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KURIKULUM   
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS 

JENJANG AHLI PERTAMA 
 
 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Dengan visi “Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat” dan misi 
“Membuat rakyat sehat”, Kementerian Kesehatan telah merumuskan 4 (empat) 
grand strategy yang salah satunya adalah meningkatkan akses masyarakat 
terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam rangka menunjang hal 
tersebut diperlukan SDM kesehatan yang berkualitas pula. 
 
Peranan SDM kesehatan dalam keberhasilan pembangunan menjadi sangat 
esensial, mengingat bahwa pelayanan kesehatan profesional hanya akan 
terwujud apabila didukung oleh SDM Kesehatan yang profesional pula. Salah 
satu SDM kesehatan tersebut adalah fisikawan medis yang ditetapkan sebagai 
tenaga kesehatan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan No 1014 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi 
Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan, dan Peraturan Kepala BAPETEN 
No 9 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat 
Sinar X Radiologi Diagnostik dan Interventional, mewajibkan ketersediaan 
tenaga Fisikawan Medis. Disamping itu, berdasarkan Peraturan MENPAN 
PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis, sebagai 
pejabat fungsional fisikawan medis harus menjalani pelatihan fungsional agar 
dapat mencapai/memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan dan memperoleh 
angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsionalnya. Dengan adanya 
peraturan-peraturan di atas, maka penyelenggaraan Pelatihan Jabatan  
Fungsional Fisikawan Medis menjadi suatu keharusan dan sangat dibutuhkan 
dan dapat diselenggarakan oleh profesi maupun kedinasan. 
 
Sebagai kelengkapan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini, 
perlu tersedia standar kurikulum dan modul yang digunakan secara nasional 
sebagai acuan dalam menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional 
Fisikawan Medis. Kurikulum ini disusun berdasarkan Permenpan Nomor: 
PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan 
Angka Kreditnya dan Kepmenkes RI Nomor: 725 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di bidang Kesehatan. Standar kurikulum 
dan modul pelatihan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis total jumlah jam 
pelatihan (jpl) adalah 87 jpl, namun tidak menutup kemungkinan apabila 
penyelenggara pelatihan ingin menyelenggarakan pelatihan ini lebih dari 87 jpl, 
tetapi tidak boleh kurang dari 87 jpl. Standar kurikulum ini disusun per jenjang 
Jabatan Fungsional Fisikawan Medis. 
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B.  Filosofi 
Pelatihan jabatan fungsional fisikawan medis jenjang ahli pertama 
diselenggarakan dengan memperhatikan: 
1. Prinsip Andragogy, yaitu bahwa selama pelatihan peserta berhak untuk : 

a. didengarkan dan dihargai pengalamannya mengenai kegiatan pelayanan 
fisika medik 

b. dipertimbangkan setiap ide dan pendapatnya sejauh berada di dalam 
konteks pelatihan. 

c. tidak dipermalukan, dilecehkan ataupun diabaikan, dan dihargai 
keberadaannya. 

d. diberikan apresiasi atas pendapat yang baik dan positif yang diutarakan 
oleh peserta. 

2. Berorientasi kepada peserta, dimana peserta berhak untuk : 
a. mendapatkan 1 (satu) paket bahan belajar pelatihan jabatan fungsional 

fisikawan medis jenjang ahli pertama. 
b. mendapatkan pelatih profesional yang dapat memfasilitasi dengan 

berbagai metode, melakukan umpan balik, dan menguasai materi 
pelatihan jabatan fungsional fisikawan medis jenjang ahli pertama. 

c. belajar sesuai gaya belajar yang dimiliki, baik secara visual, auditorial, 
maupun kinestetik (gerak). 

d. belajar dengan modal pengetahuan yang dimiliki masing-masing tentang 
pelatihan jabatan fungsional fisikawan medis jenjang ahli pertama. 

e. melakukan refleksi dan melakukan umpan balik secara terbuka. 
f. melakukan evaluasi (terhadap fasilitator dan penyelenggara) dan 

dievalusi tingkat pemahamannya dalam bidang pelayanan fisika medik. 
3. Prinsip pelatihan berbasis kompetensi, dimana peserta dimungkinkan untuk: 

a. mengembangkan keterampilan langkah demi langkah dalam memperoleh 
kompetensi yang diharapkan dalam pelatihan. 

b. memperoleh sertifikat setelah dinyatakan berhasil mendapatkan 
kompetensi yang diharapkan pada akhir pelatihan 

4. Learning by doing yang memungkinkan peserta untuk : 
a. berkesempatan untuk mempraktikkan dari materi pelatihan dengan 

metode pembelajaran yang didapat antara lain demonstrasi/ peragaan, 
studi kasus dan praktik, baik secara individu maupun berkelompok. 

b. melakukan pengulangan ataupun perbaikan yang dirasa perlu. 
 

 
II. PERAN, FUNGSI DAN KOMPETENSI 

A. Peran 
Peran fisikawan medis adalah sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan 
fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian 
Kesehatan dan instansi lain. 
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B. Fungsi 
Dalam  menjalankan  perannya,  seorang  fisikawan  medis jenjang ahli 
memiliki fungsi dalam: 
1. Menyiapkan alat pelayanan fisika medik. 
2. Melakukan pelayanan keselamatan radiasi. 
3. Melakukan pelayanan radiodiagnostik/pencitraan medik. 
4. Melakukan pelayanan radioterapi. 
5. Melakukan pelayanan kedokteran nuklir. 
6. Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik. 
7. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang 

fisika medik. 
 

C. Kompetensi 
 

NO FUNGSI KOMPETENSI 

1. Menyiapkan alat Pelayanan 
fisika medic 

a. Menyiapkan alat 

1) Alat keselamatan kerja terhadap radiasi 
2) Alat dosimetri diagnostik/pencitraan 

medik/kedokteran nuklir 

3) Alat QA/QC diagnostik 
4) Pencitraan medik/kedokteran nuklir 

b. Menyiapkan pasien 

2. Melakukan pelayanan 

keselamatan radiasi 

a. Melaksanakan survey radiasi 

lapangan/kecelakaan radiasi 
b. Melakukan pengukuran/ 

kalibrasi: 

1) Filmbadge 
2) Thermo Luminicence 
3) Dosimeter (TLD) 

c.  Melakukan perawatan dan pemeliharaan 

peralatan proteksi 

3. Melakukan pelayanan 
radiodiagnostik/pencitraan 
medic 

a. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi 
fasilitas sederhana 

b. Melakukan tindakan emergensi 

c.  Menyusun data exposi dalam tabel 

d. Melakukan QA/QC fasilitas  pengolahan film 

1) Sederhana 

2) Sedang 
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4. Melakukan pelayanan 

radioterapi 

a. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi 
fasilitas sederhana 

b. Melaksanakan survey 

c. Melakukan tindakan emergensi  

d. Melakukan pengukuran radiasi 
1) Output terbuka/Wedge/Tray untuk seluruh 

lapangan sinar 
2) BSF (Back Scatter Factor) 

3) Lapangan Aplikator 
e. Melakukan perhitungan dosis radiasi pada 

radioterapi eksternal 
1) Manual konvensional 2D 

2) TPS (Treatment Planning 
System) konvensional 2D 

f. Melakukan perhitungan dosis radiasi pada 
brakiterapi 
1) Manual dengan menghitung dosis untuk teknik 

intra kaviter 
2) TPS (Treatment Planning System) Konvensiobal 

2D. 
g. Melakukan QA/QC (jaminan mutu) 

1) Jaminan mutu brakhiterapi remote after loading 
a) Harian 
b) Mingguan 

2) Jaminan mutu aplikator brakhiterapi harian 
3) Jaminan mutu pesawat telegama 

a) Harian 
b) Mingguan 

4) Jaminan mutu pesawat LINAC harian 
5) Jaminan mutu pesawat simulator harian 
6) Jaminan mutu Treatment Planning System (TPS) 

harian 
7) Jaminan Mutu Treatment Planning System (TPS) 

individual pertama kali disinar 
 

5. Melakukan pelayanan 

kedokteran nuklir 

a. Membuat rencana kerja survey radiasi 

b. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi 
fasilitas sederhana 

c. Melakukan tindakan emergensi 
d. Melakukan dosimetri 

1) Menghitung dosis untuk pasien 
2) Menghitung dosis sisa 

3) Menghitung dosis pasien   
e. Menghitung QA/QC Pesawat Kedokteran Nuklir 

1) Sederhana  

a) Harian 

b) Mingguan 

c) Bulanan 

2) Advance harian 

6. Membuat karya tulis/ 

Karya ilmiah bidang fisika 

medik. 

Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika 

medik. 
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7. Membuat buku 

pedoman/petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk 

teknis di bidang fisika 

medik. 

Membuat buku pedoman/petunjuk  pelaksanaan/ 

petunjuk teknis di bidang fisika medik. 

 
 
III. TUJUAN PELATIHAN 

A. Tujuan Umum 
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya sebagai pejabat fungsional fisikawan medis jenjang ahli pertama. 
 

B. Tujuan Khusus 
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu: 
1. Memahami biologi radiasi 
2. Menyiapkan alat pelayanan fisika medik 
3. Melakukan pelayanan keselamatan radiasi 
4. Melakukan pelayanan radiodiagnostik/pencitraan medik 
5. Melakukan pelayanan radioterapi 
6. Melakukan pelayanan kedokteran nuklir 
7. Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik 
8. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan teknis di bidang fisika 

medik (instruksi kerja) 
9. Melakukan penghitungan angka kredit dan pengajuan DUPAK 

 
 

IV. PESERTA, PELATIH DAN PENYELENGGARA 
 1. Peserta 

a. Kriteria : 
1) Peserta adalah pemangku jabatan fungsional fisikawan medis jenjang 

ahli pertama yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai jabatan 
fungsional fisikawan medis. 

2) Pendidikan S1/S2 Program Studi Fisika/Teknik Nuklir peminatan Fisika 
Medik dibuktikan dengan transkrip. 

3) Memiliki kompetensi berdasarkan STR 
4) Masih akan tetap aktif sebagai fisikawan medis selama 3 tahun 

b. Jumlah peserta dalam 1 (satu) kelas maksimal 30 orang. 
 

2.  Pelatih  
Pelatih berasal dari: 
a. Kementrian Kesehatan RI 
b. Organisasi Profesi 
c. Institusi Pendidikan (Universitas) 
d. Sarana pelayanan kesehatan (RS kelas A/B, BPFK, BBPK/Bapelkes) 
e. Instansi Pemerintah lain yang terkait 
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3.  Penyelenggara 
Penyelenggara Pelatihan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis Jenjang Ahli 
Pertama adalah Balai Pelatihan Kesehatan Semarang. 

 
 
V. STRUKTUR PROGRAM 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut diatas, materi Pelatihan disusun 
dengan struktur program sebagai berikut : 
 

NO MATERI 
ALOKASI WAKTU 

T P PL 
JM
L 

A. Materi Dasar 

1 Kebijakan Diklat Aparatur 2 0 0 2 

2 Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 2 0 0 2 

3 Etika Profesi Fisikawan Medis 2 0 0 2 

4 
Peraturan Perundangan tentang Ketenaganukliran/Radiasi 
Pengion 

2 0 0 2 

Sub Total 8 0 0 8 

B. Materi Inti 

 1 Biologi Radiasi 2 0 0 2 

 2 Persiapan Alat Pelayanan Fisika Medik 2 4 0 6 

 3 Pelayanan Keselamatan Radiasi 3 2 2 7 

 4 Pelayanan Radiodiagnostik/Pencitraan Medis 3 3 2 8 

 5 Pelayanan Radioterapi 6 3 13 22 

 6 Pelayanan Kedokteran Nuklir 5 4 5 14 

 7 
Karya Tulis/Karya Ilmiah Bidang Fisika Medik (Instruksi 
Kerja) 2 2 0 4 

 8 
Buku Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di 
Bidang Fisika Medik (Instruksi Kerja) 2 1 0 3 

 9 Perhitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK 
2 6 0 8 

Sub Total 27 25 22 74 

C. Materi Penunjang 

 1 Membangun Komitmen Belajar 
0 3 0 3 

 2 Rencana Tindak Lanjut 
0 2 0 2 

Sub Total 0 5 0 5 

Total 35 30 22 87 
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VI. DIAGRAM ALIR PROSES PEMBELAJARAN  
 

 
 
 
 
 
 

PENUTUPAN 

Membangun Komitmen Belajar 

WAWASAN 

 Kebijakan Diklat Aparatur 

 Jabfung Fisikawan Medis 

 Etika Profesi Fisikawan 

Medis 

 Peraturan Perundangan ttg 

Ketenaganukliran/Radiasi 

Pengion 

 

 

METODE 

 Curah pendapat 

 Ceramah dan tanya jawab 

 Diskusi 

PEMAHAMAN 

 Radiobiologi 

 Persiapan Alat Pelayanan Fisikawan 

Medis 

 Pelayanan Keselamatan Radiasi 

 Pelayanan Radiodiagnostik/Pencitraan 

Medis  

 Pelayanan Radioterapi 

 Pelayanan Kedokteran Nuklir 

 Karya Tulis/Karya Ilmiah Bidang Fisika 

Medik 

 Buku Pedoman/Juklak/Juknis di Bidang 

Fisika Medis 

 Penghitungan Angka Kredit dan 

Pengajuan DUPAK 

 

METODE 

 Ceramah dan tanya jawab 

 Curah Pendapat 

 Diskusi Kelompok 

 Simulasi 

 Latihan 

PRAKTIK LAPANGAN 

RENCANATINDAKLANJUT 

EVALUASI 
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VII. Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
a. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 

MATERI DASAR 1  : Kebijakan Diklat Aparatur 
 Waktu   : 2  jpl  ( T= 2 jpl, P= 0 jpl, PL= 0 jpl) 

NO TPU TPK POKOK BAHASAN/ SPB METODE 
ALAT 

BANTU 
REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah 
mengikuti 
materi ini, 
peserta mampu  
memahami 
kebijakan diklat 
aparatur 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu: 
1. Menjelaskan arah 

pembangunan 
kesehatan jangka 
panjang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Pembangunan 
Kesehatan Jangka 
Panjang 
a. Pembangunan 

Nasional Berwawasan 
Kesehatan 

b. Pemberdayaan 
Masyarakat Daerah 

c. Pengembangan 
Upaya dan 
Pembiayaan 

d. Pengembangan dan 
Pemberdayaan SDM 
Kesehatan 

 

 
 

 Curah 
Pendapat 

 CTJ 
 

 
 
 Bahan 

tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 

 
 

 Renstra 
Badan 
PPSDMK 

 RP3AK 
(Rencana 
Peningkatan 
Pendidikan 
dan Pelatihan 
Aparatur 
Kesehatan 
Tahun 2011-
2025) 
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2. Menjelaskan 
peranan SDM 
kesehatan 
 

3. Menjelaskan 
program PPSDM 
kesehatan 
 

4. Menjelaskan 
struktur organisasi 
Badan PPSDM 
Kesehatan 

2. Peranan SDM kesehatan 
 
 
 

3. Program PPSDM 
Kesehatan 
 

 
4. Struktur Organisasi  

Badan PPSDM 
Kesehatan 
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b.  Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI DASAR 2  : Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 

 Waktu    : 2  jpl  ( T= 2jpl, P= 0 jpl, PL= 0 jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK BAHASAN/ 

SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu  memahami 
tentang Jabatan 
Fungsional Fisikawan 
Medis. 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu: 
1. Menjelaskan 

pengertian dan 
manfaat  Jabatan 
Fungsional Fisikawan 
Medis. 
 

2. Menjelaskan jenjang 
jabatan dalam Jabatan 
Fungsional Medis 

 

 
3. Menjelaskan 

persyaratan 
pengangkatan dalam 

 
1. Pengertian dan Manfaat  

Jabatan Fungsional 
Fisikawan Medis. 
 
 
 
 
 

2. Jenjang Jabatan dalam 
Jabatan Fungsional 
Medis  
 
 

3. Persyaratan 
Pengangkatan dalam 
Jabatan Fungsional 

 
 Curah 

Pendapat 
 CTJ 

 

 
 Bahan 

tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 

 
 Peraturan  

MenPAN 
No. 
PER/12/M.
PAN/5/200
8 tentang 
Jabfung 
Fisikawan 
Medis dan 
Angka 
Kreditnya. 

 Peraturan 
Bersama 
Menkes dan 
Ka BKN No. 
1111/MEN
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Jabatan Fungsional 
Fisikawan Medis 

 
4. Menjelaskan 

persyaratan kenaikan 
dalam Jabatan 
Fungsional Fisikawan 
Medis 

 
5. Menjelaskan 

peraturan 
perberhentian 
sementara, 
pengangkatan 
kembali dan 
perberhentian dalam 
Jabatan Fungsional 
Fisikawan Medis 

 
6. Menjelaskan 

tunjangan Jabatan 
Fungsional Fisikawan 
Medis 

Fisikawan Medis 
 
 

4. Persyaratan Kenaikan 
dalam Jabatan 
Fungsional Fisikawan 
Medis 
 
 

5. Peraturan 
Perberhentian 
Sementara, 
Pengangkatan Kembali 
dan Perberhentian 
dalam Jabatan 
Fungsional Fisikawan 
Medis 
 

 
6. Tunjangan Jabatan 

Fungsional Fisikawan 
Medis 

KES/PB/XI
I/2008 dan 
No. 29 
Tahun 2008 
tentang 
Petunjuk 
Pelaksanaan 
Jabatan 
Fungsional 
Fisikawan 
Medis dan 
Angka 
Kreditnya 
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c.  Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI DASAR 3  : Etika Profesi Fisikawan Medis 
Waktu   :  2 jpl  ( T=2jpl, P= 0jpl, PL= 0jpl) 

NO TPU TPK 
POKOK 

BAHASAN/ SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu memahami 
etika profesi 
Fisikawan Medis. 

Setelah mengikuti materi 
ini,  peserta mampu : 
1. Menjelaskan 

kebutuhan dasar 
manusia. 
 

2. Menjelaskan sistem 
nilai. 

 

 
3. Menjelaskan etika 

sebagai Ilmu 
Pengetahuan. 
 

4. Menjelaskan etika dan 
hukum. 

 
 
1. Kebutuhan 

Dasar Manusia. 
 
 
2. Sistem Nilai. 
 
 
 
3. Etika Sebagai 

Ilmu 
Pengetahuan. 

 
4. Etika dan 

Hukum 

 
 

 Curah 
Pendapat 

 CTJ 
 

 
 
 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchat 
 Whiteboard 
 Spidol (ATK) 

 
 

 I Gede Ab 
Wiranata, 
2005, Dasar-
dasar Etika 
danMoralitas
; Citra 
Aditya 
Bakti, 
Jakarta. 

 M. Yadimin 
Abdullah, 
2006, 
pengantar 
studi Etika, 
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5. Menjelaskan etika 
profesi tenaga 
kesehatan. 

 
6. Menjelaskan etika 

profesi fisikawan 
Medis. 

5. Etika Profesi 
Tenaga 
Kesehatan. 

 
6. Etika Profesi 

Fisikawan 
Medis. 

 

Rja 
Goofierta 
Persada, 
Jakarta. 

 Himpunan 
Etika Profesi, 
2006, 
Pustaka 
Yasisia, 
Jakarta. 

 Christopher 
F. Serago, et 
al. Ethics 
curriculum 
for medical 
physics 
graduate 
and 
residency 
programs : 
Report of 
Task Group 
159, AAPM 
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d.  Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI DASAR 4  : Peraturan Perundangan Tentang Ketenaganukliran/Radiasi Pengion  
Waktu   :  2 jpl  ( T= 2jpl, P= 0jpl, PL= 0jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK BAHASAN/ 

SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampumemahami 
peraturan 
perundangan 
tentang 
ketenaganukliran/ra
diasi pengion 
 
 
 
 

Setelah mengikuti materi 
ini, peserta mampu: 
1. Menyebutkan peraturan 

dan perundang-
undangan 
ketenaganukliran yang 
berlaku di Indonesia 

 
 
2. Menyebutkan tujuan 

pengawasan dan 
inspeksi 
ketenaganukliran. 

 
3. Menjelaskan tata cara 

memperoleh ijin 
pemanfaatan 
ketenaganukliran. 

 
 
1. Peraturan 

perundang-
undangan 
ketenaganukliran 
yang berlaku di 
Indonesia 
 

2. Tujuan 
Pengawasan Dan 
Inspeksi 
Ketenaganukliran. 

 
3. Tata Cara 

Memperoleh Ijin 
Pemanfaatan 
Ketenaganukliran. 

 
 

 Curah 
Pendapat 

 CTJ 
 

 
 
 Bahan 

tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 

 
 
 PP 33 tahun 

2007 
 PP 29 tahun 

2008 
 PP 26 tahun 

2002 
 PP 27 tahun 

2002 
 Modul 

diklat PPR 
diagnostik 
BATAN,200
8. 
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e.  Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI INTI 1  :  Biologi Radiasi 
Waktu   : 2 jpl (T= 2jpl, P= 0jpl, PL= 0jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK BAHASAN/ 

SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu memahami 
biologi 
radiasi/interaksi 
radiasidengan sel 
tubuh manusia beserta 
efeknya. 

Setelah mengikuti materi 
ini peserta mampu: 
1. Menjelaskan sel tubuh 

manusia 
 

2. Menjelaskan tentang 
proses pembelahan sel 
dalam tubuh manusia. 
 

3. Menjelaskan interaksi 
radiasi dengan sel 
tubuh manusia. 

 
4. Menjelaskan 

radiosensitifitas sel, 
hukum Bergonie-
Tribendeu. 
 

 
 
1. Sel Tubuh Manusia. 
 
 
2. Proses Pembelahan 

Sel pada Tubuh 
Manusia. 
 

3. Interaksi Radiasi 
dengan Sel Tubuh 
Manusia. 

 

4. Radiosensitifitas 
Sel, Hukum 
Bergonie-
Tribendeu. 

 

 
 
 Curah 

Pendapat 
 CTJ 
 

 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 

 
 

 ---
,1999,Proteksi 
Radiasi bagi 
Pekerja, Badan 
Tenaga 
Nuklir 
Nasional, 
Jakarta. 

