanan, tidak meninggalkan
residu, dapat membunuh mikroba secara efektif dan
prosesnya mudah dikontrol.

Beberapa keuntungan sterilisasi dengan radiasi pengion
dibandingkan dengan metode sterilisasi lain: dilakukan pada
suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan temperatur yang
berarti, dapat menembus ke dalam seluruh bagian produk dan
dalam kemasan akhir, waktu iradiasi sebagai variabel dapat
dikontrol dengan tepat, tidak meninggalkan residu, dan dapat
dilakukan pada produk akhir/telah berkemasan. 
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BAB VII
Pengelolaan Limbah
Radioaktif

1. Limbah Radioaktif? 

Zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat
radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian
instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi [27].

2. Klasifikasi Limbah Radioaktif (PP RI No. 61 tahun
2013):

Bahaya dan volume limbah berdasarkan klasifikasinya



Rendah (Low level waste, LLW): 
Waktu paruh sangat pendek ( < 150 hari)
Tingkat sangat rendah
Tingkat relatif rendah 

Sedang (Intermediate level waste, ILW)
Tinggi (High level waste, HLW) [27]

Dikembalikan ke negara asal pemasok bahan radioaktif.
Ditangani oleh Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR)
BATAN di Kompleks PUSPIPTEK Serpong, Banten [28].

1.

2.
3.

2. Sumber Limbah Radioaktif?

3. Penanganan Limbah Radioaktif di Indonesia?

UU No. 10 tentang Ketenaganukliran tahun 1997:
1.
2.
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Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif di Kawasan
Puspiptek, Serpong [29]

4. Bagaimana Pengelolaan Limbah Radioaktif?

5. Bagaimana Cara Mengolah Limbah Radioaktif?
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Pengolahan limbah radioaktif di
PTLR BATAN

Drum berisi limbah radioaktif yang
telah diolah dengan metode

kompaksi [30]

Limbah yang telah dicampur bahan
gelas [31]

Tempat penyimpanan limbah radioaktif di tanah
dalam [32]
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