 Bergonie J. 
And 
Tribendau 
L.,1906, De 
Quelques 
Resultant de 
la 
Radiotheraphi
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5. Menjelaskan tentang 
respon sel terhadap 
radiasi. 

5. Respon Sel 
terhadap Radiasi. 

e et Essai de 
Fixasion 
d‟une 
Technique 
Rationel, CR 
Acad.Sci., 143: 
198 Paris   
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f. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI INTI 2        : Persiapan alat pelayanan fisika medik 
Waktu  : 6  jpl  ( T= 2jpl, P=4jpl, PL= 0jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK BAHASAN/ 

SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu menyiapkan 
alat pelayanan fisika 
medik 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu: 
1. Menyiapkan alat 

keselamatan kerja 
terhadap radiasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Menyiapkan alat 

  
 

1. Persiapan Alat 
Keselamatan Kerja 
terhadap Radiasi 
a. Persiapan Survei 

meter 
b. Persiapan 

perlengkapan alat 
proteksi dan 
keselamatan 
radiasi 

c. Persiapan 
dekontaminasi 
untuk kedokteran 
nuklir. 
 

2. Persiapan Alat 

 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Praktek di 

kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

Praktek 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PODGORS
AK, E., B 
(Ed) Review 
of Radiation 
OncologyPy
sics: A 
Handbook 
for Teachers 
and 
Students, 
Internationa
l Atomic 
Energy 
Agency, 
Vienna 
(2005) 
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dosimetri 
diagnostik/pencitraa
n medic/ kedokteran 
nuklir 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Menyiapkan alat 
QA/QC diagnostik/ 
pencitraan medik/ 
kedokteran nuklir 

 
 
 
 

Dosimetri 
Diagnostik/ 
Pencitraan Medik/ 
Kedokteran Nuklir 

a. Persiapan Alat 
Dosimetri 
Radiodiagnostik 

b. Persiapan Alat 
Dosimetri 
pencitraan 
medik 

c. Persiapan Alat 
Dosimetri 
Kedokteran 
Nuklir 

 
3. Persiapan alat 

QA/QC 
diagnostic/ 
pencitraan 
medic/ 
kedokteran nuklir 
a. Persiapan alat 

QA/QC 
radiodiagnostik 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Praktek di 

kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Praktek di 

kelas 

 Bahan  
 LCD 
 tayang 
 Laptop 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

Praktek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 

 ATTIX, F.H. 
Introductio
n to 
Radiologica
l Pysics dan 
Radiation 
Dosimetry, 
John Wiley 
& Sons, 
New York 
(1986) 

 JOHNS, H, 
E, 
CUNNING
HAM JR, 
The Physics 
of 
Radiology, 
4 th edn, 
Thomas 
Springfield 
(1983) 

 AAPM 
Report No 
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4. Menyiapkan pasien 

b. Persiapan alat 
QA/QC 
pencitraan 
medik 

c. Persiapan alat 
QA/QC 
edokteran 
nuklir 

 
4. Persiapan Pasien 

a. Persiapan 
Pasien 
Kedokteran 
Nuklir 

b. Persiapan 
Pasien 
Radiodiagnos
tik 

c. Persiapan 
Pasien 
Pencitraan 
Medik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Simulasi 

 Spidol 
(ATK) 

 Panduan 
Praktek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Petunjuk 

simulasi 
 
 

76. Quality 
Control in 
Diagnostic 
Radiology 
(American 
Institute of 
Pysics, New 
York, 2002) 

 Adrienne 
Finch 
(Editor). 
Assurance 
of Quality 
in the 
Diagnostic 
Imaging 
Department 
(The British 
Institute of 
Radiology, 
London, 
2001) 
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g. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI INTI 3 :  Pelayanan Keselamatan Radiasi 
Waktu  :  7 jpl  ( T=3jpl, P= 2jpl, PL= 2jpl ) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK 

BAHASAN/ SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu melakukan 
pelayanan 
keselamatan radiasi 

Setelah mengikuti materi 
ini, peserta mampu: 
1. Menjelaskan tentang 

keselamatan radiasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Keselamatan 
Radiasi 
a. Falsafah 

Keselamatan 
Radiasi 

b. Jalur Proses 
Penyinaran 
dan Metode 
Pengkajian 
Upaya 
Keselamatan 
Radiasi 

c. Kemungkinan 
Terjadinya 
Kecelakaan 
Radiasi 

 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Herman 

Cember, 
Introduction 
to Healt 
Physics. 2 nd 
ed (Perganom 
Press Inc. 
New York, 
NY. 1983) 

 AAPM Report 
No 76. 
Quality 
Control in 
Diagnostic 
Radiology 
(American 
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2. Melaksanakan survey 
radiasi 
lapangan/kecelakaan 
radiasi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Melakukan 
pengukuran/ kalibrasi 

d. Kriteria 
Keselamatan 
Radiasi 
 

2. Pelaksanaan 
Survey Radiasi 
Lapangan 
/Kecelakaan 
Radiasi 
a. Data Paparan 

Lingkungan 
Kerja 

b. Data 
Kebocoran 
Tabung Sinar 
- X 

c. Data Paparan 
Radiasi di Hot 
Lab 
(kedokteran 
nuklir) 

 
3. Pengukuran/ 

Kalibrasi Film 
Badge dan TLD 

 
 
 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
Praktek 
lapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Curah 
pendapat 

 
 
 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

latihan 
 Survey 

meter beta 
gamma 

 
 
 

 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 

Institude of 
Pysics, Ney 
York, 2002) 

 Andrienne 
Finch (Editor) 
. Assurance of 
Quality in the 
Diagnostic 
Imaging 
Departement 
(The British 
Institute of 
Radiology, 
London, 2001) 

 Perka Bapeten 
No 8 dan 9 
tahun 2011 

 NCRP Report 
no. 49; 
Structural 
Shieding 
Design for 
Medical use of 
X Rays and 
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film badge dan Thermo 
Luminicence Dosimeter 
TLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Melakukan perawatan 

dan pemeliharaan 
peralatan proteksi 
 
 

 
 
 
 

(Thermo 
Luminicence 
Dosimeter) 
a. Teori 
b. Cara 

Pengukuran/ 
Kalibrasi  

c. Cara 
Pembuatan 
Kurva 
Kalibrasi 

d. Pembacaan 
Dosis 
 

4. Perawatan dan 
Pemeliharaan 
Peralatan 
Proteksi 
 
 

 

 CTJ 
 Praktek 

lapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Praktek di 

kelas 

 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Kertas 

semilog 
 Film Bagde 
 TLD 
 Densitomet

er 
 
 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

Praktek 

Gamma Rays 
of Energies up 
to 10 MeV 

 NCRP Report 
no. 147; 
Structural 
Shieding 
Design for 
Medical use 
of X Imaging 
Facilities 
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h. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI INTI 4 : Pelayanan Radiodiagnostik/Pencitraan Medis 
Waktu  :  8 jpl  ( T=3jpl, PL=3jpl, PL= 2jpl ) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK 

BAHASAN/ SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu melakukan 
pelayanan 
radiodiagnostik/penci
traan medik 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu: 
1. Membuat desain 

ruangan / 
bangunan radiasi 
fasilitas sederhana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Pembuatan 
Desain Ruangan/ 
Bangunan  
Radiasi Fasilitas 
Sederhana 
a. Perhitungan 

HVL dan atau 
TVL 

b. Pemilihan 
Material 

c. Persiapan 
Ruang 
Processing 
Konvensional 

d. Perancangan 

 
 
 

 Curah 
Pendapat 

 Tanya 
jawab 

 Latihan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol (ATK) 
 Panduan 

latihan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 NCRP Report 

no. 49; 
Structural 
Shieding esign 
for Medical use 
of X Rays and 
Gamma Rays of 
Energies up to 
10 meV 

 NCRP Report 
no. 147; 
Structural 
Shieding Design 
for Medical use 
of X Imaging 
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2. Melakukan 
tindakan emergensi 
 
 
 
 
 
 

3. Menyusun data 
exposi dalam tabel 
 
 
 
 

 
 
 

4. Melakukan QA/ QC 
fasilitas pengolahan 
film 

Ruangan 
Radiasi 
Sederhana 

 
2. Tindakan 

Emergensi 
a. Tingkatan 

Emergensi 
b. Cara 

Penanganan 
Emergensi 

 
3. Penyusunan Data 

Exposi dalam 
Tabel, Penentuan 
Faktor Exposi vs 
Ketebalan Obyek 

 
 
 
 

4. QA / QC Fasilitas 
Pengolahan Film 
a. Sederhana 

 
 
 
 

 Curah 
Pendapat 

 Tanya 
jawab 

 Latihan 
 
 
 

 Curah 
Pendapat 

 Tanya 
jawab 

 Latihan 
 
 
 

 

 Curah 
Pendapat 

 Tanya 

 
 
 
 
 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Tombol 

emergensi 
 
 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol (ATK) 
 Panduan 

Latihan 
 
 Bahan tayang 

(slides of power 
point) 

 Laptop 

Facilities 
 Patton H. 

McGinley 
Techniques for 
Radiation 
Oncology 
Facilities, 
Medical Physics 
Pub Corp, 2002 

 J.T Burberg, J A 
Seibert, E.M 
Leidhodt, Jr J. 
M. Boone, The 
Esestial Physics 
of Medical 
Imaging. 2nd 
ed. (Williams 
and Wikins, 
Baltimore, MD, 
2002) 

 P.P Dendy and 
B. Heaton. 
Pysics of 
Diagnostic 
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b. Sedang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

jawab 

 Latihan 

 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol (ATK) 
 Panduan 

Latihan  
 Sensitometer 
 Densitometer 
 PH meter 
 Thermometer 
 Light meter 

 
 

Radiology 
(Institute of 
Physics 
Publishing 
Londin, UK, 
1999) 

 P. Sprawl 
Physics 
Principles of 
Medical 
Imaging. 
(Aspen 
Publishers, 
Gaitherburg, 
Maryland, 
1987). 
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i. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 

MATERI INTI 5  : Pelayanan Radioterapi 
Waktu   :  22 jpl  ( T=6, P=3, PL=13 jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK BAHASAN/ 

SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu melakukan 
pelayanan radioterapi 

Setelah mengikuti materi 
ini, peserta mampu: 
1. Membuat desain 

ruangan / bangunan 
radiasi fasilitas 
sederhana 

 
 
 
 
 
 
 
2. Melaksanakan survey  
 
 
 

 
 

1. Pembuatan desain 
ruangan/ bangunan 
radiasi fasilitas 
sederhana 
a. Perhitungan HVL 

dan atau TVL 
b. Pemilihan 

Material 
c. Persiapan Ruang 

Penyinaran 
 

2. Pelaksanaan Survey 
a. Survey Area Kerja 
b. Tes Usap Head 

Pesawat 

 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Latihan 

 
 
 
 
 
 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Praktek 

 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

Latihan 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 

 
 

 INTERNATIO
NAL 
ATOMIC 
ENERGY 
AGENCY, 
Setting up a 
Radiotherapy 
Programme: 
Clinical, 
Medical 
Physics, 
Radiation 
Protection 
and Safety, 
IAEA, Vienna 
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3. Melakukan tindakan 

emergensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Melakukan pengukuran 

radiasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Melakukan perhitungan 

dosis radiasi pada 

 
 

3. Tindakan 
Emergensi 
a. Pengetahuan 

tentang Pesawat 
Cobalt 60 

b. Tingkatan 
Emergensi 

c. Cara Penganan 
Emergensi 

 
4. Pengukuran Radiasi 

a. Output Terbuka/ 
Wedge/ Tray untuk 
Seluruh Lapangan 
Sinar 

b. BSF (Back Scatter 
Factor) 

c. Lapangan 
Aplikator 

 
5. Perhitungan Dosis 

Radiasi pada 

lapangan 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Praktek 

lapangan 
 

 
 
 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Praktek 

lapangan 
 
 
 
 
 

 Curah 
pendapat 

 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Tombol 

emergensi 
 Tongkat 

pendorong 
emergensi 

 
 Bahan 

tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 

(2008) 
 KHAN, F.M, 

The physics of 
radiatiom 
therapy, 2nd 
edn, 
Lippincott, 
Williams & 
Wilkins (2003) 

 NCRP Report 
no. 49; 
Structural 
Shieding 
Design for 
Medical use 
of X Rays and 
Gamma Rays 
of Energies up 
to 10 meV 

 NCRP Report 
no. 147; 
Structural 
Shieding 
Design for 
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radioterapi eksternal 
 
 
 
 
 
 
 
6. Melakukan perhitungan 

dosis radiasi pada 
brakhiterapi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. Melakukan QA/QC 

(jaminan mutu) 

Radioterapi 
Eksternal 
a. Manual 

Konvensional 2D 
b. TPS (Treatment 

Planning System) 
Konvensional 2D 

 
6. Perhitungan Dosis 

Radiasi pada 
Bhakhiterapi  
a. Manual dengan 

Menghitung 
Dosis untuk 
Teknik Intra 
Kaviter 

b. TPS (Treatment 
Planning System) 
Konvensional 2 D 

 
7. QA/QC (Jaminan 

Mutu) 
a. Jaminan  Mutu 

Brakterapi Remote 
Afterloading 

 CTJ 
 Praktek 

lapangan 
 
 
 
 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Praktek 

Lapangan 
 
 
 
 
 
 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Praktek 

 Spidol 
(ATK) 

 Dosimeter 
terapi 

 Barometer 
 Termometer 
 Phantom air 
 Termohigro 

 
 Bahan 

tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Penggaris 
 Kalkulator 
 Form table 
 Film CT 

yang telah 
deliniasi 
target oleh 
dokter 

Medical use 
of X Ray 
Imaging 
Facilities 

 Patton H. 
McGinley 
Techniques 
for Radiation 
Oncology 
Facilities, 
Medical 
Physics Pub 
Corp, 2002 

 INTERNATIO
NAL 
ATOMIC 
ENERGY 
AGENCY, 
Lessons 
Learned from 
Accidental 
Exposures in 
Radhiotherap
y, IAEA 
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Harian dan 
Mingguan 

b. Jaminan Mutu 
Aplikator 
Brakterapi Harian 

c. Jaminan Mutu 
Pesawat 
Telegama Harian 
dan Mingguan 

d. Jaminan  Mutu 
Pesawat LINAC 
Harian 

e. Jaminan Mutu 
Pesawat 
Simulator Harian 

f. Jaminan Mutu 
Treatment 
Planning System 
(TPS) Harian 

g. Jaminan Mutu 
Treatment 
Planning System 
(TPS) Individual 
Pertama Kali 
Disinar 

Lapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Curiemeter 

atau 
dosekalibrat
or 

 Dosimeter 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Film  
 Waterpass 

millimeter 

Safety Reports 
Series No 17, 
IAEA, Vienna 
(2000) 

 ODGORSAK, 
E.B (Ed.) 
Review of 
Radiation 
Oncology 
Physics : A 
Handbook for 
Teachers and 
Students, 
International 
Atomic 
Emergency, 
Vienna (2005) 

 TRS IAEA 
277, 1987 
IAEA Report 
No. 227. 
Absorted 
Dose 
Determinatio
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 block atau 
kolimator 
test tool 

 Laser device 
 

 
 
 

 

n in Photon 
and Electron 
Beams. An 
International 
Code of 
Practice 
(International 
Atomic 
Emergency 
Agency, 
Vienna, 
Austria) 1987 

 TRS IAEA 398 
Abseorbed 
Dose 
Determinatio
n in External 
Beam 
Radiotheraph
y, IAEA, 2000 
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j. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 

MATERI INTI 6 : Pelayanan Kedokteran Nuklir 
Waktu  :  14 jpl  ( T=5jpl, P= 4jpl, PL= 5jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK 

BAHASAN/ SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu melakukan 
pelayanan kedokteran 
nuklir 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu: 
1. Membuat rencana 

kerja survey radiasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Membuat desain 

ruangan/bangunan 

 
 
 

1. Pembuatan 
Rencana Kerja 
Survey Radiasi 
a. Pemilahan Area 

Kerja 
b. Daerah 

Pengawasan 
c. Daerah 

Pengendalian 
 
 
 

2. Pembuatan 
Desain 

 
 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Latihan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Curah 

pendapat 

 
 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

Latihan 
 
 
 Bahan 

tayang 

 
 
 
 Herman 

Cember, 
Introduction to 
Healt Physics. 2 
nd ed 
(Perganom 
Press Inc. New 
York, NY. 1993) 

 NCRP Report 
no. 49; 
Structural 
Shieding Design 
for Medical use 
of X Rays and 
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radiasi fasilitas 
sederhana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Melakukan tindakan 

emergensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruangan/Bangun
an Radiasi 
Fasilitas 
Sederhana 
a. Perhitungan 

HVL dan atau 
TVL 

b. Pemilihan 
Material 

c. Desain Ruang 
Camera Gamma 

 
3. Tindakan 

Emergensi 
a. Pengenalan 

Radiofarmaka 
Radiosotop 

b. Pengamanan 
Personal 

c. Pengamanan 
Alat 

d. Pengamanan 
Lingkungan 

 
 

 CTJ 
 Latihan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Praktek 

Lapangan 
 
 
 
 
 
 
 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

Latihan 
 
 

 

 
 Bahan 

tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

PKL 
 Dosimetri 
 

Gamma Rays of 
Energies up to 
10 meV 

 NCRP Report 
no. 147; 
Structural 
Shieding Design 
for Medical use 
of X Imaging 
Facilities 

 Patton H. 
McGinley 
Techniques for 
Radiation 
Oncology 
Facilities, 
Medical Physics 
Pub Corp, 2002 

 F.H Attix. 
Introduction of 
Radiological 
Physics and 
Radiation 
Dosimetry (John 
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4. Melakukan dosimetri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Menghitung QA/QC 

pesawat kedokteran 
nuklir  

4. Dosimetri  
a. Penghitungan 

Dosis untuk 
Pasien 

b. Penghitungan 
Dosis Sisa 

c. Penghitungan 
Dosis yang 
Diterima oleh 
Pasien 

 
 
 
5. Penghitungan 

QA/QC Pesawat 
Kedokteran 
Nuklir  
a. Sederhana 
b. Advance 

Harian 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 latihan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Praktek 

Lapangan 
 
 
 

 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

latihan 
 Kalkulator 

scientifik 
 
 Bahan 

tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Mechanic 

System 
 

Willey and 
Sons, New 
York, NY, 1986) 

 H.E Johns and J. 
R. Cunningham 
The Phyics of 
Radiology, 4th 
ed (Charles C 
Thomas, 
Springfield, IL, 
1983) 
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k. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI INTI 7 : Karya Tulis/Karya Ilmiah Bidang Fisika Medik 
Waktu  :  4 jpl  ( T= 2jpl, P= 2jpl, PL= 0jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK 

BAHASAN/ SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu membuat 
karya tulis/karya 
ilmiah bidang fisika 
medik 

Selah mengikuti materi 
ini, peserta mampu: 
1. Menjelaskan tentang 

karya tulis/karya 
ilmiah 

 
 
 
 
 
 
2. Membuat karya 

tulis/karya ilmiah 
bidang bidang fisika 
medik 

 
 

1. Karya 
Tulis/Karya 
Ilmiah 
a. Pengertian 

Karya 
Tulis/Ilmiah 

b. Pengertian 
Penerjemahan 

 
2. Teknik 

Membuat Karya 
Tulis/Karya 
Ilmiah Fisika 
medik 

 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 

 
 
 

 
 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Latihan 
 Mind 

Mapping 
 

 
 

 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol (ATK) 
 
 
 
 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol (ATK) 

 

 
 

 Arifin, 1997, 
Dasar-dasar 
Penulisan 
Karangan Ilmiah, 
Jakarta 

 Prayitno. H, 2000, 
Pembudayaan 
Penulisan Karya 
Ilmiah, Univ 
Muhammadiyah 
Surakarta 

 Suseno Slamet, 
1997, Teknik 
Penulisan Ilmiah 
Popular, 
Gramedia Jakarta 
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l. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI INTI 8 :  Pembuatan Buku Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di Bidang Fisika Medik  
Waktu  :  3 jpl  ( T=2jpl, P= 1jpl, PL= 0jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK 

BAHASAN/ 
SPB 

METODE 
ALAT 

BANTU 
REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu membuat 
buku 
pedoman/petunjuk 
pelaksanaan/petunj
uk teknis di bidang 
fisika medik 
(Instruksi kerja) 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu: 
membuat buku 
pedoman/petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk 
teknis di bidang fisika 
medik (Instruksi kerja) 

Teknik 
Membuat 
Buku 
Pedoman/ 
Petunjuk 
Pelaksanaan/
Petunjuk 
Teknis di 
Bidang Fisika 
Medik : 
Instruksi Kerja 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Latihan 

 

 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol (ATK) 
 Panduan 

latihan 
 Contoh–

contoh 
instruksi kerja 
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m.   Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI INTI 9 : Perhitungan Angka Kredit dan Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 
(DUPAK) 
Waktu   :  8 jpl  ( T= 2jpl, P= 6jpl, PL= 0jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK BAHASAN/ 

SPB 
METODE ALAT BANTU REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu melakukan 
perhitungan angka 
kredit dan 
pengajuan DUPAK 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu: 
1. Menjelaskan angka 

kredit dan DUPAK 
 
 
 
 
 
 
 
2. Melakukan 

penghitungan angka 
kredit 

 
 

 
 
 

1. Angka kredit dan 
DUPAK 
a. Pengertian Angka 

Kredit 
b. Pengertian DUPAK 
c. Unsur-unsur yang 

Dinilai dalam 
Angka Kredit 

 
Penghitungan Angka 
Kredit 
a. Pengertian Teknik 

Penghitungan 
Angka Kredit 

 
 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 
 
 
 
 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Latihan  
 

 
 
 
 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol (ATK) 
 
 
 
 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 

 
 

 
 Depkes RI, 

Keppres RI 
No. 87 Tahun 
1999 tentang 
Rumpun 
Jabatan 
Fungsional 
Pegawai 
Negeri Sipil, 
Jakarta 

 Depkes RI, 
Kepmenpan, 
tentang 
Penetapan 
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3. Melakukan pengajuan 
DUPAK 

b. Teknik 
Penghitungan 
Angka Kredit 

c. Beberapa Hal yang 
Perlu Diperhatikan 
dalam Perhitungan 
Angka Kredit 

 
3. Tatacara Pengajuan 

DUPAK  
a. Pengertian 
b. Langkah-langkah 

Pengisian Form 
DUPAK 

c. Mekanisme 
Pengajuan DUPAK 

d. Tim Penilai DUPAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Latihan  

 

 Spidol (ATK) 
 Panduan latihan 
 Format laporan 

harian  dan 
bulanan 

 Surat 
pernyataan 

 
 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol (ATK) 
 Panduan latihan 
 Format PAK dan 

DUPAK 
 Contoh DUPAK 

(17) Jenis 
Jabatan 
Fungsional 
Kesehatan 
dan Angka 
Kreditnya 

 LAN, Jabatan 
Fungsional 
PNS 2006, 
Jakarta  
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n.  Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI  PENUNJANG 1             : Membangun Komitmen Belajar 
Waktu    : 3 jpl  ( T= 0jpl, P= 3jpl, PL= 0jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK 

BAHASAN/ SPB 
METODE 

ALAT 
BANTU 

REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu 
membangun 
komitmen belajar 
selama proses 
pelatihan 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu: 
1. Melakukan 

perkenalan dan 
pencairan diantara 
peserta, fasilitator, 
dan panitia 
 
 
 
 
 
 

2. Merumuskan 
kesepakatan 
tentang harapan 
peserta terhadap 

 
 
 

1. Perkenalan dan 
Pencairan 
diantara 
Peserta, 
Fasilitator, dan 
Panitia 
 
 
 
 
 

2. Perumusaan 
Kesepakatan 
Tentang 
Harapan 

 
 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Diskusi 

kelompok 
 Permainan 
 
 
 
 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Diskusi 

 
 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

diskusi 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 

 
 
 

 Depkes RI, 
Pusdiklat 
Kesehatan, 
2004, 
Kumpulan 
Games dan 
Energizer, 
Jakarta 

 Munir, 
Bederel, 2001, 
Dinamika 
Kelompok, 
Penerapannya 
Dalam 
Laboratorium 
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pelatihan, nilai, 
norma, 
kekhawatiran 
mencapai harapan 
dan kontrol kolektif 
yang disepakati 
bersama sebagai 
komitmen belajar 
 
 
 
 
 
 

3. Menetapkan 
organisasi kelas 

Peserta 
terhadap 
Pelatihan, Nilai, 
Norma, 
Kekhawatiran 
Mencapai 
Harapan dan 
Kontrol Kolektif 
yang Disepakati 
Bersama 
Sebagai 
Komitmen 
Belajar 
 

3. Penetapkan 
Organisasi 
Kelas 

kelompok 
 Permainan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Curah 

pendapat 
 CTJ 
 Diskusi 

kelompok 
 Permainan 
 
 

 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

diskusi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bahan 
tayang 

 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol 

(ATK) 
 Panduan 

diskusi 

Ilmu Perilaku, 
Jakarta 
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h.   Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
MATERI  PENUNJANG 2 : Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
Waktu   :  2 jpl  ( T= 0jpl, P= 2jpl, PL= 0jpl) 

N
O 

TPU TPK 
POKOK 

BAHASAN/ 
SPB 

METODE 
ALAT 

BANTU 
REFERENSI 

1 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu menyusun 
Rencana Tindak 
Lanjut (RTL) setelah 
mengikuti pelatihan 

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu: 
1. Menjelaskan 

pengertian dan tujuan 
penyusunan RTL 

2. Menjelaskan format 
penyusunan RTL 

3. Menyusun RTL 

 
 
 

1. pengertian 
dan tujuan 
penyusunan 
RTL 

2. format 
penyusunan 
RTL 

3. Penyusunan 
RTL 

 
 
 

 Curah 
pendapat 

 CTJ 
 Latihan 

menyusun 
RTL 

 
 
 

 Bahan tayang 
 Laptop 
 LCD 
 Flipchart 
 Whiteboard 
 Spidol (ATK) 
 Panduan 

latihan 
 

 
 
 

 BPPSDM Kesehatan; 
Rencana Tindak 
Lanjut, Modul TOT 
NAPZA Pusdiklat 
SDM Kesehatan, 
Jakarta, 2009 

 Ditjen PP dan PL, 
Depkes RI; Rencana 
Tindak Lanjut; 
Kurmod Surveilans; 
Subdit Surveilans; 
Jakarta 2008 
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VIII. Evaluasi 
1. Evaluasi terhadap peserta dilaksanakan dengan : 

a. Penjajagan awal dengan pre-test 
b. Penjajagan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta terhadap 

materi yang telah diterima melalui post test. 
c. Presentasi hasil praktik lapangan. 

2. Evaluasi terhadap narasumber/fasilitator 
Evaluasi terhadap pelatih/fasilitator ini dimaksudkan untuk mengetahui 
seberapa jauh penilaian yang menggambarkan tingkat kepuasan peserta 
terhadap kemampuan pelatih/instruktur dalam menyampaikan pengetahuan 
dan atau keterampilan kepada peserta dengan baik, dapat dipahami dan 
diserap peserta, meliputi: 
a. Penguasaan materi 
b. Ketepatan waktu 
c. Sistematika penyajian 
d. Penggunaan metode dan alat bantu pelatihan 
e. Empati, gaya, dan sikap kepada peserta 
f. Pencapaian tujuan pembelajaran umum 
g. Kesempatan tanya jawab 
h. Kemampuan menyajikan 
i. Kerapihan pakaian 
j. Kerja sama antar tim pengajar 

3. Evaluasi terhadap penyelenggaraan 
Evaluasi yang dilakukan oleh peserta latih terhadap penyelenggaraan diklat 
(administrasi dan pelayanan akomodasi, konsumsi dan kepanitiaan) yang 
meliputi: 
a. Tujuan diklat, 
b. Relevansi Program Diklat dengan tugas, 
c. Manfaat setiap materi sajian bagi pelaksanaan tugas, 
d. Manfaat Diklat bagi peserta latih dan instansi terkait, 
e. Hubungan peserta latih dengan pelaksana Diklat, 
f. Pelayanan sekretariat terhadap peserta latih, 
g. Pelayanan akomodasi, 
h. Pelayanan konsumsi, 
i. Pelayanan kepustakaan. 

 
IX. Sertifikasi 

Peserta wajib mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 
Jenjang Ahli Pertama ini sekurang-kurangnya 95% dari alokasi waktu 
pelatihan. Jika dinyatakan lulus dalam mengikuti evaluasi belajar, peserta 
berhak memperoleh sertifikat dengan 2 (dua) angka kredit 
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MATERI DASAR II 
JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS 

 
  

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Dengan visi “Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat” dan misi 
“Membuat rakyat sehat”, Kementerian Kesehatan telah merumuskan empat 
(4) grand strategy  yang salah satunya adalah meningkatkan akses masyarakat 
terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam rangka menunjang 
hal tersebut diperlukan SDM kesehatan yang berkualitas pula. Peranan SDM 
kesehatan dalam keberhasilan pembangunan menjadi sangat esensial, 
mengingat bahwa pelayanan kesehatan profesional hanya akan terwujud 
apabila didukung oleh SDM kesehatan yang profesional pula. Salah satu 
SDM kesehatan tersebut adalah fisikawan medis yang ditetapkan 
berdasarkan SK Menkes Nomor 48/Menkes/SK/I/2007 sebagai tenaga 
kesehatan, termasuk dalam kelompok keteknisian medik. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi 
Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif dan Peraturan Pemerintah No. 29 
Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan 
Bahan Nuklir, Bapeten mengeluarkan Perka yang mengatur bahwa setiap 
rumah sakit yang memiliki fasilitas radiologi wajib menyediakan tenaga 
fisika medik yang memenuhi syarat.  

 
Ketentuan ini telah diberlakukan mulai tahun 2013. Disamping itu, 
berdasarkan Peraturan Menpan No. PER/12/M.PAN/5/2008 tentang 
Jabatan Fungsional Fisikawan Medis, sebagai pejabat fungsional fisikawan 
medis harus menjalani pelatihan fungsional agar dapat 
mencapai/memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan dan memperoleh 
angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsionalnya. 
 
Dengan adanya peraturan-peraturan di atas, maka penyelenggaraan 
pelatihan jabatan fungsional fisikawan medis menjadi suatu keharusan dan 
sangat dibutuhkan dan dapat diselenggarakan oleh profesi maupun 
kedinasan.  
 
Sebagai kelengkapan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini, 
perlu tersedia standar kurikulum dan modul yang digunakan secara 
nasional sebagai acuan dalam menyelenggarakan pelatihan jabatan 
fungsional fisikawan medis. Kurikulum ini disusun berdasarkan Permenpan 
Nomor: PER/12/ M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan 
Medis dan Angka Kreditnya dan Kepmenkes RI Nomor: 725 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di bidang Kesehatan. Standar 
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kurikulum dan modul pelatihan jabatan fungsional fisikawan medis total 
jumlah jam pelatihan (jpl) adalah 87 jpl, namun tidak menutup kemungkinan 
apabila penyelenggara pelatihan ingin menyelenggarakan pelatihan ini lebih 
dari 87 jpl, tetapi tidak boleh kurang dari 87 jpl. Standar kurikulum ini 
disusun per jenjang jabatan fungsional fisikawan medis.   

 
B. Deskripsi Singkat 

Materi ini membahas jabatan fungsional fisikawan medis. 
 
Tujuan dari materi ini adalah agar saudara dapat memahami pengertian dan 
manfaat, jenjang, persyaratan pengangkatan, persyaratan kenaikan, 
peraturan pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan 
pemberhentian dan tunjangan jabatan fungsional fisikawan medis. 
 
Pada akhir bab disediakan soal-soal latihan yang perlu saudara kerjakan. 
Dibagian belakang bab ini disediakan kunci jawaban latihan soal. Setelah 
selesai mengerjakan latihan soal, saudara dipersilakan mencocokkan 
jawaban saudara dengan kunci jawaban tersebut. Kunci jawaban sebaiknya 
dicocokkan setelah saudara benar-benar selesai mengerjakan latihan soal 
agar dapat dinilai kemajuan belajar saudara sendiri. Bila masih ada jawaban 
yang belum cocok, itu berarti ada bagian yang belum saudara pahami benar. 
Pelajari kembali bagian yang belum saudara pahami tersebut agar seluruh 
materi dapat dikuasai. Waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bab ini 
kurang lebih 2 (jam) pembelajaran atau sekitar 90 menit.  Selamat belajar. 

 
C. TujuanPembelajaran 

1. Tujuan Pembelajaran Umum 
Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu memahami tentang jabatn 
fungsional fisikawan medis. 

 
2. Tujuan Pembelajaran khusus 

Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu menjelaskan:  
a. pengertian dan manfaat jabatan fungsional fisikawan medis   
b. jenjang jabatan dalam jabatan fungsional fisikawan medis  
c. persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional fisikawan medis  
d. persyaratan kenaikan dalam jabatan fungsional fisikawan medis  
e. peraturan pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan 

pemberhentian dalam jabatan fungsional fisikawan medis  
f. tunjangan jabatan fungsional fisikawan medis 

 
D. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 

1. Pengertian dan Manfaat Jabatan Fungsional Fisikawan Medis   
2. Jenjang Jabatan dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis  
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3. Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis  
4. Persyaratan Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis  
5. Peraturan Pemberhentian Sementara, Pengangkatan kembali, dan 

Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis  
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 

 
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1.  Langkah 1: Pengkondisian ( 10 menit ) 
a. Fasilitator mengenalkan dirinya kepada saudara dengan ramah 
b. Saudara mendapat informasi singkat tentang materi yang akan 

disampaikan. 
c. Saudara diinformasikan oleh fasilitator mengenai tujuan pembelajaran 

dan pokok bahasan yang akan disampaikan dengan menggunakan 
bahan tayang.  
 

2. Langkah 2: Penyampaian Materi (70 menit) 
a. Saudara diajak untuk melakukan curah pendapat untuk menggali 

pengetahuan saudara tentang jabatan fungsional fisikawan medik. 
b. Saudara mendapatkan paparan seluruh materi oleh fasilitator melalui 

bahan tayang sesuai dengan urutan pokok bahasan dan sub pokok 
bahasan.  

c. Saudara mendapatkan kesempatan kepada untuk bertanya selama atau 
setelah penyampaian materi.  
 

3.  Langkah 3: Rangkuman dan Kesimpulan ( 10 menit )  
a. Hal-hal penting dari materi dirangkum oleh fasilitator untuk 

disampaikan kepada saudara sebagai penguatan. 
b. Kesimpulan materi disampaikan kepada saudara oleh fasilitator.  

 
 

II. URAIAN MATERI 
A. Pengertian dan Manfaat Jabatan Fungsional Fisikawan Medis   

Peran fisikawan medis adalah sebagai pelaksana teknis di bidang 
pelayanan fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan 
Kementerian Kesehatan dan instansi lain.  
 
Dalam menjalankan perannya, seorang fisikawan medis memiliki fungsi 
dalam:  
1. Menyiapkan alat pelayanan fisika medik.  
2. Melakukan pelayanan keselamatan radiasi.  
3. Melakukan pelayanan radiodiagnostik/pencitraan medik.  
4. Melakukan pelayanan radioterapi.  
5. Melakukan pelayanan kedokteran nuklir.  
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6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik.  
7. Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik.  
8. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di 

bidang fisika medik. 
 

B. Jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis  
Berikut ini jenjang dalam jabatan fisikawan medis yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/ 
M.PAN/5/2008. 
 
Jabatan fungsional fisikawan medis adalah jabatan tingkat ahli. Jenjang 
jabatan dan pangkat fisikawan medis dari yang terendah sampai dengan 
yang tertinggi, yaitu:  
1.  Fisikawan Medis Pertama:  

a. Penata Muda, golongan ruang III/a;  
b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.  

2. Fisikawan Medis Muda:  
a. Penata, golongan ruang III/c;  
b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.  

3.  Fisikawan Medis Madya:  
a. Pembina, golongan ruang IV/a;   
b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;  
c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. 

 
C. Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 

Persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional fisikawan medis 
diatur dalam Peraturan Bersama Menkes dan Ka. BKN No. 1111/ 
MENKES/PB/XII/ 2008 dan No. 29 Tahun 2008 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya, 
pasal 17 dijelaskan pegawai negeri sipil yang diangkat pertama kali dalam 
jabatan fungsional medis harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. Berijazah S1 Fisika Medik; 
2. Pangkat lebih rendah, Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam 

Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 
(satu) tahun terakhir. 
Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional 
fisikawan medis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Memenuhi syarat inpassing (hanya setahun  pada tahun 2009) dan 

tidak rangkap jabatan (struktural/fungsional) (pasal 26 dan 27 pada 
Permenpan Nomor PER/12/M.PAN/5/2008; 
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b. Memiliki pengalaman dan pelayanan fisika medik paling singkat 2 
(dua) tahun 

c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun 
d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan 

dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik 
dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

 
D.  Persyaratan Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 

Kenaikan jabatan fungsional fisikawan medis menggunakan penetapan 
angka kredit dari tugas pokoknya sebagai fisikawan medis dengan merujuk 
ketentuan pasal 13 Peraturan Bersama Menkes dan Ka. BKN No. 
1111/Menkes/PB/XII/ 2008 dan No. 29 Tahun 2008  adalah sebagai 
berikut: 
1. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir 
2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan 

jabatan setingkat lebih tinggi 
3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional 

fisikawan medis sesuai dengan jenjang jabatannya 
4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam 

Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 
(satu) tahun terakhir. 
 

Kenaikan jabatan Fisikawan Medis Pertama untuk menjadi Fisikawan 
Medis Muda dan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
instansi masing-masing. Teknis Kenaikan jabatan fungsional fisikawan 
medis diatur lebih lengkap pasal 14 dan 15 pada Peraturan Bersama 
Menkes dan Ka. BKN No. 1111/ MENKES/PB/XII/ 2008 dan No. 29 Tahun 
2008. 
 

E. Peraturan Pemberhentian Sementara, Pengangkatan Kembali dan 
Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 
Peraturan pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan 
pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis diatur dalam 
pasal 17 hingga pasal 24 pada Peraturan Bersama Menkes dan Ka. BKN No. 
1111/ MENKES/PB/XII/ 2008 dan No. 29 Tahun 2008. 

 
Pembebasan/pemberhentian sementara jika dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan 
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sejak diangkat pertama kali, 
perpindahan jabatan struktural, fungsional tertentu lainnya dan fungsional 
umum, setelah dibebaskan sementara  karena beberapa hal antara lain : 
diberhentikan sementara sebagai PNS, ditugaskan secara penuh diluar 
jabatang fisikawan medis, menjalani cuti diluar tanggungan negara, tugas 
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belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Pembebasan sementara lainnya yaitu 
fisikawan medis yang diberikan kenaikan jabatan, atau fisikawan medis yg 
memiliki jabatan lebih rendah dari jabatan setara dengan pangkat 
terakhirnya. 
 
Pembebasan sementara didahului dengan peringatan paling lambat 6 
(enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara. 

 
Pembebasan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila : 
1. Dijatuhi hukuman displin berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau 

berat berupa penurunan pangkat 
2. Diberhentikan sementara sebagai PNS 
3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisikawan Medis 
4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara 
5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan 
 
Pengangkatan kembali fisikawan medik terdapat pada pasal 22 dan pasal 
23 pada Peraturan Bersama Menkes dan Ka. BKN No. 1111/ 
MENKES/PB/XII/ 2008 dan No. 29 Tahun 2008, dengan pertimbangan 
sebagai berikut: 
1. Dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan 
2. Berakhirnya hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang 

berupa penurunan pangkat 
3. Apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana 
percobaan. 

4. Selesai cuti di luar tanggungan negara 
5. Telah selesai menjalankan tugas belajar 

 
Pemberhentian jabatan dijelaskan pada pasal 24 pada Peraturan Bersama 
Menkes dan Ka. BKN No. 1111/ MENKES/PB/XII/ 2008 dan No. 29 Tahun 
2008, yaitu karena: 
1. Dijatuhi hukuman disiplin berat yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat, 
atau 

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari 
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat 
lebih tinggi. 

 
F. Tunjangan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis  

Tunjangan Fisikawa medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang 
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan 
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secara penuh dalam jabatan fungsional fisikawan medis sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Besarnya tunjangan fisikawan medis ahli dengan jenjang pertama, muda 
dan madya sesuai Peraturan Presiden No 42 Tahun 2009 adalah sebagai 
berikut: 
1. Fisikawan medis pertama sebesar Rp. 300.000 
2. Fisikawan medis muda sebesar Rp. 600.000 
3. Fisikawan medis madya sebesar Rp. 850.000 

 
 

III. RANGKUMAN 
Jabatan fungsional fisikawan medik mempunyai tugas dan fungsi pokok
 yang sangat membantu pada pelayanan kesehatan. Jenjang jabatan ini ada 3 
yaitu pertama, muda, dan madya. Dengan peraturan pengangkatan pertama, 
pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian diatur 
dengan Peraturan Bersama Menkes dan Ka. BKN No. 1111/ 
MENKES/PB/XII/ 2008 dan No. 29 Tahun 2008. 
 
Tunjangan jabatan fisikawan medis dengan besaran Rp. 300.000,00 hingga Rp. 
850.000,00. 
 
 

IV.  EVALUASI 
  Dalam evaluasi ini, saudara dipersilakan untuk menjawab secara lengkap 

pertanyaan berikut ini: 
A. Sebutkan tugas fisikawan medis 
B. Sebutkan jenjang dan golongan jabatan fungsional fisikawan medis 
C. Sebutkan syarat pengangkatan pertama fisikawan medis 
D. Sebutkan besaran tunjangan fisikawan medis 
E. Sebutkan peraturan-peraturan terkait jabatan fungsional fisikawan medis 

 
 

V.  DAFTAR ISTILAH 
A. Peran fisikawan medis adalah sebagai pelaksana teknis di bidang 

pelayanan fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan 
Kementrian Kesehatan dan instansi lain. 

B. Tunjangan fisikawan medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang 
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan 
secara penuh dalam jabatan fungsional fisikawan medis sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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MATERI DASAR III 
ETIKA PROFESI FISIKAWAN MEDIS 

 
 
I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 
Di negara Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjadi dasar 
perumusan norma dan penerapan nyata etika profesi termasuk etika profesi 
fisikawan medis walaupun profesi ini menyadur dari dunia internasional. 
Profesi ini berada di dunia medis sehingga banyak kaidah medis yang dianut 
dalam bekerja. Namun, sebagai profesi tersendiri tentu ada kekhasan etika 
yang membedakan dengan profesi medik lain di Indonesia. Para fisikawan 
medis berpegang pada pedoman etik dalam menjalankan profesinya. 
 
Menyadari bahwa pada akhirnya semua pedoman etik dimanapun 
diharapkan akan menjadi penuntun perilaku sehari-hari setiap fisikawan 
medis sebagai pembawa nilai-nilai luhur profesi, pengamalan  etika  yang  
dilandaskan  pada  moralitas kemanusiaan  akan menjadi tempat kebenaran 
“serba baik” dari manusia penyandangnya. Para fisikawan medis Indonesia 
selayaknya menjadi model panutan bagi masyarakatnya. Fisikawan medis 
Indonesia seyogyanya memiliki keseluruhan kualitas dasariah manusia baik 
dan bijaksana, yaitu sifat Ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, 
kerendahan hati, kesungguhan dan ketuntasan kerja, integritas ilmiah dan 
sosial, serta kesejawatan dan cinta Indonesia. Dari pancaran kualitas dasariah 
tersebut pengamalan nilai-nilai etik akan menjadi cahaya penerang peradaban 
budaya profesi di tanah air tercinta Indonesia, pada situasi dan kondisi 
apapun, dimanapun berada dan sampai kapan pun nanti. 

 
B.  Deskripsi Singkat 

Pembahasan materi ini dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu kebutuhan 
dasar manusia. Kemudian dilanjutkan dengan sistem nilai. Pembicaraan 
selanjutnya mengenai etika, yang diawali dengan etika sebagai pengetahuan, 
etika dan hukum dan etika profesi. Pembahasan etika profesi berisi tentang 
etika profesi tenaga kesehatan dan etika profesi fisikawan medis. Dengan 
pengurutan ini diharapkan pembicaraan bisa lebih sistematis dan mudah 
dipahami para peserta didik. 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

1. Tujuan Pembelajaran Umum 
Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu memahami etika profesi 
fisikawan medis. 
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2. Tujuan Pembelajaran khusus 
Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu menjelaskan:  
a. kebutuhan dasar manusia. 
b. sistem nilai. 
c. etika sebagai ilmu pengetahuan. 
d. etika dan hukum. 
e. etika profesi tenaga kesehatan. 
f. etika profesi fisikawan medis. 

 
D.  Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 

1. Kebutuhan Dasar Manusia. 
2. Sistem Nilai. 
3. Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan. 
4. Etika dan Hukum. 
5. Etika Profesi Tenaga Kesehatan. 
6. Etika Profesi Fisikawan Medis 
 

E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.  Langkah 1: Pengkondisian (10 menit) 

a. Fasilitator mengenalkan dirinya pada saudara dengan ramah. 
b. Saudara mendapat informasi singkat tentang materi yang akan 

disampaikan. 
c. Saudara diinformasikan oleh fasilitator mengenai tujuan pembelajaran 

dan pokok bahasan yang akan disampaikan dengan menggunakan 
bahan tayang. 

 
2. Langkah 2: Penyampaian Materi (70 menit) 

a. Fasilitator menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan 
saudara dalam menerima materi. 

b. Saudara dijelaskan fasilitator tentang Kebutuhan Dasar Manusia.  
c. Fasilitator memaparkan pada saudara mengenai Sistem Nilai. 
d. Saudara diminta mendiskusikan Etika sebagai Ilmu Pengetahuan dalam 

kelompok diskusi di kelas. 
e. Saudara dijelaskan oleh fasilitator tentang Etika dan Hukum, Etika 

profesi tenaga kesehatan, dan Etika profesi Fisikawan Medis. 
 

3.  Langkah 3: Rangkuman dan Kesimpulan (10 menit)  
a. Hal-hal penting dari materi dirangkum oleh fasilitator untuk 

disampaikan kepada saudara sebagai penguatan. 
b. Kesimpulan materi disampaikan kepada saudara oleh fasilitator.  
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II.  URAIAN MATERI 
A. Kebutuhan Dasar Manusia 

Aspek pemenuhan terhadap kebutuhan hidup adalah salah satu hal yang 
menonjol diupayakan oleh manusia, dengan beraktivitas, bekerja, 
bersosialisasi, dan sebagainya. Pencapaian pemenuhan tersebut untuk 
meningkatkan eksistensi dan harkat serta martabat sebagai manusia. 
 
Empat (4) kebutuhan dasar manusia menurut Abdulkadir Muhammad 
(1997) yang harus diusahakan dan terpenuhi secara wajar, yaitu: 
1. yang bersifat ekonomi (bersifat material untuk memenuhi kesehatan dan 

keselamatan jasmani misalnya pakaian, makanan, perumahan), 
2. yang bersifat psikis (bersifat imaterial untuk memenuhi kesehatan dan 

keselamatan rohani misalnya pendidikan, hiburan, penghargaan, agama), 
3. yang bersifat biologis (bersifat seksual untuk membentuk keluarga dan 

kelangsungan hidup generasi), dan 
4. yang bersifat pekerjaan (bersifat praktis untuk mewujudkan ketiga 

kebutuhan di atas). 
 
Menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia ada 5 (lima), yaitu: 
1. fisiologi 
2. rasa aman (security) 
3. afiliasi akseptansi 
4. penghargaan (esteem needs) 
5. Perwujudan diri (self actualization) 
 
Sedangkan menurut Wiranata (2005) agar mampu mencapai derajat 
kesempurnaan ragam kebutuhan manusia pada umumnya: 
1. pakaian (sandang), 
2. makanan (pangan), 
3. perumahan (papan), 
4. pendidikan (keahlian), 
5. hiburan (rekreasi), 
6. kekerabatan (rumah tangga), dan 
7. pekerjaan (profesi). 
 
Pemenuhan kebutuhan tersebut walau merupakan keharusan namun harus 
didasarkan pada aspek kemungkinan risiko yang muncul. Persoalan baru 
pasti ada (akan muncul) bila tidak ada pembatasan. Maka menurut 
Soekamto (1983) di kalangan orang Jawa bahwa dalam berinteraksi 
seyogyanya berpegang pada hal-hal sebagai berikut: 
1. mendasarkan pada kebutuhan yang nyata (sa’ butuhe), 
2. efisiensi (sa’ perlune), 
3. efektifitas (sa’ cukupe), 
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4. menyesuaikan dengan kebenaran (sa’ benere), 
5. sesuai dengan norma-norma (sa’ mestine), dan 
6. tanpa memaksakan kemampuan fisik/mental (sa’ kepenake). 

 
Di Lampung ada istilah “piil pasenggiri” (Rizani Puspawidjaja, 2003) yang 
terurai dalam: 
1. Juluk-adok (gelar adat) 
2. Suttan, pangiran, raja, ratu radin, dalom, dan seterusnya. 
3. Nemui Nyimah (sikap pemurah suka memberi) 
4. Sifat pemurah, suka memberi dalam arti materiil sesuai kemampuan. 
5. Nengah Nyappur (suka bergaul, bersahabat) 
6. Rasa kekeluargaan yang tinggi, suka bergaul dan bersahabat, suka 

bekerjasama. 
7. Sakai Sambayan (tolong menolong, gotong royong) 
8. Kebersamaan atau guyub, partisipasi yang dalam, solidaritas yang tinggi 
 
Secara biologis manusia cenderung hidup secara berkelompok, 
bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki sejumlah 
kebutuhan dasar yang harus diwujudkan untuk memenuhi hasrat dan 
kebutuhan hidup. Guna mencapai pemenuhan itu, manusia bekerja dan 
berkarya dengan landasan keseimbangan antara jasmani dan rohani selain 
mempertimbangkan juga eksistensi manusia lain secara moral.  Hubungan 
antar manusia ini posisinya saling menjalin dan masing-masing 
berkedudukan setara, saling mengisi dan saling mengikatkan diri oleh 
karenanya harus bertahan secara utuh dalam sebuah sistem. 

 
B. Sistem nilai 

Nilai atau value (bahasa Inggris) atau valere (bahasa Latin) memiliki arti 
berguna, mampu akan, berdaya, berlaku dan kuat. Nilai biasanya digunakan 
untuk menunjukan sesuatu yang abstrak, dimana dapat diartikan sebagai 
keberhargaan atau kebaikan. Nilai adalah kualitas suatu hal yang 
menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, berharga, atau dapat 
menjadi obyek kepentingan. 
 
Menilai berarti menimbang yaitu kegiatan untuk menghubungkan sesuatu 
dengan sesuatu yang lain dan diakhiri dengan keputusan akhir. Keputusan 
ini berupa hasil akhir berupa pernyataan baik, buruk, indah, jelek, salah, 
benar, dan lain sebagainya. 
 
Karakteristik Nilai dikelompokkan oleh para ilmuwan sebagai berikut: 
1. Louis O. Kattsoff membedakan nilai atas : 

a. Nilai instrinsik : nilai dari suatu yang sejak semula sudah bernilai 
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b. Nilai instrumental; nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai 
sarana untuk mencapai sesuatu tujuan. 

2. Max Scheler mengelompokkan nilai atas dasar: 
a. Kenikmatan (rasa enak, nikmat, senang) 
b. Kehidupan (kesehatan, kesegaran, jasmaniah) 
c. Kejiwaan (kebenaran, keindahan) 
d. Kerohanian (kesucian). 

3. Radbruch: 
Terkait dengan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan daya guna, 
ada tiga nilai yang penting bagi hukum, yaitu: 
a. Nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian 

manusia. 
b. Nilai-nilai masyarakat yang hanya dapat diwujudan dalam manusia. 
c. Nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian) dan pada umunya 

dalam kebudayaan. 
4. Walter G. Everet mengelompokkan nilai atas dasar: 

a. Ekonomis (harga dalam jual beli) 
b. Kejasmanian (kesehatan) 
c. Hiburan 
d. Sosial 
e. Watak 
f. Estetis 
g. Intelektual 
h. Keagamaan 

5. Notonagoro membagi nilai menjadi: 
a. Material : bila sesuatu berguna bagi manusia 
b. Vital : bila beguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan 

(beraktivitas) 
c. Kerohanian: bila berguna bagi ruh manusia. 

6. Bartens meyimpulkan bahwa secara sederhana nilai memiliki tiga ciri 
sebagai berikut: 
a. Nilai berkaitan dengan subjek 
b. Nilai tampil dalam suatu konteks praktis 
c. Nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambahkan oleh subjek pada sifat-

difat yang dimiliki oleh objek. Nilai tidak dimiliki oleh objek pada 
dirinya, kondisi demikian diperlukan karena objek yang sama bagi 
berbagai subyek dapat menimbulkan nilai yang berbeda-beda. 

 
C. Etika sebagai Ilmu Pengetahuan 

Menurut bahasa (etimologi) istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
ethos yang berarti adat-istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan 
hati untuk melakukan perbuatan. Dalam kajian filsafat etika merupakan 
bagian dari filsafat yang mencakup metafisika, kosmologi, psikologi, logika, 
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hukum, sosiologi, ilmu sejarah dan etistika. Etika adalah suatu ilmu 
pengetahuan yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku 
manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jelek dengan 
memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang bisa dicerna akal 
pikiran. 
 
Etika termasuk ilmu pengetahuan tentang azas-azas tingkah laku yang 
berarti juga: 
1. ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban. 
2. kumpulan azas atau nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, 

dan 
3. nilai mengenai benar salah, halal haram, sah batal, baik buruk dan 

kebiasaan-kebiasaan yang dianut suatu golongan masyarakat. 
 

Etika (berasal dari Bhs. Inggris ethics) mengandung arti ilmu tentang 
kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam 
masyarakat (Ensiklopedi Indonesia, 1984). Etika adalah studi tentang 
kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan 
tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia 
berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan 
antar manusia (A.Fagothey, 1953). Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu 
yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia 
semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan 
pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan 
perbuatan. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai 
dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola 
perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok 
(Sonny Keraf, 1991). Ilmu etika ini tidak membahas kebiasaan semata yang 
berlandaskan tata-adab melainkan membahas tata-sifat dasar atau adat 
istiadat yang terkait dengan baik buruk dalam tingkah laku manusia. 
Menurut M. Yatimin Abdullah ruang lingkup etika secara umum, sebagai 
berikut: 
1. Etika mempelajari sejarah dalam berbagai aliran, lama dan baru, tentang 

tingkah laku manusia. 
2. Etika membahas tentang cara-cara menghukum, menilai baik dan 

buruknya suatu pekerjaan. 
3. Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi 

dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia, meliputi faktor manusia 
itu sendiri, fitrahnya (nalurinya), adat kebiasaannya, lingkungannya, 
kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif yg mendorongnya berbuat 
dan masalah pendidikan etika. 

4. Etika menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. 
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5. Etika mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh untuk meningkatkan 
budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Latihan adalah cara yang sangat tepat 
untuk membiasakan manusia beretika luhur bukan hanya teori saja, tapi 
benar-benar mengakar ke hati sanubari setiap insan. 

6. Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga 
manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan 
segala kelakuan yang buruk dan tercela. 

7. Etika sebagai cabang filsafat memberikan tuntunan kepada manusia 
terutama tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan 
baik-buruknya. Diungkapkan dalam batas-batas pernyataan (misal: “saya 
mempelajari etika”atau “ia seorang pembunuh”). 

8. Etika tidak hanya mengetahui pandangan (teori) tapi juga mempengaruhi 
dan mendorong kehendak supaya membentuk hidup suci, menghasilkan 
kebaikan, kesempurnaan dan faedah kepada sesama manusia. Etika 
mendorong manusia agar berbuat baik tapi tidak selalu berhasil kalau 
tidak ditaati oleh kesucian manusia. 

9. Apa bedanya dengan kesusilaan? Kesusilaan berasal dari bahasa 
sansekerta su yang berarti baik, bagus, cantik, dan sebagainya, dan sila 
yang berarti adab, kelakuan, perbuatan, dan sebagainya. Susila berarti 
adab yang baik, kelakuan yang bagus, yang sepadan dengan kaedah-
kaedah, norma-norma atau peraturan hidup yang ada. 

10. Dalam kehidupan sehari-hari, etika memberikan hukuman kepada 
perbuatan bahwa sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, hak atau 
batil. Hukuman itu merata di antara manusia: tinggi kedudukan atau 
rendah kedudukan, dalam perbuatan yang besar atau yang kecil, di 
semua sektor kehidupan; bahkan bagi anak kecil sekalipun, misalnya 
dalam permainan mereka. 

 
Banyak ilmuwan yang berusaha menyusun teori tentang etika. Beberapa teori 
yang dirumuskan dapat dirangkum sebagai berikut: 
1. Teori etika bersifat fitri, oleh Sokrates dan Plato.  Menyatakan etika 

bersifat fitri yakni pengetahuan tentang baik buruk atau dorongan untuk 
berbuat baik sesungguhnya telah ada pada sifat alami pembawaan 
manusia.  

2. Teori etika empiris klasik, oleh Aristoteles. Menyatakan etika merupakan 
keterampilan dan tidak ada kaitannya dengan alam yang bersifat 
supranatural. Keterampilan itu didapat dari hasil latihan dan pengajaran, 
seorang harus berlatih dan belajar berbuat baik, maka orang akan menjadi 
beretika baik. 

3. Teori etika modernisme, oleh Descrates. Teori ini berbeda dengan dua 
teori di atas, tapi pada suatu saat dapat sama yaitu dapat diterima 
bersama dalam etika yang bersifat rasional, absolut dan universal. 
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4. Teori etika Immanuel Kant, menyatakan bahwa etika bersifat fitri 
meskipun sumbernya tidak bersifat rasional, bahkan bukan merupakan 
nalar murni, karena  etika yang bersifat nalar murni (rasional) dapat 
terjebak dalam perhitungan untung rugi; ini bukan etika. 

5. Teori Bertrand Russell, menyatakan bahwa perbuatan etika bersifat 
rasional artinya, karena rasional ia melihat perlunya bertindak etis. 
Bertindak secara etis pada akhirnya pasti mendukung pencapaian 
kepentingan sang pelaku. 

6. Teori etika postmodernisme, ditandai hilangnya kepercayaan terhadap 
narasi-narasi besar yang mencirikan modernisme. Mereka memandang 
bahwa kebenaran bersifat relatif terhadap waktu, tempat dan budaya. 

7. Filsafat etika Islam (Yatimin Abdullah, 2006). Islam berpihak kepada teori 
tentang etika yg bersifat fitri (As-Syam, QS 91:7-9). 

 
Pokok pangkal etika adalah perbuatan baik dan benar. Model studinya sama 
dengan penyelidikan yang digunakan filsafat, oleh karena itu etika adalah 
filsafat moral, sebagai bagian dari filsafat. Etika merupakan ilmu pengetahuan 
tentang moral (De Vos, 1987). 
 
Etika deskriptif berkenaan dengan gejala-gejala moral atau tingkah laku 
manusia dalam arti luas, yang dijelaskan oleh sejarah “Moral dan 
Fenomenologi Moral”. Etika deskriptif hanya melukiskan, tidak memberikan 
penilaian, oleh karena itu lebih dikenal sebagai pengetahuan empiris dan 
bukan filsafat. Etika deskriptif banyak dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial sepertt 
antropologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya.   
 
Etika normatif terkait dengan sifat hakiki moral manusia. Menurut etika 
normatif manusia hanya menggunakan norma-norma sebagai panutan tetapi 
tidak menanggapi kelayakan ukuran moral. Sah tidaknya norma-norma tidak 
dipersoalkan, yang diperhatikan hanya keberlakuannya. Etika normatif 
memberikan penilaian tentang perilaku manusia; ada pendapat menerima 
atau menolak fenomena moral yang terjadi di sekitarnya. Etika normatif 
dibedakan atas etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas tema-
tema tertentu secara umum dan berlaku universal. 
 
Etika khusus (etika terapan, applied ethics) dibedakan menjadi etika individual 
dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri 
sendiri. Etika sosial membahas kewajiban manusia terhadap anggota 
masyarakat/umat manusia, terhadap profesi  etika profesi. 
 
Metaetika (meta dalam bahasa Latin: berarti mempunyai lebih, melampaui). 
Istilah metaetika menunjukkan penggambaran tentang ucapan-ucapan moral. 
Metaetika bergerak dalam tatanan yang lebih tinggi dari hanya sekedar “etis” 
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tapi lebih pada tatanan filsafat analitis terhadap sejumlah fenomena moral. 
Pelopor aliran ini adalah George Moore (awal abad 200, Inggris). Metaetika 
menganalisis pengertian dan pemahaman (misalnya) tentang konsep 
“keadilan”. Apakah keadilan itu? Apakah keadilan itu akan bermakna sama 
jika dikaitkan dengan keadilan dalam konteks yang lain? Pemahaman kritis 
tentang ucapan-ucapan moral merupakan suatu model telaah yang terdapat 
dalam metaetika. 
 
Etika memberikan kepada kita apa yang diberikan oleh setiap ilmu 
pengetahuan. Etika dapat memberikan pemenuhan terhadap keingintahuan 
manusia. Etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar 
dalam mengelola kehidupan tidak sampai bersifat tragis. Menurut Fanz 
Magnis Suseno (1991), etika berfungsi untuk membantu manusia mencari 
orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang 
membingungkan. Etika memberikan ukuran terhadap tindakan manusia di 
dalam tata kehidupan sehari-hari antar pribadi, antar kelompok maupun 
antar profesi (I Gede AB Wiranata, 2005). 
 

D. Etika dan Hukum 
Etika menyelami gerak jiwa yang batin dan juga menyelidiki perbuatan yang 
lahir. Etika menyelidiki segala perbuatan manusia dan menetapkan hukum 
baik atau buruk. Etika dan hukum meskipun berjalan seiring tapi merupakan 
dua hal yang berbeda. Etika berbicara mengenai value judgement, tentang 
penilaian baik buruk, benar salah, patut dan tidak patut.  
 
Ilmu hukum melihat segala perbuatan dari akibatnya yang lahir. Sedangkan 
hukum adalah kodifikasi dan pelembagaan secara resmi dari hal-hal yang 
dianggap benar atau salah dalam bentuk peraturan-peraturan yang berlaku di 
dalam masyarakat untuk masa tertentu. Pokok pembicaraan etika dan hukum 
adalah mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk kebahagiaan 
manusia. Obyek pembahasannya adalah tingkah laku manusia. Perbedaan 
keduanya adalah etika menentukan baik buruk perbuatan manusia dengan 
tolak ukur akal pikiran, sedangkan hukum dengan tolak ukur peraturan dan 
perundang-undangan. 
 
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang 
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh 
anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran terhadapnya 
dapat menimbulkan tindakan dari pihak penguasa/pemerintah berupa 
hukuman. Hukum adalah menata, membatasi dan mengarahkan ruang gerak 
kepentingan sehingga dapat terjalin secara harmonis. Hukum 
mengharmonisasi perilaku dengan memberikannya kesetaraan berupa 
peluang bagi salah satu pihak sekaligus menuntut pihak lain secara terbatas, 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

59 

 

demikian pula sebaliknya (hak dan kewajiban). Secara teknis istilah hukum 
diterapkan pada peraturan-peraturan yang dapat ditegakkan oleh kekuasaan 
yang sifatnya memaksa. Hukum memberikan putusan hukumannya berupa 
perbuatan, sedangkan etika berupa penilaian baik buruk. 
 
Ketika berhubungan dengan masyarakat dikenal adanya norma. Norma 
adalah aturan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai 
panduan, tatanan dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. 
Norma adalah aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur 
untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. 
 
Secara umum terdapat 4 (empat) norma dalam masyarakat, yaitu  
1. Norma agama, yaitu peraturan hidup manusia yang   berisi perintah dan 

larangan yang berasal dari Tuhan. 
2. Norma moral/kesusilaan, yaitu peraturan atau kaidah hidup yang 

bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat 
manusia. 

3. Norma kesopanan, yaitu peraturan atau kaidah yang bersumber dari 
pergaulan hidup antar manusia. 

4. Norma hukum, yaitu peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh 
kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat atau. 

 
E. Etika Profesi Tenaga Kesehatan 

Sebuah profesi terdiri dari sekelompok terbatas orang-orang yang memiliki 
keahlian khusus dan dengan keahlian tesebut mereka dapat melakukan 
fungsinya di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan 
warga masyarakat lain pada umumnya. Sebuah profesi adalah sebutan atau 
jabatan dimana orang yang menyandangnya memiliki pengetahuan khusus 
yang diperolehnya melalui latihan/training atau sejumlah pengalaman lain 
atau diperoleh dari kedua-duanya. Profesi adalah bidang pekerjaan yang 
dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dsb) tertentu (KBBI, 
1999). Profesi adalah pekerjaan yang menerapkan seperangkat ilmu 
pengetahuan sistematika (ilmu) pada masalah-masalah yang sangat relevan 
bagi nilai-nilai utama dari masyarakat (Aubert, 1973). Profesi adalah pekerjaan 
tetap berupa pelayanan (service occupation); pelaksanaannya dijalankan 
dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu; dihayati 
sebagai panggilan hidup serta terikat pada etika umum dan etika khusus 
(etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama 
manusia (Lili Rasyidi, 2002). Franz Magnis Suseno (1991) membedakan profesi 
umum dan profesi yg luhur. Profesi umum adalah pekerjaan yang dilakukan 
sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang 
mengandalkan keahlian yang khusus. Profesi yang luhur adalah profesi yang 
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pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat 
meskipun mereka memperoleh nafkah, namun nafkah bukan tujuan utama. 
 
Menurut Daryl Koehn, ciri seseorang yang memenuhi syarat sebagai 
profesional: 
1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu. 
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai 

hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan 
yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu. 

3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami 
oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota 
masyarakat lain. 

4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaan itu 
tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas. 

5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi 
bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. 

 
Ciri profesional menurut Brandies (Tedjosaputro, 1995): 
1. Ciri-ciri pengetahuan (intellectual character). 
2. Diabadikan untuk kepentingan orang lain. 
3. Keberhasilan tersebut bukan dilandaskan pada keuntungan finansial. 
4. Didukung oleh adanya organisasi (association) profesi dan orang profesi 

tersebut menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik serta 
bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang 
bersangkutan. 

5. Menentukan adanya standar kualifikasi profesi 
 

Kriteria minimal pekerjaan sebagai profesional (I Gede AB Wiranata, 2005): 
1. Bersifat khusus/spesialisasi 
2. Keahlian dan keterampilan 
3. Tetap atau terus menerus 
4. Mengutamakan pelayanan 
5. Tanggungjawab kepada diri sendiri 
6. Tanggungjawab kepada masyarakat 
7. Tanggungjawab kepada kausa adikodrati (sang pencipta, Tuhan YME) 
8. Organisasi profesi 

 
Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang di dalamnya 
terdapat cita-cita dan nilai-nilai bersama. Terbentuknya suatu profesi selain 
atas dasar cita-cita dan nilai bersama juga disatukan oleh karena latar 
belakang pendidikan yang sama dan secara bersama-sama pula memiliki 
keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadi 
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suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan sendiri dan karena itu 
mempunyai tanggung jawab khusus. Namun profesionalisme tanpa etika 
menjadikannya “bebas sayap” dalam arti tanpa kendali dan tanpa 
pengarahan; sebaliknya etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh 
sayap” dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak (Soelaman Soemardi, 2001). 
 
Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan 
profesional. Kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku yang 
disusun secara tertulis secara sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi 
dalam mengedepankan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi. 
Peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengatur hak-hak 
yang fondamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah 
laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yg dalam banyak hal 
disalurkan melalui kode etik (Oemar Seno Adji, 1991). 
 
Kode etik pertama disusun atas dasar “Sumpah Hipokrates“ (abad ke 5 SM). 
Kode etik disusun tertulis agar dapat menjadi pegangan pokok anggota 
profesi untuk tetap menjalankan hakekat moralitas kegiatan profesinya. Kode 
etik juga merupakan jaminan bagi penerima pelayanan untuk mendapat 
pelayanan sesuai dengan lingkup profesinya dan menghindarkan dari 
perbuatan tercela (jaminan mutu pelayanan). Kode etik merupakan kompas 
yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan.  
 
Sebagai pedoman, kode etik (code of conduct) memiliki tujuan pokok (I Gede 
AB Wiranata, 2005):  
 Memberikan penjelasan standar, standar etika 
 Memberikan batasa kebolehan dan atau larangan 
 Memberikan imbauan moralitas 
 Sarana kontrol sosial 

 
Kode etik merupakan sari pati ajaran-ajaran moral yang dilandaskan pada 
sandaran hati nurani. Kode etik dalam formatnya yang tertulis adalah sebuah 
hukum positif yang keberlakuannya terbatas pada lingkup anggota profesi 
bersangkutan. Meskipun sebagai hukum tertulis, kode etik tidak mempunyai 
sanksi yang keras. Pemberlakuan sanksi yang tertuang dalam rumusan kode 
etik tidak dapat secara otomatis dituntut, tapi pada strata sanksi moral. Kode 
etik profesi mempunyai peran yang sangat strategis dalam menuntun seorang 
profesi untuk bertindak secara profesional. Kode etik akan menjadikan 
kehidupan profesi tidak tercemar dari perbuatan yang merugikan. Kode etik 
berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dan sebagai alat perjuangan 
untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Secara 
ringkas manfaat kode etik adalah sebagai berikut: 
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1. Menghindari unsur persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota. 
2. Menjamin solidaritas dan kolegialitas antar anggota untuk saling 

menghormati. 
3. Mewajibkan pengutamaan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat. 
4. Kode etik menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan 

transparan dalam mengamalkan keahlian profesi. 
 

F. Etika Profesi Fisikawan Medis 
Kode etik Profesi Fisikawan Medis Indonesia disusun untuk membantu 
anggota Asosiasi Fisikawan Medis Indonesia (AFMI) dan Badan Pertimbangan 
Profesi Fisikawan Medis Indonesia dalam menjaga kode etik profesinya. Kode 
etik ini juga disusun  berdasarkan hasil  Kongres Ikatan Fisikawan Medis 
Indonesia ke 2 tahun 2000 di Semarang dan literatur sejenis di tingkat 
internasional sebagai panduan bagi anggota dalam mempertahankan kriteria 
profesinya yang berkenaan dengan pasien, pekerja, mitra kerja, relasi, anggota 
profesi lain, pemerintah dan khalayak lainnya. 
 
1. Fisikawan medis Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaannya agar terbentuk 
insan yang profesional, cakap, jujur dan ahli dibidangnya.  

2. Fisikawan medis menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia 
dalam setiap tindak tanduk pekerjaannya dan selalu menjaga nama baiknya.  

3. Fisikawan medis harus berkomitmen untuk menggunakan keilmuannya, 
pengalamannya, ketrampilannya dan kepandaiannya untuk sebesar-
besarnya manfaat bagi organisasi.  

4. Fisikawan medis akan selalu aktif dalam mempromosikan dan menjaga 
keselamatan umat manusia dan kepentingan pasien, masyarakat dan mitra 
kerja.  

5. Fisikawan medis akan selalu menerima tanggungjawab untuk lingkungan 
kerjanya sendiri dan mengerjakan segala sesuatu selalu di bawah 
pengawasan dan arahannya. Seorang fisikawan medis akan selalu 
melakukan langkah yang rasional untuk meyakinkan bahwa pekerjaan yang 
berada di bawah pengawasanya dilakukan secara benar oleh orang yang 
tepat, dan ia benar-benar menerima tugas dan tanggung jawab tersebut.  

6. Semua hal yang berhubungan dengan pasien, atasan, bawahan, mitra kerja, 
relasi dan anggota dari profesi lain akan selalu diarahkan kepada suasana 
kekompakan, keadilan, berpegang teguh pada kode etik/rahasia profesi.  

7. Fisikawan medis akan selalu berusaha keras menghindari perselisihan 
kepentingan dan mengungkapkan orang yang terlibat atau berpotensi 
terlibat dalam situasi yang dapat mengarah kepada perselisihan 
kepentingan.  
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8. Fisikawan medis yang bekerja/terikat pada praktek swasta atau sebagai 
konsultan akan selalu berjuang bersama rekan sejawatnya dengan didasari 
mandat, pengetahuan, jawaban dan kuasa dari organisasi.  

9. Fisikawan medis harus menyadari keterbatasannya, menolak penugasan bila 
ia tidak cakap pada bidang tersebut, dan meminta konsultasi bila dianggap 
perlu.  

10. Pada saat melakukan pekerjaan profesinya, fisikawan medis akan selalu dan 
terus menerus berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas ilmu 
pengetahuan dan keahliannya serta mengikuti pelatihan bila dianggap perlu.  

11. Fisikawan medis akan selalu berusaha memberikan saran dan masukan 
kepada orang yang mempunyai otoritas, pemerintah dan lembaga-lembaga 
kebijakan publik yang berkenaan dengan keselamatan, mutu, segi ekonomi 
dari semua aspek yang berkenaan dengan penerapan fisika dalam bidang 
medik.  

12. Ketika akan mempersiapkan publikasi, laporan, pernyataan, fisikawan medis 
akan selalu memastikan bahwa informasi tersebut adalah akurat dan 
kesimpulan serta rekomendasinya selalu didasarkan pada acuan riset dan 
ilmu pengetahuan. Bahan/kajian sumbernya akan selalu tersedia apabila 
diminta.  

13. Fisikawan medis akan selalu membantu relasinya sampai batas keahliannya 
dalam menerapkan kompetensi teknik dan pengembangan profesi, dan akan 
mengarahkan mereka untuk menjunjung tinggi kode etik profesi.  

14. Ketika memberikan arahan kepada profesi lain tentang penerapan fisika di 
bidang medik, fisikawan medis akan selalu menekankan kepada 
kemampuan orang yang diberikan arahan olehnya dan untuk selalu 
memperhatikan serta menghargai akan keterbatasannya, sehingga hal yang 
berkenaan dengan keselamatan publik dan perawatan pasien tidak ada 
kompromi.  

15. Fisikawan medis akan selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi 
profesinya dengan berperilaku berdasarkan kode etik profesinya. Setiap 
pelanggaran perilaku organisasi hendaknya disampaikan ke organisasi 
Asosiasi Fisikawan Medis Indonesia (AFMI). 

16. Terus-menerus berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas ilmu 
pengetahuan dan keahliannya serta mengikuti pelatihan bila dianggap perlu.  

17. Fisikawan medis akan selalu berusaha memberikan saran dan masukan 
kepada orang yang mempunyai otoritas, pemerintah dan lembaga-lembaga 
kebijakan publik yang berkenaan dengan keselamatan, mutu, segi ekonomi 
dari semua aspek yang berkenaan dengan penerapan fisika dalam bidang 
medik.  

18. Ketika akan mempersiapkan publikasi, laporan, pernyataan, fisikawan medis 
akan selalu memastikan bahwa informasi tersebut adalah akurat dan 
kesimpulan serta rekomendasinya selalu didasarkan pada acuan riset dan 
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ilmu pengetahuan. Bahan/kajian sumbernya akan selalu tersedia apabila 
diminta.  

19. Fisikawan medis akan selalu membantu relasinya sampai batas keahliannya 
dalam menerapkan kompetensi teknik dan pengembangan profesi, dan akan 
mengarahkan mereka untuk menjunjung tinggi kode etik profesi.  

20. Ketika memberikan arahan kepada profesi lain tentang penerapan fisika di 
bidang medik, fisikawan medis akan selalu menekankan kepada 
kemampuan orang yang diberikan arahan olehnya dan untuk selalu 
memperhatikan serta menghargai akan keterbatasannya, sehingga hal yang 
berkenaan dengan keselamatan publik dan perawatan pasien tidak ada 
kompromi.  

21. Fisikawan medis akan selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi 
profesinya dengan berperilaku berdasarkan kode etik profesinya. Setiap 
pelanggaran perilaku organisasi kendaknya disampaikan ke organisasi 
Asosiasi Fisikawan Medis. 

 
 

III.  RANGKUMAN 
Etika fisikawan medis merupakan panduan untuk para fisikawan medis yang 
berkerja di Indonesia. Keberadaan ini tidak lepas dari etika dan nilai yang berada 
di masyarakat.  
 

 
IV. EVALUASI 

Jawablah soal berikut ini dengan jelas dan lengkap! 
A. Sebutkan kebutuhan dasar manusia menurut Maslow! 
B. JElaskan makna dari sistem nilai! 
C. Sebutkan definisi etika! 
D. Bagaimana hubungan etika dan hokum? 
E. Apakah definisi profesi  
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MATERI DASAR IV 
PERATURAN PERUNDANGAN  

TENTANG KETENAGANUKLIRAN/ RADIASI PENGION 
 

 
I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Pemanfaatan ketenaganukliran menyangkut kehidupan, keselamatan dan 
kesejahteraan orang banyak sesuai tujuan pembangunan nasional untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945. 
 
Sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat juga dapat menimbulkan 
bahaya radiasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir 
harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah.  
 
Untuk memastikan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir 
maka dibentuklah peraturan perundang-undangan baik dalam tingkat undang-
undang, peraturan pemerintah maupun dalam tingkat peraturan kepala 
Bapeten. 

 
B.  Deskripsi Singkat 

Bab ini merupakan bagian yang membahas tentang kebijakan Pemerintah yang 
mengatur kegiatan ketenaganukliran di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan 
secara umum dengan Peraturan Perundangan yang mengikutinya. Karena itu, 
materi ini dapat dimanfaatkan oleh saudara yang bekerja sebagai fisikawan 
medis untuk memahami peraturan perundangan yang saudara gunakan 
sebagai dasar pelayanan di bidang fisika medik. 
 
Tujuan dari materi ini adalah agar saudara dapat memahami peraturan 
perundang-undangan tentang ketenaganukliran yang berlaku di Indonesia. 
 
Pada akhir bab disediakan soal-soal latihan yang perlu saudara kerjakan. Di 
bagian belakang bab ini disediakan kunci jawaban latihan soal. Setelah selesai 
mengerjakan latihan soal, saudara dipersilakan mencocokkan jawaban saudara 
dengan kunci jawaban tersebut. Kunci jawaban sebaiknya dicocokkan setelah 
saudara benar-benar selesai mengerjakan latihan soal agar dapat dinilai 
kemajuan belajar saudara sendiri. Bila masih ada jawaban yang belum cocok, 
itu berarti ada bagian yang belum saudara pahami benar. Pelajari kembali 
bagian yang belum anda pahami tersebut agar seluruh materi dapat saudara 
kuasai. Waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bab ini kurang lebih 2 (jam) 
pembelajaran atau sekitar 90 menit.  Selamat belajar. 
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C. Tujuan Pembelajaran 
1. Tujuan Pembelajaran Umum 

Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu memahami peraturan 
perundang-undangan tentang ketenaganukliran sebagai dasar hukum 
penyelenggaraan ketenaganukliran yang berlaku di Indonesia . 

 
2. Tujuan Pembelajaran khusus 

Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu untuk:  
a. Menyebutkan peraturan perundang-undangan tentang ketenaganukliran 

yang berlaku di Indonesia 
b. Menyebutkan tujuan pengawasan dan inspeksi ketenaganukliran. 
c. Menjelaskan tata cara memperoleh ijin pemanfaatan ketenaganukliran. 

 
D.  Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 

1. Peraturan perundang-undangan tentang ketenaganukliran yang berlaku 
di Indonesia. 

2. Tujuan pengawasan dan inspeksi ketenaganukliran, 
3. Tata cara memperoleh ijin pemanfaatan ketenaganukliran. 

 
E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1.  Langkah 1: Pengkondisian (10 menit) 
a. Fasilitator mengenalkan dirinya kepada saudara dengan ramah. 
b. Saudara mendapat informasi singkat tentang materi yang akan 

disampaikan. 
c. Saudara diinformasikan oleh fasilitator mengenai tujuan pembelajaran 

dan pokok bahasan yang akan disampaikan dengan menggunakan 
bahan tayang.  

 
2. Langkah 2: Penyampaian Materi (70 menit) 

a. Saudara diajak untuk melakukan curah pendapat untuk menggali 
pengetahuan saudara tentang peraturan perundang-undangan tentang 
ketenaganukliran yang berlaku di Indonesia. 

b. Saudara mendapatkan paparan seluruh materi oleh fasilitator melalui 
bahan tayang sesuai dengan urutan pokok bahasan dan sub pokok 
bahasan.  

c. Saudara mendapatkan kesempatan kepada fasilitator untuk bertanya 
selama atau setelah penyampaian materi.  

 
3.  Langkah 3: Rangkuman dan Kesimpulan (10 menit)  

a. Hal-hal penting dari materi dirangkum oleh fasilitator untuk 
disampaikan kepada saudara sebagai penguatan. 

b. Kesimpulan materi disampaikan kepada saudara oleh fasilitator. 
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II. URAIAN MATERI 
A.Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenaganukliran. 

Istilah ketenaganukliran diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan 
pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga 
nuklir. Sedangkan tenaga nuklir sendiri diartikan sebagai tenaga dalam bentuk 
apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang 
berasal dari sumber radiasi pengion yang penggunaannya dapat bermanfaat 
atau bisa menimbulkan kerugian. Untuk itu perlu diatur  dalam peraturan 
perundang-undangan. 

 
Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Keteganukliran adalah pengganti 
Undang-undang Pokok Tenaga Atom No. 31 tahun 1964 yang mengatur 
seluruh masalah pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.  Adapun 
penggantian undang-undang ini dilakukan mengingat perkembangan 
pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia sudah semakin pesat dan meluas 
sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mengakomodasi kepentingan 
pemanfaatan tersebut. Selain itu sesuai dengan rekomendasi IAEA melalui 
Nuclear Safety Convention tahun 1994 dan Basic Safety Standard No. 115 tahun 
1996 perlu dilakukan pemisahan antara badan pengatur dan badan pelaksana. 
Pemerintah dalam hal ini membentuk 2 badan baru yaitu: 
1. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai badan pelaksana di bidang 

penelitian dan pengembangan tenaga nuklir 
2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai badan pengawas 

pemanfaatan tenaga nuklir sehingga Iebih bersifat independen 
 

Dasar perubahan ini perlu diketahui paling tidak bahwa pemain dan wasit 
tidak boleh berada dalam satu atap sehingga benturan kepentingan (conflict 
interest) dapat dihindari. Dengan demikian para pelaku pengawasan 
pemanfaatan tenaga nuklir atau inspektur dapat melaksanakan  tugasnya 
dengan baik tanpa ada prasangka bahwa tugasnya akan dapat dipengaruhi 
oleh pihak lain. 

 
Inspektur sebagai pengawas tidak boleh hanya mengandalkan pengetahuan 
tehnis di lapangan akan tetapi juga harus mengetahui secara umum aturan 
main atau dasar hukum dan peraturan sehingga tidak ragu-ragu dalam 
mengambil tindakan di lapangan. Undang-undang sebagai induk dari 
peraturan harus diketahui dan dipahami oleh semua inspektur. Sedangkan 
secara khusus para inspektur yang telah dibagi ke dalam bidang-bidangnya 
harus mengetahui secara detail hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang 
dimilikinya. Para inspektur yang tergabung ke dalam safeguards harus 
mengetahui seluruh peraturan yang berhubungan dengan safeguards bahan 
nuklir. Demikian juga halnya dengan para inspektur Instalasi dan Bahan nuklir 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

68 

 

serta Inspektur Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif harus paham secara teknis 
dan peraturan perundangan yang berlaku pada bidang itu. Dari Peraturan 
Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang hingga Peraturan 
Kepala Bapeten yang secara spesifik telah mengatur hal yang lebih khusus 
harus benar-benar dipahami oleh para inspektur termasuk fisikawan medis 
sehingga mereka akan profesional di bidangnya. 
 
Modul  ini berisi peraturan dan perundang-undangan ketenaganukliran yang 
berlaku di Indonesia terkait dengan peran dan fungsi fisikawan medis dalam 
bidang radiologi khususnya dalam bidang diagnostik,radioterapi dan 
kedokteran nuklir. Peraturan perundangan sebagaimana dimaksud di atas 
meliputi Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang 
diikuti peraturan pelaksanaannya seperti; Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 
2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, 
Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2008 tentang Perijinan Pemanfaatan 
Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 
2002 tentang Pengangkutan Zat Radioaktif, dan Peraturan Pemerintah No. 61 
tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radiaoktif.  

 
Sedangkan secara teknis diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam 
Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional, 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 tahun 2011 tentang 
Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional, 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 3 tahun 2013 tentang 
Uji Keselamatan Radiasi  Dalam Penggunaan Radioterapi. 
 
Sistematika Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 
terbagi dalam 11 Bab, dan penjelasannya adalah seperti  berikut : 
Bab I  Ketentuan Umum,  
Menjelaskan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam ketenaganukliran. 
 
Bab II Kelembagaan, 
Dalam bab kelembagaan telah dipisahkan antara Badan Pelaksana dengan 
Badan Pengawas sehingga kebebasan pengawasan dapat lebih terjamin dan 
tidak terjadi benturan kepentingan seperti dahulu dimana pelaksanaan dan 
pengaturan serta pengawasan tenaga atom berada di bawah satu atap. 
Pemisahan kedua fungsi pelaksanaan dan pengawasan ini adalah salah satu 
ketentuan yang dipersyaratkan oleh Konvensi Keselamatan Nuklir. Disamping 
kedua badan ini juga dapat dibentuk Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir yang 
berfungsi memberikan masukan kepada pemerintah tentang pemanfaatan 
tenaga nuklir di Indonesia dan unsur yang ada di dalam Majelis ini dapat yang 
berasal dari perguruan tinggi, para pakar, tokoh masyarakat, dan lain lain. 
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Bab III Penelitian dan Pengembangan 
Dalam bidang penelitian terutama banyak digunakan di pusat penelitian 
seperti yang dilakukan di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), mulai dari 
skala kecil sampai dengan skala besar. Pemanfaatan tenaga nuklir dalam 
bidang kesehatan antara lain untuk mendiagnosa penyakit dengan metode 
kedokteran nuklir atau penggunaan sinar-X lainnya. Penggunaan dalam bidang 
terapi dimana radiasi digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Untuk 
semua pemanfaatan tenaga nuklir ini, hal yang harus diutamakan adalah 
keselamatan, sesuai dengan prinsip keselamatan radiasi dimana dalam 
pemanfaatan tenaga nuklir harus didasarkan azas manfaat. Dengan kata lain 
bahwa penggunaan tenaga nuklir di berbagai bidang, keuntungan yang 
didapat harus jauh lebih besar daripada resiko yang ditimbulkannya. 

 
Bab IV Pengusahaan 
Khusus dalam pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir yang berskala 
besar dan komersial seperti PLTN hanya dapat dilakukan oleh swasta, koperasi 
maupun BUMN, sedangkan badan pelaksana tidak boleh melakukannya. 
Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir ini harus terlebih dahulu 
dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. 
Pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia diawasi oleh Badan 
Pengawas (dalam hal ini adalah BAPETEN) melalui pengaturan, perijinan, dan 
pemeriksaan (inspeksi). Peraturan menentukan bahwa semua pemanfaatan 
tenaga nuklir termasuk sumber radiasi pengion harus memiliki ijin. Setiap 
petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam 
instalasi nuklir/radiasi tersebut harus diuji untuk menentukan kualifikasinya. 
Petugas tersebut adalah supervisor reaktor, operator reaktor, ahli radiografi, 
operator radiografi, petugas proteksi radiasi, petugas dosimetri, petugas 
maintenance sebelum mendapatkan surat ijin bekerja. Disamping itu masih ada 
tenaga yang dibutuhkan sebagai petugas proteksi radiasi yang dapat 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan proteksi 
radiasi. Sedangkan untuk instalasi lain di luar reaktor nuklir dibutuhkan orang 
tertentu yang telah diuji kemampuannya dan mendapatkan ijin dari yang 
berwenang. 
 
Bab V Pengawasan 
Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan 
Pengawas melalui peraturan, perijinan dan inspeksi. 

 
Bab VI Pengelolaan Limbah Radioaktif 
Limbah radioaktif, seperti limbah-limbah lainnya adalah bahan yang tidak 
dimanfaatkan lagi dan karena bersifat radioaktif, limbah radioaktif tersebut 
mengandung potensi bahaya radiasi. Karena sifatnya itu, pengelolaan limbah 
radioaktif perlu diatur dan diawasi untuk mencegah timbulnya bahaya radiasi 
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terhadap pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup. Pengelolaan 
limbah radioaktif tersebut dilakukan oleh Badan Pelaksana yang dalam 
pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak lain.  
 
Berdasarkan tingkat bahaya yang ditimbulkan, limbah radioaktif 
diklasifikasikan menjadi limbah radioaktif tingkat rendah, tingkat sedang, dan 
tingkat tinggi. Untuk limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang oleh 
penghasil limbah dikumpulkan, dikelompokkan, atau diolah dan disimpan 
sementara sebelum dikirim kepada Badan Pelaksana untuk diproses 
selanjutnya. Karena limbah radioaktif tingkat tinggi mempunyai potensi 
bahaya radiasi yang tinggi, penyimpanan sementara limbah radioaktif tingkat 
tinggi dilakukan oleh penghasil limbah dalam waktu sekurang-kurangnya 
selama masa operasi reaktor nuklir, sedangkan penyimpanan lestarinya 
menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana. 
 
Bab VII  Pertanggung Jawaban Kerugian Nuklir 
Pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang 
diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi 
dalam instalasi nuklir tersebut. 
 
Bab VIII Ketentuan Pidana 
Untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja ataupun pengusaha 
instalasi nuklir dipidana dengan denda serta kurungan yang diatur sebagai 
berikut: 
1. Bila reaktor nuklir dioperasikan tanpa memiliki ijin dari Bapeten maka akan 

dikenakan denda  paling banyak Rp 1 milliar dan pidana penjara paling 
lama 15 tahun. Dan apabila pada saat operasi reaktor nuklir yang tidak 
memiliki ijin tersebut menimbulkan kerugian nuklir, maka akan dikenakan 
pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan didenda paling 
banyak Rp. 1 milliar, dan dalam hal terpidana tidak mampu bayar denda 
maka diganti dengan kurungan paling lama 1 tahun (pasal 41). 

2. Bila orang tertentu (seperti petugas proteksi radiasi, ahli radiografi, operator 
radiografi, petugas maintenance, petugas dosimetri, operator reaktor, 
supervisor reaktor) seperti disebutkan dalam undang-undang ini bekerja 
tanpa memiliki ijin dari BAPETEN akan dikenakan pidana penjara paling 
lama 2 tahun dan atau didenda paling banyak Rp. 50 juta, dan apabila 
terpidana tidak mampu bayar denda maka dipidana dengan kurungan 
paling lama 6 bulan (pasal 42). 

3. Bila pemanfaatan tenaga nuklir non reaktor (seperti penggunaan zat 
radioaktif dan ataupun sumber radiasi lainnya untuk radiografi, logging, 
gauging, analisa, perunut, penelitian, kedokteran yang meliputi diagnosa 
pesawat sinar-X, terapi, kedokteran nuklir, dll) dioperasikan tanpa ijin dari 
BAPETEN akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 100 juta dan 
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bila terpidana tidak mampu membayar denda tersebut maka dikenakan 
pidana penjara paling lama 1 tahun (pasal 43). 

4. Bila penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang tidak 
mengikuti cara pengelolaan seperti yang disebut dalam undang-undang ini 
akan didenda paling banyak Rp. 100 juta. Sedangkan bagi penghasil limbah 
radioaktif tingkat tinggi, pengelolaannya tidak mengikuti peraturan 
perundangan yang berlaku akan didenda paling banyak sebesar Rp. 300 juta 
dan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan bila terpidana tidak mampu 
membayar denda akan dipidana penjara paling lama 1 tahun penjara (pasal 
44). 
 

Bab IX Ketentuan Peralihan 
Semua peraturan yang ada tetap berlaku sebelum ada yang baru menurut UU 
ini.  
Badan Tenaga Atom Nasional dan lembaga lain tetap melakukan fungsinya 
sampai dibentuk lembaga baru berdasarkan undang-undang ini. 

 
Bab XI Ketentuan Penutup 
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 

 
B. Pengawasan dan Inspeksi Ketenaganukliran 

Pengawasan dan inspeksi ketenaganukliran mengacu pada UU no. 10 tahun 1997 
tentang ketenaganukliran, PP no. 33 tahun 2007 tentang  Keselamatan Radiasi 
Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif dan PP no. 29 tahun 2008 tentang 
Perijinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. 

 
Tujuan pemberian pengetahuan tentang pengawasan dan inspeksi 
ketenaganukliran serta tata cara memperoleh ijin pemanfaatan ketenaganukliran 
ini diperlukan agar secara teknis dan hukum  Fisikawan Medis dapat memahami 
serta melaksanakannya di lapangan. 
 
Sesuai UU No. 10 Tahun 1997 ketentuan pasal 14 (1) bahwa Pengawasan 
terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas. 
Sedangkan pada ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui peraturan, perijinan, dan inspeksi. Di Indonesia 
pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga 
Nuklir (BAPETEN) yang meliputi tenaga yang dihasilkan oleh transformasi inti 
dan sumber radiasi pengion. 
 
Tujuan dari pengawasan ini untuk: 
1. Terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman 
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masyarakat; 
2. Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta 

perlindungan terhadap lingkungan hidup; 
3. Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir; 
4. Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk 

menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir; 
5. Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan 
6. Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam 

pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir. 
Aspek yang perlu diawasi yaitu meliputi keselamatan, keamanan dan 
safeguard. Sistem pengawasan dilakukan melalui penyediaan peraturan, 
perijinan, dan inspeksi. 

 
Instrumen pengawasan yang digunakan meliputi: 
1. Aturan berupa ketentuan/pedoman,   persyaratan dan sanksi 
2. Ijin meliputi persyaratan, prosedur dan verifikasi,  
3. Inspeksi meliputi metodologi,  pedoman, prosedur,  pelaporan & evaluasi 

 
Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang 
dilaksanakan oleh inspektur keselamatan nuklir untuk memastikan ditaatinya 
peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.  Inspeksi dilaksanakan oleh 
Inspektur Keselamatan Nuklir yang diangkat dan diberhentikan oleh Bapeten.  
Inspektur keselamatan nuklir memiliki kewenangan untuk: 
1. Melakukan inspeksi selama proses perijinan 
2. Memasuki dan memeriksa setiap fasilitas atau instalasi atau lokasi 

pemanfaatan sumber   radiasi pengion dan bahan nuklir. 
3. Melakukan pemantauan radiasi di dalam instalasi dan di luar instalasi. 
4. Melakukan inspeksi secara langsung atau inspeksi dengan pemberitahuan 

dalam selang waktu singkat dalam hal keadaan darurat atau kejadian yang 
tidak normal. 

5. Menghentikan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir jika 
terjadi situasi yang membahayakan terhadap keselamatan pekerja, 
masyarakat dan lingkungan hisup, atau keamanan sumber radioaktif dan 
bahan nuklir. 
 

Tugas pengawasan dan inspeksi ketenaganuklitan pada umumnya merupakan 
tugas pemerintah. Perlunya pengawasan dan inspeksi ketenaganukliran tersebut 
karena ketenaganukliran mempunyai resiko bahaya radiasi, sehingga perlu 
diawasi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, masyarakat  dan 
lingkungan.  

 
C. Tata Cara Memperoleh Ijin Pemanfaatan Ketenaganukliran 

Dalam Pasal 17 UU No.10 tahun 1997 dinyatakan bahwa; 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

73 

 

1. Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki ijin, kecuali dalam hal-hal 
tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya 
serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki ijin. 
 

Tata cara memperoleh ijin pemanfaatan ketenaganukliran  mengacu pada 
Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2008 tentang Perijinan Pemanfaatan Sumber 
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. Lebih spesfifik tentang tata cara memperoleh 
ijin pemanfaatan serta Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X 
Radiologi Diagnostik Dan Intervensional secara tehnis diatur pada Peraturan 
Kepala BAPETEN No. 8 Tahun 2011. Sedangkan tata cara memperoleh ijin 
pemanfaatan dan keselamatan radiasi dalam penggunaan radioterapi diatur 
dalam Peraturan Kepala BAPETEN No.3 Tahun 2013. 

 
Tujuan sistem perijinan adalah agar pengguna memenuhi segala persyaratan 
keselamatan yang ditentukan oleh Badan Pengawas antara lain peralatan yang 
dipakai, tenaga kerja, peralatan keselamatan dan lain-lain serta agar Pemerintah 
mengetahui dimana saja zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya 
digunakan di Indonesia, sebab radiasi itu berbahaya. 

 
Pengelompokan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir diatur 
menjadi 3 (tiga) yaitu: 
1. Kelompok A; 
2. Kelompok B; dan  
3. Kelompok C. 

 
Pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A meliputi: 
1. Ekspor zat radioaktif; 
2. Impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion 

untuk keperluan medik; 
3. Impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik; 
4. Pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk 

keperluan medik; 
5. Pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk 

keperluan selain medik; 
6. Produksi pembangkit radiasi pengion; 
7. Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif; 
8. Penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam: 

a. Radiologi diagnostik dan intervensional 
b. Iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus. 
c. Iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion; 
d. Gauging industri dengan zat radioaktifitas tinggi; 
e. Radiografi industri fasilitas terbuka; 
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f. Well logging; 
g. Perunut; 
h. Fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit 

radiasi pengion dengan energi sedang; 
i. Radioterapi; 
j. Fasilitas kalibrasi; 
k. Radiografi industri fasilitas tertutup; 
l. Fotofluorografi dengan zat radioaktifitas aktivitas tinggi atau pembangkit 

radiasi pengion dengan energi tinggi; 
m. Iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktifitas terbungkus; 
n. Iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion; 
o. Iradiator kategori IV dengan zat radioaktifitas terbungkus; 
p. Kedokteran nuklir terapi; 

9.  Produksi radioisotop; dan  
10. Pengelolaan limbah radioaktif. 

 
Pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B meliputi: 
1. Impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan yang mengandung zat 

radioaktif untuk barang konsumen; 
2. Penyimpanan zat radioaktif, dan penggunaan dalam: 

a. Kedokteran nuklir diagnostik in vitro; 
b. Fluoroskopi bagasi; dan 
c. Gauging industri zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi 

pengion dengan energi rendah. 
 

Pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok C meliputi: 
1. Ekspor pembangkit radiasi pengion; 
2. Impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik; 
3.  Impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik; dan 
4. Penggunaan dalam: 

a. Zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan dan 
pengembangan; 

b. Chack-sources; 
c. Zat radioaktif untuk kalibrasi; 
d. Zat radioaktif untuk standarisasi; dan  
e. Detektor bahan peledak 
 

1. Persyaratan 
Secara umum persyaratan ijin pemanfaatan sumber radiasi pengion dan 
bahan nuklir terdiri atas; persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan 
persyaratan khusus untuk pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok 
tertentu meliputi penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan 
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sumber radiasi pengion, produksi radioisotop dan pengelolaan limbah 
radioaktif.  

 
a. Persyaratan administrasi terdiri dari: 

1) identitas pemohon ijin; 
2) akta pendirian badan hukum atau badan usaha; 
3) ijin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang 

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
4) Lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. 

 
b. Persyaratan Teknis terdiri atas : 

1) prosedur operasi; 
2) spesifikasi teknis sumber radiasi pengion atau bahan nuklir yang 

digunakan, sesuai  dengan standar keselamatan radiasi; 
3) perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan keamanan sumber 

radioaktif; 
4) program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan 

sumber radioaktif; 
5) laporan verifikasi keselamatan radiasi dan/atau keamanan sumber 

radioaktif; 
6) hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi yang dilakukan oleh dokter 

yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk pemohon ijin, dan disetujui 
oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaaan; dan/atau 

7) data kualifikasi personil, yang meliputi: 
a) petugas proteksi radiasi dan personil lain yang memiliki kompetensi; 
b) personil yang menangani sumber radiasi pengion; dan/atau 
c) petugas keamanan sumber radioaktif atau bahan nuklir. 

 
c. Pada Peraturan Kepala Bapeten No. 9 tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian 

Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional mensyaratkan 
untuk melampirkan hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi 
Diagnostik dan Intervensional 

 
d. Persyaratan khusus terdiri atas : 

a) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan sumber radiasi 
pengion,  

b) produksi radioisotop 
c) pengelolaan limbah radioaktif.  

 
2.  Tata cara permohonan dan penerbitan ijin 

Untuk memperoleh ijin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan ijin 
Pemanfaatan Bahan Nuklir pemohon harus mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada Kepala Bapeten dengan melampirkan dokumen persyaratan 
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administratif dan persyaratan teknis. Setelah menerima dokumen 
permohonan ijin Kepala Bapeten memberikan pernyataan tentang 
kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen 
diterima. Jika dokumen permohonan ijin dinyatakan tidak lengkap, Kepala 
Bapeten mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon. Jika dokumen 
permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Bapeten melakukan penilaian 
terhadap dokumen persyaratan ijin. Penilaian terhadap dokumen persyaratan 
ijin dilaksanakan paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
dokumen untuk bahan nuklir persyaratan ijin dinyatakan lengkap.  
 
Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan ijin telah 
memenuhi persyaratan, Kepala Bapeten, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
kerja, menerbitkan ijin. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen 
persyaratan ijin tidak memenuhi persyaratan, Kepala Bapeten menyampaikan 
pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung 
sejak hasil penilaian diketahui. Pemohon harus menyampaikan dokumen 
perbaikan persyaratan ijin paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak 
pemberitahuan disampaikan kepada pemohon. 
 
Jika pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan ijin, 
pemohon dianggap membatalkan permohonan ijin. Penilaian terhadap 
dokumen perbaikan persyaratan ijin dilaksanakan paling lama 15 (limabelas) 
hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan ijin 
diterima oleh Kepala Bapeten. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa 
dokumen perbaikan persyaratan ijin telah memenuhi persyaratan ijin, Kepala 
Bapeten, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan 
ijin. 
 
Setiap ijin yang diterbitkan oleh Kepala Bapeten kepada pemohon ijin 
dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 
56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

 
3. Masa Berlaku dan Perpanjangan Ijin 

Ijin berlaku sejak tanggal diterbitkannya ijin sampai dengan jangka waktu 
tertentu. Pemegang Ijin yang bermaksud memperpanjang ijin harus 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapeten paling lama 
75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebelum jangka waktu ijin berakhir. 
Permohonan perpanjangan ijin harus dilampiri dengan dokumen persyaratan 
administratif, teknis, dan khusus. Jangka waktu penilaian dan penerbitan 
perpanjangan ijin dihitung sejak dokumen persyaratan administratif, teknis, 
dan khusus dinyatakan lengkap oleh Kepala Bapeten. 
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4. Berakhirnya Ijin 
Ijin berakhir jika: 
a. habis masa berlaku ijin; 
b. dicabut oleh Kepala Bapeten; 
c. Badan Pemegang Ijin bubar atau dibubarkan; 
d. terjadi pengalihan sumber radiasi pengion atau bahan nuklir; atau 
e. Pemegang ijin perorangan meninggal dunia. 

 
Dalam hal berakhirnya ijin orang atau badan yang menerima pengalihan 
sumber radiasi pengion atau bahan nuklir wajib mengajukan permohonan ijin 
kepada Kepala Bapeten paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal 
terjadinya pengalihan. Permohonan ijin harus dilengkapi dengan dokumen 
atau bukti pengalihan sumber radiasi pengion atau bahan nuklir. 
 

 
III.  RANGKUMAN 

Pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti di 
bidang penelitian, pertanian, kesehatan, industri, dan energi sudah begitu pesat 
maka sudah sewajarnya potensi tenaga nuklir yang cukup besar tersebut 
dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Namun, di samping manfaatnya yang begitu besar tenaga nuklir juga 
mempunyai potensi bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat, dan 
lingkungan hidup apabila dalam pemanfaatan tenaga nuklir, ketentuan-
ketentuan tentang keselamatan nuklir tidak diperhatikan dan tidak diawasi 
dengan sebaik-baiknya. 
 
Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang ketenaganukliran  
adalah instrumen yang mengatur dalam hal tersebut. Fungsi pelaksanaan dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenaganukliran sudah diatur dengan 
jelas sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif dalam hal pengusahaan, 
pengembangan, pengelolaan dan pengawasannya hingga pada sanksi pidana  
telah diatur dalam Undang- undang.  
 
Pemanfaatan tenaga nuklir harus mendapat pengawasan yang cermat agar selalu 
mengikuti segala ketentuan di bidang keselamatan tenaga nuklir sehingga 
pemanfatan tenaga nuklir tersebut tidak menimbulkan bahaya radiasi terhadap 
pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup.  
 
Adapun pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, serta keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia 
dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengawasan tersebut 
dilaksanakan dengan cara mengeluarkan peraturan, menyelenggarakan 
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perijinan, dan melakukan inspeksi. Perijinan itu juga berlaku untuk petugas 
yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu yang bekerja di 
instalasi nuklir lainnya serta di instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi 
tersebut. 
 
 

IV. EVALUASI 
Dalam evaluasi ini, saudara dipersilakan untuk menjawab secara lengkap 
pertanyaan berikut ini: 
A. Sebutkan peraturan perundang-undangan tentang ketenaganukliran yang 

berlaku di Indonesia. 
B. Jelaskan apa tujuan pengawasan dan inspeksi ketenaganukliran, 
C. Jelaskan tata cara memperoleh ijin pemanfaatan ketenaganukliran yang 

berlaku di Indonesia. 
 
 

V.  DAFTAR ISTILAH 
A. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, 

pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta 
pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir. 

B. Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam 
proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi 
pengion. 

C. Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan 
yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang 
dilaluinya. 

D. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang 
meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, 
pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, 
dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 

E. Bahan nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan 
berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat 
menghasilkan reaksi pembelahan berantai. 

F. Bahan galian nuklir adalah bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar 
nuklir. 

G. Bahan bakar nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan proses 
transformasi inti berantai. 

H. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah 
terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi 
nuklir yang tidak dapat digunakan lagi. 

I. Zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan 
aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g). 
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J. Pengelolaan limbah radioaktif adalah pengumpulan pengelompokan, 
pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah 
radioaktif. 

K. Radioisotop adalah isotop yang mempunyai kemampuan untuk 
memancarkan radiasi pengion. 

L. Instalasi nuklir adalah: 
1. reaktor nuklir; 
2. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan 

nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan 
bakar nuklir bekas; dan/atau 

3. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan 
bakar nuklir bebas. 

M.Reaktor nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar 
nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan 
digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi 
radioisotop.  

N.Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya 
reaktor nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan pemindahan bahan bakar 
nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, dekontaminasi, 
dan pengamanan akhir. 

O.Kecelakaan nuklir adalah setiap kejadian atau rangkaian kejadian yang 
menimbulkan kerugian nuklir. 

P. Kerugian nuklir adalah setiap kerugian yang dapat berupa kematian, cacat, 
cedera atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi 
dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat bahaya lainnya sebagai 
akibat kekritisan bahan bakar nuklir dalam instalasi nuklir atau selama 
pengangkutan, termasuk kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan 
kerugian sebagai akibat atau tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup. 

Q. Pengusaha instalasi nuklir adalah orang perseorangan atau badan hukum 
yang bertanggung jawab dalam pengoperasian instalasi nuklir. 

R. Pihak ketiga adalah orang atau badan yang menderita kerugian nuklir, tidak 
termasuk pengusaha instalasi nuklir dan pekerja instalasi nuklir yang 
menurut struktur organisasi berada di bawah pengusaha instalasi nuklir. 

S. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan sumber radiasi 
pengion dan bahan nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan 
Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan 
ketenganukliran. 
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MATERI INTI I 
BIOLOGI  RADIASI 

 
 

I. PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 

Biologi Radiasi merupakan salah satu materi inti pelatihan jabatan fungsional 
fisikawan medis. Materi pada Biologi Radiasi sangat perlu untuk disampaikan 
karena mengandung pengertian dan interaksi radiasi dengan sel pada tubuh 
manusia, sehingga dapat diperkirakan akibat yang mungkin timbul dalam 
pemberian radiasi kepada pasien.  

 
B. Deskripsi Singkat  

Materi pelatihan Biologi Radiasi ini mencakup beberapa hal tentang sel  tubuh 
manusia  yaitu tentang  proses pembelahannya, interaksinya dengan  radiasi, 
radiosensitifitas  dan respon sel terhadap radiasi. 
 

C. Tujuan Pembelajaran  
1. Tujuan Umum 

Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu mamahami biologi 
radiasi/interaksi radiasi dengan sel tubuh manusia beserta efeknya.  
 

2. Tujuan Khusus 
Sedangkan secara khusus, setelah mengikuti pelatihan ini, saudara mampu 
untuk:  
a. menjelaskan tentang sel tubuh manusia 
b. menjelaskan tentang proses pembelahan sel 
c. menjelaskan interaksi radiasi dengan sel tubuh 
d. menjelaskan Hukum Bergonie dan Tribendeau 
e. menjelaskan respon sel terhadap radiasi  
 

D. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan  
Materi Biologi Radiasi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: 
1. Sel Tubuh Manusia  
2. Pembelahan Sel 
3. Interaksi Radiasi dengan Sel Tubuh Manusia 
4. Radiosensitivitas Sel  
5. Respon Sel Terhadap Radiasi  

 
E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (di Kelas) 
 Langkah 1: Pengkondisian (10 menit) 

Pengkondisian kelas dilakukan dalam waktu kurang 10 menit. Saudara akan 
mendapatkan pertanyaan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan 
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saudara mengenai topik yang akan dibahas. Saudara akan diberi pengantar 
singkat mengenai materi dan hubungannya dengan materi-materi lainnya. 
 
Langkah 2 (70 menit) 
Pokok bahasan I  
Saudara mendapatkan paparan pokok bahasan I tentang sel tubuh manusia, 
definisi, sifat dan perbedaan antara sel Prokariotik dan Eukariotik. Metode 
yang digunakan adalah ceramah dan diskusi  
 
Pokok Bahasan II  
Saudara mendapatkan paparan pokok bahasan II tentang pembelahan sel, 
jenisnya dan cara membelah masing-masing fasenya.Metode yang digunakan 
adalah ceramah dan diskusi. 
 
Pokok Bahasan III 
Saudara mendapatkan paparan Pokok bahasan III tentang Interaksi radiasi 
dengan sel tubuh manusia. Metode yang digunakan adalah ceramah dan 
diskusi. 
 
Pokok Bahasan IV  
Saudara mendapatkan paparan mengenai pokok bahasan IV tentang 
Radiosensitivitas sel, Hukum Bergonie dan Tribondeau, serta efek yang timbul 
karena radiasi baik efek somatik maupun efek genetik . 
 
Pokok Bahasan V 
Saudara mendapatkan paparan mengenai pokok bahasan V tentang respon sel 
terhadap radiasi baik pada jaringan normal dan jaringan tumor. Perbedaan 
respon yang didasarkan pada beberapa fenomena biologis sel (4R) yaitu : 
reparasi sel, reoksigenisasi sel, redistribusi sel dan repopulasi sel . 
 
Evaluasi  
Saudara diberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui tingkat 
penguasaan terhadap materi yang telah disampaikan. 
 
Penutup (10 menit) 
Penekanan terhadap beberapa materi yang penting akan diberikan fasilitator 
disertai ucapan terima kasih atas perhatian saudara dan peserta pelatihan 
yang lain selama proses pembelajaran.  

 
II. URAIAN  MATERI 

A. Sel Tubuh Manusia  
Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan 
merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan 
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semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk 
mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Kebanyakan makhluk 
hidup tersusun atas sel tunggal, atau disebut organisme uniseluler, misalnya 
bakteri dan amuba. Makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan, hewan, dan 
manusia, merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel 
terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Tubuh manusia, misalnya, 
tersusun atas lebih dari 1013 sel. Namun demikian, seluruh tubuh semua 
organisme berasal dari hasil pembelahan satu sel. 
 
Semua sel mempunyai sifat-sifat dasar secara umum. Semua sel dibatasi oleh 
membran plasma. Di dalamnya terdapat bahan semi cair yang dinamakan 
sitosol yang mengandung organel-organel. Semua sel mengandung 
kromosom, yang membawa gen-gen (DNA, asam nukleat deoksiribosa). 
Semua sel mengandung ribosom yang merupakan organel kecil yang 
berfungsi membentuk protein menurut instruksi dari gen. 
 
Berdasarkan keadaan intinya, sel dibedakan dalam dua macam, yaitu: sel 
prokariotik dan sel eukariotik. Pada sel prokariotik, materi inti (DNA) 
terdapat dalam nukleoid yang tidak dibatasi oleh membran inti. Sedangkan 
pada sel eukariotik terdapat membran inti, yang memisahkan materi inti 
(DNA dan protein histon membentuk kromosom) dari sitoplasma. Perbedaan 
sel prokariotik dan sel eukariotik dapat dilihat pada Tabel 1  
 

Tabel 1 
Perbedaaan Sel Prokariotik dan Eukariotik 

Komponen Sel Prokariotik Sel Eukariotik 

Ukuran 1 – 10 mikron 10 – 100 mikron 

Organisme Bakteria, Cyanobakteria Fungi, Tumbuhan, hewan 

Metabolisme Anaerob atau aerob Aerob 

DNA Di sitoplasma bentuk 
sirkuler  

Di nukleoplasma bentuk benang halus 
dan panjang  

RNA dan Protein RNA dan Protein di sintesa 
di sitoplasma 

RNA disintesa di nukleus, protein di 
sitoplasma  

Ribosom Bebas di sitoplasma  Ada yang bebas dan ada yang terikat 
di RE  

Sentriol Tidak ada  Ada pada sel hewan  

Pembelahan  Amitosis Mitosis 

Reproduksi 
Aseksual  

Jarang Ada  

 

 
Berdasarkan jumlah kromosom dan fungsinya, sel dibedakan ke dalam dua 
kelompok, yaitu sel somatik dan sel reproduktif. Sel somatik merupakan sel-
sel penyusun tubuh, dengan jumlah kromosom 2n (diploid). Dalam proses 
pertumbuhan makhluk hidup multiseluler sel somatic mengalami proses 

http://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelahan_sel
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pembelahan mitosis. Sel reproduktif berfungsi untuk perbanyakan makhluk 
hidup secara seksual. Sel ini dibentuk melalui proses meiosis sehingga 
mempunyai jumlah kromosom n (haploid). 
 

B. Pembelahan Sel  
Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara 
membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. 
Pembelahan sel pada organisme uniseluler merupakan suatu cara bagi 
organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan, bagi organisme 
multiseluler, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan 
organisme. Misalnya, pada manusia, sel-sel memperbanyak diri sehingga 
tubuh manusia tersebut menjadi besar dan tinggi. Selain itu, reproduksi sel 
pada organisme multiseluler juga menghasilkan sel-sel gamet yang berguna 
pada saat perbanyakan secara generatif (reproduksi organisme melalui proses 
perkawinan). Reproduksi sel merupakan proses penggandaan materi genetik 
(DNA) yang terdapat di dalam nukleus. Sehingga, menghasilkan sel-sel 
anakan yang memiliki materi genetik yang sama. 
 
Tujuan sel bereproduksi adalah: 
1. Perbanyakan sel sehingga terjadi pertumbuhan 
2. Pembentukan sel baru yang berbeda dari induknya 
3. Pembentukan sel baru yang tentu lebih muda dan sama dengan 

yangsebelumnya. 
4. Pembentukan jaringan 
5. Regenerasi sel 
6. Pembentukan individu baru dan lain-lain 
 
Sel yang membelah disebut sel induk, dan hasil pembelahannya disebut sel 
anak. Sel induk memindahkan salinan informasi genetiknya (DNA) ke sel 
anak. 
 
Jika transformasi genetik itu langsung (amitosis) dan jika melalui tahapan 
(mitosis/miosis) Untuk menyampaikan informasi genetik tersebut tentu sel 
induk harus melipat gandakan informasi genetik yang dimilikinya (DNA) 
melalui replikasi (duplikasi) sebelum melaksanakan pembelahan atau 
reproduksi sel, replikasi itu terjadi pada waktu interfase (istirahat sel tidak 
membelah) tepatnya pada fase Sintesa (S). 
 
Berdasarkan ada tidaknya tahap-tahap pembelahan, reproduksi sel dibedakan 
atas: 
1.  Pembelahan langsung (Amitosis / pembelahan biner) 

Pada organisme uniseluler misalnya bakteri, protozoa dan ganggang bersel 
satu, terjadi proses pembelahan secara langsung, yang artinya proses 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=65876620314485565
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pembelahan itu tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan. Pembelahan 
itu dikenal juga dengan pembelahan amitosis. Satu sel induk akan 
membelah secara langsung menjadi dua, dua menjadi empat, empat 
menjadi delapan dan seterusnya di dua, dua menjadi empat, empat 
menjadi delapan dan seterusnya hingga sel itu bertambah banyak. Setiap 
sel membelah menjadi dua sel yang sama (identik) sehingga disebut juga 
pembelahan biner. Pembelahan biner terjadi misalnya pada 
perkembangbiakan amoeba. 
 

 
Gambar 1. 

 Pembelahan langsung  
 

Pada proses pembelahan langsung ini setiap sel anak mewarisi sifat-sifat 
induknya. Dengan kata lain, pembelahan langsung senantiasa 
menghasilkan keturunan yang identik. Prosesnya didahului oleh 
pembelahan inti menjadi dua, diikuti oleh pembelahan sitoplasma dan 
akhirnya sel itu terbagi menjadi dua sel anak. 

 
2.  Pembelahan tidak langsung (mitosis dan meiosis) 

Pembelahan sel yang terjadi melalui tahap-tahap pembelahan. Dilakukan 
oleh organisme eukariotik seperti sel hewan, sel tumbuhan dan sel 
manusia, yang tentu mereka semuanya punya lebih dari satu sel 
(multicelluler). 
 
a.  Pembelahan Mitosis 

Pembelahan yang bertujuan untuk: 
1) mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak atau 

aus. 
2) pertumbuhan (perbanyakan sel sehingga baik kuantitas dan 

kualitasnya bertambah).     
3) membentuk jaringan karena produk pembelahan ini kromosom/sifat 

induk sama dengan sifat anakannya, artinya karena membentuk 
jaringan baik sel baru dan lama sama. 
 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=65876620314485565
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=65876620314485565
http://www.blogger.com/goog_1109411727
http://www.blogger.com/goog_1109411727
http://www.blogger.com/goog_1109411727
http://1.bp.blogspot.com/-2O7zvJQ6-G8/T0WpA3H3UmI/AAAAAAAAAC0/QWb8TQCV-uI/s1600/2
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Pembelahan mitosis mempunyai karakter yaitu: 
1) Berlangsung pada sel somatik. 
2) Menghasilkan 2 buah sel anakan yang identik dengan induknya. 
3) Melakukan pembelahannya sekali. 
4) Antar pembelahan satu dengan yang kedua diselingi dengan fase 

interfase (istirahat tidak membelah). 
5) Anakan selnya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan 

induk, sifatnya sama dengan induk, mempunyai kemampuan 
membelah lagi, ini tidak terjadi pada anakan hasil miosis. 

6) Pada organisme bisa terjadi pada usia muda, dewasa, ataupun usia 
tua , yang pada pembelahan miosis hanya bisa terjadi di usia dewasa 
tidak pada organisme yang usianya muda. 

7) Tahapannya I-P-M-A-T interfase dulu baru PMAT lagi berikut 
uraiannya 
 

Tahapan Pembelahan Mitosis adalah : 
1) Interfase 

Merupakan fase istirahat dari pembelahan sel. Namun tidak berarti sel 
tidak beraktifitas justru tahap ini merupakan tahapan yang paling 
aktif dan penting untuk mempersiapkan pembelahan. 
Terbagi atas tiga fase, yaitu: 
a) Fase G1 (growth 1/pertumbuhan 1) 

Merupakan fase paling aktif berlangsung selama 9 jam. Pada fase 
ini sel mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Pada fase ini 
sel bertambah ukuran dan volumenya. 

b) Fase S (sintesis) 
Merupakan fase sintesis DNA atau duplikasi kromosom, dengan 
waktu 10 jam 

c) Fase G2 (Growth 2/Pertumbuhan 2) 
Merupakan fase yang didalamnya terjadi proses sintesis protein. 
Pada fase ini sel siap untuk mengadakan pembelahan 

 
Gambar 2 

Tahapan Mitosis  

http://biologi-news.blogspot.com/2010/12/kromosom.html
http://3.bp.blogspot.com/-0JkzIzMVvys/T0WpI4-iVhI/AAAAAAAAAC8/PXVkLJAtG9E/s1600/3
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Sekali lagi bahwa fase mitosis tidak diawali dengan interfase tetapi 
fase profase, karena Interfase merupakan persiapan mitosis, 
merupakan fase istirahat sel tidak membelah. Sedangkan mitosis itu 
fase sel melakukan pembelahan/reproduksi . 

2) Fase Profase 
Merupakan tahap awal dari pembelahan sel secara mitosis maupun 
miosis, yang ditandai dengan: 
a) Kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom, 

kemudian kromosom mengganda membentuk kromatida. 
b) Membran nukleus dan nukleolus (anak inti) menghilang 
c) Sentriol memisah diri menuju kutub yang berlawanan. 
d) Benang spindel yang keluar dari masing masing sentriol pada 

kutub berbeda mengatur diri memegang masing kromatid yang 
tidak teratur itu. 

e) Segera mendorong kromatid yang terbengkalai itu menjadi sangat 
teratur menuju ke bidang equator. 

3) Metafase 
Tahap ini ditandai dengan: 
a) Kromatid/kromosom mengatur diri pada bidang equator/bidang 

pembelahan berhadap hadapan. 
b) Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang masing-masing 

dikaitkan oleh benang spindle 
c) Tentu Kromosom yang berhadapan itu sudah membawa sandi 

genetik yang sama karena memang visinya membentuk 2 (dua) sel 
yang sama. 

4) Anafase 
Tahap ini ditandai dengan: 
a) Kedua kromatid berpisah menuju kutub yang berlawanan 
b) Keadaan sel jadi memanjang, membran sel melekuk, pada akhir 

anafase 
c) Pada fase ini tentu set kromosom terjadi pemisahan/pengurangan 

dari tetrad kromosom ketika berhadapan pada fase metafase 
terpisah menjadi masing masing 2n (diploid) 

5)  Telofase 
Tahap ini ditandai dengan : 
a) Kromosom / kromatid telah sampai di kutub-kutub yang 

berlawanan 
b) Terbentuk sekat pemisah dan ,  terbentuk 2 sel dengan masing-

masing 1 inti 
c) Membran nukleus terbentuk membungkus kromosom dan 

nukleolus mulai tampak 
d) Kromosom menipis dan memanjang menjadi kromatin dan 

akhirnya tak terlihat lagi 
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e) Terjadi sitokinesis (membran plasma melekuk) yang di dahului 
oleh karyokinesis (inti jadi 2) dan akhirnya terlihat sel membelah 
menjadi 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 
 Mitosis 

 
2.  Pembelahan Meiosis (Pembelahan Reduksi) 

Pembelahan ini terjadi bukan di sel kelamin namun di kelenjar kelamin 
seperti testes atau ovarium dimana pembelahan untuk membentuk sel 
kelamin (n) dari sel tubuh (2n/diploid), sel tubuh yang membentuk tidak 
sembarangan sel tubuh tetapi sel induk kelamin atau induk sperma/induk 
ovum yang mempunyai nama latin spermatogonium/oogonium kedua 
induk itu terus dibentuk namun jelas secara mitosis (2n -2n). 
 
Pembelahan meiosis bertujuan: 
a. Untuk membentuk sel-sel kelamin. 
b. Membentuk pengurangan jumlah kromosom (mereduksi). 
c. Pereduksian bertujuan untuk membentuk hasil zygot dari pertemuan 

dua sel kelamin yang selalu sama dengan individu yang ada/individu 
sebelumnya. 

d. Untuk mencapainya, pembelahan meiosis berlangsung melalui dua 
tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 secara langsung tanpa 
penggandaan lagi karena harus ada reduksi kromosom. 

 
Tahapan pembelahan meiosis adalah sebagai berikut: 
Karena dari sel tubuh yang bisa membentuk sel kelamin maka diawali 
dengan fase dimana sel tumbuh dan berkembang. Merupakan tahap 
persiapan untuk mengadakan pembelahan sel. Pada fase ini terjadi 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=65876620314485565
http://3.bp.blogspot.com/-sBSsy7DFx-4/T0WpQkxHeBI/AAAAAAAAADE/yIkpOasv37E/s1600/4
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peristiwa penggandaan DNA dari satu salinan menjadi dua salinan. Akhir 
dari fase dihasilkan dua salinan DNA dan siap berubah menjadi kromosom. 
 
a.  Meiosis I 

1) Profase I 
Profase I merupakan tahap terpanjang jika dibandingkan tahapan 
meiosis I lain. Benang-benang kromatin semakin menebal dan 
pendek, membentuk kromosom. Kromosom menggandakan diri, 
jumlahnya dua kali lipat. Kromosom yang homolog berpasangan 
membentuk sinapsis. Pasangan kromosom yang homolog itu tersusun 
atas 4 (empat) kromatid sehingga disebut tetrad. Karena kromatid 
saling menempel, maka ada kemungkinan terjadi tukar menukar gen 
antara kromatid-kromatid tersebut. Peristiwa tukar menukar gen ini 
disebut pindah silang. 
Pada profase I terjadi beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. 
a) Leptonema (leptoten), kromatin membentuk kromosom. 
b) Zigonema (zigoten), terbentuk pasangan kromosom homolog. 
c) Pakinema (pakiten), kromosom mengganda menjadi 2 kromatid. 
d) Diplonema (diploten), kromatid menebal, membesar, rapat, dan 

bergandengan. 
e) Diaknesis, terjadi pindah silang rekombinasi gen, dan sentriol 

berpisah. 
2) Metafase I 

Pasangan kromosom homolog/tetrad berada didaerah ekuator. 
Pasangan kromosom homolog itu mengatur diri di daerah ekuator 
sehingga dari pasangan kromosom homolog mengarah ke kutub yang 
satu dan setengah pasangan kromosom homolog mengarah ke kutub 
yang lain. Sentrosom menuju ke kutub dan mengeluarkan benang-
benang spindel. 

3) Anafase I 
Kromosom bergerak menuju ke kutub masing-masing. Tidak seperti 
pada mitosis mengalami pembelahan sentromer, pada meiosis tidak 
terjadi pembelahan sentromer. Akibatnya, setiap kromosom yang 
bergerak menuju ke kutub sel itu mash mengandung dua kromatid 
atau masih berpasangan. 

4) Telofase I 
Setelah kromosom yang berpasangan tiba dikutub masing-masing, 
terbentuklah membran nukleus, yang diikuti pula oleh proses 
sitokenesis (pembelahan sitiplasma sel). Kini terbentuk dua sel anak, 
setiap sel mengandung n kromosom sehingga pada akhir telofase I 
terbentuk dua sel anak yang haploid. Pada saat ini, sel sudah siap 
memasuki pembelaha meiosis II. 
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b.  Meiosis II 
Meiosis II mirip dengan mitosis. Tahapan selengkapnya sebagai berikut: 
1) Profase II 

Pada fase awal, benang kromatin menebal dan memendek 
membentuk kromosom. Pada fase ini tidak terjadi proses 
penggandaan kromosom sehingga jumlah set kromosom tetap. 

2) Metafase II 
Kromosom mengumpul di daearah ekuator. Setengah kromosom 
mengarah ke kutub masing-masing. Sentromer terbagi dua, masing-
masing mengarah ke kutu, sehingga tempat melekatnya kromosom 
pada benang-benang sppindel , seperti pada mitosis. 

3) Anafase II 
Kromosom bergerak menuju ke kutub masing-masing. 

4) Telofase II 
Setelah kromosom sampai di kutub masing-masing, terbentuklah 
membran inti. Tiap–tiap inti mengandung n kromosom (sel haploid). 
Akhirnya diikuti oleh proses sitokinesis sehingga seluruhnya 
terbentuk empat sel anak haploid. 

       Gambar 4 
       Meiosis  

 
 

Tabel 2 
Perbedaan antara Mitosis dan Meiosis 

Pembeda Mitosis Meiosis 

Tahap pembelahan Satu kali Dua Kali  

Jumlah sel anak Dua sel  Empat sel  

Sifat kromosom  anak  Diploid (2n) Haploid (n) 

Tempat pembelahan  Sel Tubuh Sel Kelamin 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-BZJLJ_tdeWo/T0WpY-dG1DI/AAAAAAAAADM/Uuuj-6jckWw/s1600/images
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C. Interaksi Radiasi dengan Sel Tubuh Manusia 
Bila sinar X ataupun radiasi gamma diserap oleh material biologi, terjadi reaksi 
berantai yang diawali oleh ionisasi dengan konversi energi foton menjadi 
gerakan elektron cepat, diikuti oleh reaksi kulminasi pemecahan ikatan kimia 
yang menghasilkan efek biologi. Efek biologi dapat dihasilkan oleh efek 
langsung ataupun efek tidak langsung, melalui pembentukan radikal. Sekitar 
70% kerusakan biologi akibat reaksi tidak langsung yang dapat dimodifikasi 
dengan kehadiran oksigen dan berbagai senyawa kimia. Sebaliknya untuk 
radiasi pengion rapat (elektron, proton) efek langsung dominan dalam 
menghasilkan efek biologi. 
 

 
Gambar 5 

Reaksi Langsung dan Reaksi Tidak Langsung 
 

Untuk memperoleh hubungan kuantitatif antara dosis radiasi dan efek 
biologi, berbagai sistem biologi dikembangkan dalam laboratorium. Salah satu 
cara adalah dengan kultur sel in vitro, dengan sel berasal dari sel normal 
ataupun sel neoplastik dengan beberapa sistem jaringan normal agar 
diperoleh kurva survival in vivo. Beberapa transplantasi tumor telah diteliti, 
dan diperoleh informasi dari “tumor cure” (pengobatan tumor) sampai 
penundaan pertumbuhan, atau survival sel. Selain itu, berbagai sistem 
jaringan normal telah pula diselidiki, meskipun pada hakikatnya survival sel 
tidak dapat diperkirakan.  
 
Radiasi pengion bila mengenai sel tumor maligna, akan menimbulkan ionisasi 
air dan oksigen ekstraseluller dan intraseluller sehingga menjadi ion H+, ion 
OH- dan ion oksigen. Ion ini bersifat tidak stabil dan dapat berubah menjadi 
radikal H, radikal OH dan radikal oksigen. Radikal ini akan bereaksi dengan 
DNA dan menimbulkan kerusakan DNA dan akhirnya menimbulkan 
kematian sel. Reaksi yang terjadi antara radiasi pengion dengan sel tumor 
maligna bisa berupa reaksi langsung  dan reaksi tidak langsung .  
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Reaksi langsung adalah interaksi yang terjadi antara radiasi pengion dengan 
sel tumor maligna, dalam hal ini interaksi langsung antara radiasi pengion 
dengan DNA didalam kromosom pada inti. Atom-atom yang menyusun 
molekul pada DNA, mengalami ionisasi, akibatnya DNA kehilangan fungsi-
fungsinya sehingga sel-sel tumor mengalami kemandekan dalam 
proliferasinya.  

 
Reaksi tidak langsung  adalah reaksi terpenting dalam proses interaksi radiasi 
pengion dengan sel tumor maligna. Molekul air dan molekul oksigen yang 
terdapat di intraseluler dan ekstraseluler akan terkena radiasi pengion. 
Akibatnya elektron akan terlempar keluar orbit dan akan berubah menjadi ion 
H+ dan ion OH- serta ion oksigen. Ion-ion ini bersifat tidak stabil dan akan 
berubah menjadi radikal H, radikal OH dan radikal oksigen. Radikal-radikal 
tersebut secara kimiawi sangat berbeda dengan molekul asalnya dan 
mempunyai kecenderungan besar untuk bereaksi dengan DNA.  
 
Akibat dari reaksi tersebut maka akan terjadi kerusakan DNA yang dapat 
berupa putusnya kedua backbone DNA (double strand break), satu backbone DNA 
putus (single strand break), kerusakan base (base damage), kerusakan molekul 
gula (sugar damage), DNA-DNA crosslink dan DNA protein cross link. Diantara 
reaksi yang terjadi didalam sel tumor maligna, selain kerusakan DNA pada 
kromosom, akibat reaksi langsung  dan reaksi tidak langsung  dari radiasi 
pengion, juga terjadi suatu efek sitologis yang disebut abrasi kromosom. 
Radiasi akan menghambat proses pembelahan sel. Radiasi yang terjadi pada 
saat sel tumor dalam proses interfase dan mulai membelah, beberapa sel akan 
mengalami aberasi kromosom.  
 
Akibat aberasi kromosom ini dapat terjadi beberapa kemungkinan:  
1.  kematian sel yang segera terjadi (early cell death), 
2.  aberasi terus menerus setelah beberapa kali sel membelah.  

a. Terdapat beberapa jenis aberasi kromosom: 
1) satu fragmen kromosom akan berpindah tempat ke kromosom lain, 
2) satu fragmen kromosom berpindah tempat pada lengan yang lain 

pada kromosom yang sama ,  
3) satu fragmen kromosom berpindah tempat pada lengan yang sama 

pada kromosom yang sama.  
 

Faktor-faktor biologis yang mempengaruhi respon sel terhadap radiasi: 
1. Fase-fase proliferasi 

Dalam populasi sel tumor terdapat kelompok (fraksi) sel-sel yang sedang 
aktif melakukan proliferasi. Kelompok ini dikenal sebagai growth fraction. 
Dalam kelompok ini terdapat beberapa fraksi proliferasi yang berbeda-beda 
yakni sel dalam fase S (sintesa), G2, M (mitosis), dan G1. Sel yang sensitif 
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terhadap radiasi adalah sel aktif berproliferasi yang berada dalam fase G2 
dan M. Terdapat beberapa teori mengenai mekanisme ini, antara lain 
dikatakan bahwa hal ini berhubungan dengan target utama kematian sel 
adalah DNA. Dalam fase G2 dan M ditemukan jumlah DNA yang 
terbanyak. Teori lain mengatakan bahwa gel-gel dalam fase G1 dan S 
mempunyai kemampuan melakukan proses repair terhadap kerusakan 
sub-Ietal akibat radiasi yang sangat baik . 
 

2. Oksigenisasi 
Oksigen merupakan modifikasi kimia sensitifitas radiasi yang sangat 
potent. Sel mamalia hipoksik mempunyai kepekaan 2,5 hingga 3 kali lebih 
rendah dari sel yang teroksigenisasi dengan baik. Teori saat ini mengatakan 
bahwa mekanisme sensitisasi tersebut terjadi akibat terikatnya oksigen oleh 
elektron yang tidak berpasangan dilapisan luar radikal bebas sehingga 
terbentuk peroksidase yang lebih stabil dan lebih toksik dibanding radikal 
bebas. Karena usia radikal bebas hanya beberapa mikrodetik, maka untuk 
meningkatkan efek radikal bebas ini diperlukan keberadaan oksigen pada 
saat pembentukannya. 
 

3. Panas 
Pemanasan disamping mempunyai efek sendiri dalam melakukan 
perusakan sel, juga dapat digunakan sebagai faktor yang dapat 
meningkatkan sensitifitas radiasi. Efek ini dapat terjadi karena panas 
bekerja pada sel dalam fase S yang dikenal resisten terhadap radiasi dan 
juga tidak dipengaruhi oleh kandungan oksigen jaringan. 
 

4. Radiosensitizer kimiawi 
Beberapa bahan misalnya derivat pirimidinn misalnya bromodeoxyuridine 
atau iododeoxyuridine dan pirimidin akan terikat dalam sintesa DNA. 
Sehingga bahan-bahan tersebut akan terikat pada DNA dalam sel tersebut. 
Sebagai akibat terjadi kerapuhan dan peningkatan kepekaan DNA yang 
mengikat bahan tersebut terhadap radiasi. 

 
D. Radiosensitivitas Sel  

Interaksi radiasi pengion dengan jaringan akan menimbulkan ionisasi, dan 
sebagai akibat ionisasi akan terjadi kelainan atau kerusakan pada jaringan 
yang dinamakan efek biologi. 
 
Efek biologi tersebut dibagi menjadi 2 yaitu : 
1. Efek Somatik 
2. Efek Genetik 
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Pembagian efek somatik maupun genetik berdasarkan atas kerusakan 
jaringan yang ditimbulkan radiasi pengion tersebut. Dalam  terjadinya efek 
somatik sangat ditentukan oleh besarnya radiasi yang diabsorbsi dan  respon 
jaringan terhadap radiasi.  Respon jaringan ini dinamakan sensitivitas jaringan 
terhadap radiasi. Sensitivitas terhadap radiasi berbagai jaringan tidak sama, 
hal ini beregang pada hukum Bergonie dan Tribendeau. 

 
Berikut ini disusun radiasi sensitif relatif dari  berbagai jaringan terhadap 
radiasi menurut urutan menurun: Sumsum tulang dan sistem hemopoetik, 
jaringan alat kelamin, jaringan alat pencernaan, kulit, jaringan ikat, jaringan 
kelenjar, tulang, otot, urat saraf.   
 
Formulasi Hukum Bergonie dan Tribondeau secara empiris (1906), hukum ini 
menyatakan bahwa sel-sel yang mempunyai sifat-sifat berikut mudah menjadi 
rusak oleh partikel –partikel pengion : 
1. Laju mitosisnya tinggi 
2. Pembelahan sel nya berlangsung selama sebagian besar waktu hidupnya 
3. Kekurang khususan dalam urutan perkembangan sel 
 
Sel jenis sifat no 1 dan 2 mengacu pada jumlah seluruh pembelahan selama 
sejarah sel tersebut, oleh karena itu sel-sel yang relatif lebih sering membelah 
diri berpeluang lebih besar menjadi rusak oleh penyinaran. 
 
 Sebuah sel epitel di dalam lapisan kulit usus merupakan contoh jenis sel yang 
memnuhi kriteria 1 dan 2, sedangkan sebuah sel sistem saraf pusat (SSP) tidak 
memenuhi kedua kriteria tersebut. Jadi para ahli patologi secara relatif dapat 
membuat indeks kepekaan relatif yang lebih tinggi bagi epitelium terhadap 
sel-sel SSP.  
 
 Berdasarkan Hukum Bergonie dan Tribondeu, maka tumor dapat 
dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu: 
1. Tumor Radiosensitif  

Dapat dihancurkan dengan dosis penyinaran 3000 samapi 4000 rad dalam 3 
– 4 minggu  

2. Tumor Radioresponsif 
Dapat dihancurkan dengan dosis penyinaran 4000 samapi 5000 rad dalam 4 
– 5 minggu  

3. Tumor Radioresisten  
Sulit untuk dihancurkan walaupun dengan dosis di atas 6000 rad, 
sedangkan dosis setinggi itu melebihi batas toleransi jaringan sehat di 
sekitarnya, sehingga dapat merusak jaringan di sekitarnya   
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E.  Respon Sel Terhadap Radiasi  
Aspek Fisika-Biologi Dalam Radioterapi (Radiobiologi) Sebagai dasar 
digunakannya terapi radiasi adalah terdapatnya perbedaan efek radiasi pada 
tumor dan jaringan normal disekitarnya. Perbedaan ini dinyatakan dengan 
therapeutic ratio (TR). Respon terhadap radiasi pada jaringan normal dan 
jaringan tumor berbeda oleh karena didasarkan pada beberapa fenomena 
biologis sel (4R), yaitu: 
1. Reparasi sel, ialah proses sel untuk melakukan perbaikan kerusakan DNA 

akibat radiasi. Kerusakan DNA karena radiasi umumnya diperbaiki dalam 
waktu singkat. Derajat perbaikan bervariasi dari jaringan satu ke jaringan 
lainnya. Kebanyakan tumor ganas mengalami gangguan dalam melakukan 
proses ini. Sehingga pada radiasi berikutnya terjadi kematian/kerusakan 
sel tumor yang lebih banyak dari jaringan normal yang telah mengalami 
reparasi pada waktu interval radiasi. 

2. Reoksigenisasi sel. Kebutuhan nutrisi akan meningkat seiring dengan 
pertumbuhan sel. Hal ini dapat dipenuhi oleh sel normal yang memiliki 
vaskularisasi (suplai darah) yang baik. Pada sel tumor yang 
vaskularisasinya buruk, apalagi cenderung hipoxia. Maka tumor yang 
hipoxia tersebut akan 2-3 kali lebih radioresisten dibanding sel yang 
oksigenisasinya baik. Radiasi mengakibatkan berkurangnya sebagian 
massa tumor sehingga terjadi perbaikan vaskularisasi/oksigenisasi pada sel 
tumor yang tersisa dan akan menjadi lebih sensitif terhadap radiasi 
berikutnya. 

3. Redistribusi sel. Sensitifitas sel terhadap radiasi bervariasi tergantung pada 
fase sel mana yang mengalami radiasi. Fase yang sensitif adalah fase 
mitosis (fase sel membelah diri). Setelah populasi sel yang radiosensitif 
mati, maka dalam masa interval radiasi, sejumlah sel pada fase sintesis 
(fase memperbanyak materi genetik/DNA dan yang bersifat radioresisten) 
masuk ke dalam aktifitas proliferasi sel yang bersifat radiosensitif. Sehingga 
sel-sel akan mati pada radiasi berikutnya. Karena kebanyakan tumor 
mempunyai aktifitas proliferasi yang lebih tinggi dari jaringan normal 
asalnya, maka fenomena ini lebih dimiliki oleh populasi sel tumor. 

4. Repopulasi sel. Merupakan sifat sel untuk melanjutkan proses proliferasi 
dalam masa radiasi. Setelah radiasi, sel-sel mati akan digantikan oleh sel-sel 
yang masuk dalam siklus sel, tentunya setelah berada dalam fase istirahat 
melalui proses rekruitmen. Proses ini akan berjalan cepat pada jaringan 
normal yang proliferasinya lebih tinggi dan pada jaringan tumor ganas. 
Repopulasi jaringan normal lebih besar dibandingkan repopulasi jaringan 
tumor. 

 
Berdasarkan hal tersebut maka pemberian dosis terapi radiasi pada umumnya 
diberikan dalam fraksi-fraksi dengan interval antar fraksi dan besar dosis per 
fraksi yang bervariasi sehingga memperoleh TR yang optimal. 
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III. RANGKUMAN  
A. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan 

merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Berdasarkan keadaan 
intinya, sel dibedakan dalam dua macam, yaitu: sel prokariotik dan sel 
eukariotik. 

B. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara 
membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. 
Pembelahan sel pada organisme uniseluler merupakan suatu cara bagi 
organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan, bagi organisme 
multiseluler, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan 
organisme. 

C. Reaksi yang terjadi antara radiasi pengion dengan sel tumor maligna bisa 
berupa reaksi langsung  dan reaksi tidak langsung .  

D. Formulasi Hukum Bergonie dan Tribondeau secara empiris (1906), hukum ini 
menyatakan bahwa sel-sel yang mempunyai sifat-sifat berikut mudah menjadi 
rusak oleh partikel–partikel pengion: Laju mitosisnya tinggi, pembelahan sel 
nya berlangsung selama sebagian besar waktu hidupnya dan kekurang 
khususan dalam urutan perkembangan sel. 

E. Berdasarkan Hukum Bergonie dan Tribondeu, maka tumor dapat 
dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu: tumor radiosensitif, tumor 
radioresponsif dan tumor  radioresisten. 

F. Interaksi radiasi pengion dengan jaringan akan menimbulkan ionisasi, dan 
sebagai akibat ionisasi akan terjadi kelainan atau kerusakan pada jaringan 
yang dinamakan efek biologi. Efek biologi dibagi 2 (dua) yaitu efek somatik 
dan efek genetik. 

G. Respon terhadap radiasi pada jaringan normal dan jaringan tumor berbeda 
oleh karena didasarkan pada beberapa fenomena biologis sel (4R), yaitu: 
reparasi sel, reoksigenisasi sel, redistribusi sel dan repopulasi sel  

 
 

IV. EVALUASI 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lengkap! 
A. Sebutkan karakter pembelahan mitosis!  

B. Jelaskan tujuan pembelahan miosis!  

C. Sebutkan pengelompokan tumor berdasarkan Hukum Bergonie dan Tribondeu!  
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MATERI INTI II 
PERSIAPAN ALAT PELAYANAN FISIKAWAN MEDIS 

 
 
I.  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 
Instalasi Radiologi sangat erat dengan pemanfaatan radiasi pengion seperti 
sinar-X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Radiasi yang digunakan ini 
tidak bisa diinderai oleh panca indera kita. Selain itu, ia berenergi tinggi yang 
memiliki potensi merugikan bagi manusia. Untuk mengetahui keberadaan hal 
ini perlu digunakan alat pendeteksi radiasi dan diperlukan alat perlindung 
diri etika berhadapan dengannya. Untuk itu, keberadaan alat bagi fisikawan 
medis sangatlah tinggi dalam mendukung pekerjaannya.  

 
B. Deskripsi Singkat  

Dalam memahami materi ini, diperlukan materi Dasar-Dasar Fisika Radiasi 
yang dibicarakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan perangkat dasar 
pemahaman prinsip kerja peralatan deteksi maupun alat ukur radiasi berada 
dalam materi tersebut. Kemudian, materi ini menjadi dasar pada materi 
praktek pelayanan fisika medik selanjutnya. 
 
Pada pembahasan Persiapan Alat Pelayanan Fisikawan Medik dimulai 
dengan peralatan survey radiasi yang dinamakan surveymeter. Kemudian 
membahas dengan peralatan dosimetri radiasi yang bernama dosimeter. 
Kemudian dibahas dikenalkan peralatan kendali mutu untuk peralatan 
radiografi dan kedokteran nuklir. Di akhir pembahasan diberikan contoh 
tentang persiapan pasien sebelum diberikan paparan radiasi 
 

C. Tujuan Pembelajaran  
1.  Tujuan Pembelajaran Umum 
 Setelah mengikuti materi ini, saudara mampu menyiapkan alat pelayanan 

fisika medik. 
 
3. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mengikuti materi ini, saudara mampu: 
a. Menyiapkan alat keselamatan kerja terhadap radiasi 
b. Menyiapkan alat dosimetri diagnostik/pencitraan medik/kedokteran 

nuklir 
c. Menyiapkan alat QA/QC diagnostik/ pencitraan medik/kedokteran 

nuklir 
d. Menyiapkan pasien 
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D. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan  
1. Persiapan Alat Keselamatan Kerja terhadap Radiasi. 

a. Persiapan Survei Meter. 
b. Persiapan Perlengkapan Alat Proteksi dan Keselamatan Radiasi. 
c. Persiapan Dekontaminasi (untuk Kedokteran Nuklir). 

2.  Persiapan Alat Dosimetri 
a. Persiapan Alat Dosimetri Radiodiagnostik 
b. Persiapan Alat Dosimetri Pencitraan Medik 
c. Persiapan Alat Dosimetri Kedokteran Nuklir 

3.  Persiapan Alat 
a. Persiapan Alat QA/QC Radiodiagnostik 
b. Persiapan Alat QA/QC Pencitraan Medik 
c. Persiapan Alat QA/QC Kedokteran Nuklir 

4. Persiapan Pasien 
a. Persiapan Pasien Kedokteran Nuklir 
b. Persiapan Pasien Radiodiagnostik 
c. Persiapan Pasien Pencitraan Medik 

 
E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (di Kelas)  

Langkah 1: Pengkondisian (10 menit) 
1. Fasilitator mengenalkan dirinya pada saudara dengan ramah. 
2. Saudara mendapat informasi singkat tentang materi yang disampaikan. 
3. Saudara diinformasikan oleh fasilitator mengenai tujuan pembelajaran dan 

pokok bahasan yang disampaikan dengan menggunakan bahan tayang. 
 

Langkah 2: Penyampaian Materi (250 menit) 
Berikut ini disampaikan langkah-langkah proses kegiatan pembelajaran: 
1. Fasilitator menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan 

pembelajaran bagi saudara dan seluruh peserta pelatiham. 
2. Dibahas persiapan alat keselamatan kerja terhadap radiasi 
3. Dipaparkan persiapan alat dosimetri diagnostik/pencitraan 

medik/kedokteran nuklir Sistem Nilai. 
4. Dilakukan diskusi mengenai persiapan alat QA/QC diagnostik/ pencitraan 

medik/kedokteran nuklir. 
5. Dipaparkan topik tentang persiapan pasien. 
 
Langkah 3: (10 menit) 
Sesi pembelajaran ditutup dengan memberikan rangkuman dan mengucapkan 
terima kasih. 
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II.  URAIAN MATERI 
A.  Persiapan Alat Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi. 

1. Persiapan surveymeter 
Surveymeter merupakan peralatan pendeteksi radiasi yang digunakan 
untuk survey lapangan daerah radiasi. Untuk pengukuran paparan 
lapangan ini, survey meter harus dalam keadaan yang andal. Hal ini 
ditandai dengan kondisi batere dalam keadaan baik dan sertifikat kalibrasi 
masih berlaku. Bila kedua hal ini telah dipenuhi maka pengguna perlu 
membaca buku petunjuk penggunaan surveymeter agar dapat 
menggunakannya dengan baik.  
 

2.  Persiapan perlengkapan alat proteksi dan keselamatan radiasi 
Keselamatan pasien maupun pekerja radiasi pengion/non-pengion dan 
masyarakat menjadi hal yang utama. Fisikawan Medis harus memastikan 
kelengkapan alat pelindung diri di ruang pemeriksaan dengan sumber 
radiasi pengion maupun yang non pengion. Alat pelindung yang 
digunakan adalah: 
a. Alat pelindung radiasi pengion yang harus disiapkan di ruang 

pemeriksaan adalah : apron, thyroid shield, sarung tangan timbal, gonad 
shield, kacamata Pb, tirai Pb pada mode peralatan floroskopi, lampu 
merah di atas pintu masuk pemeriksaan dan shielding. 

b. Alat pelindung diri radiasi non-pengion yang harus disiapkan berupa : 
kaca mata khusus cahaya dengan panjang geombang tertentu, detektor 
logam, thermohygrobameter, dan dehudifier.  
Selain itu, fisikawan medis juga harus memastikan bahwa gedung yang 
digunakan telah memenuhi persyaratan/perundangan yang berlaku.  

 
3.  Persiapan dekontaminasi (untuk kedokteran nuklir) 

Kontaminasi adalah zat radioaktif yang menempel pada suatu tempat atau 
pada korban kecelakaan radiasi. Korban bisa menyebarkan/memindahkan 
zat radioaktif tersebut pada benda atau orang lain yang berkontak dengan 
zat radioaktif yang ada pada tubuh korban kecelakaan radiasi tersebut. 
 
Proses dekontaminasi dilakukan setelah pasien stabil atau sejalan dengan 
proses menstabilkan kondisi pasien. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 
proses dekontaminasi. 
a. Cairan pencuci yang steril yang bisa terdiri dari, aqua steril, larutan 

sabun lunak, radiac wash. 
b. Cairan anti septik 
c. Kasa steril. 
d. Duk disposible yang dilengkapi pita perekat pada satu sisinya dan kedap 

air. 
e. Pembalut kecil. 
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f. Pembalut besar. 
g. Sikat lembut. 
h. Plester. 
i. Pinset (untuk mengambil serpihan). 
j. Kantong plastik klip. 
k. Lidi kapas(untuk swab). 
l. Plater perekat. 
m. Bejana penampung cairan pencuci. 
n. Tempat sampah yang dilapisi kantong plastik tempat pembuangan kasa 

bekas, handschoon bekas dan lain-lain yang dipakai untuk proses 
dekontaminasi. 

o. Spidol 
p. Radiant wash 

 
B. Persiapan Alat Dosimetri 

Dosimetri adalah pengukuran dosis. Alat yang digunakan bernama 
dosimeter. Hal ini berbeda dengan surveymeter yang mengukur laju radiasi, 
dosimeter akan menunjukkan besarnya dosis dosis radiasi pada skala waktu 
tertentu.  
 
Ragam dosimeter yang beredar saat ini telah disesuaikan dengan peruntukan. 
Apalagi sudah ada yang menunjukkan tampilan digital, hal ini tentu semakin 
mempermudah pembacaan dan juga penggunaan. Hal yang perlu ditekankan 
dalam penggunaan alat ukur radiasi adalah bahwa peralatan tersebut harus 
masih berlaku sertifikat kalibrasinya. 

 
1. Persiapan alat dosimetri radiodiagnostik dan pencitraan medis 

Alat dosimetri atau dosimeter yang digunakan oleh fisikawan medis level I 
untuk bidang radiaodiagotik dan pencitaan medik berupa : 
a. Dosimeter saku 
b. X-ray Multi tester tool 
c. Image Quality Test Tool 

2.  Persiapan alat dosimetri kedokteran nuklir 
Alat dosimetri atau dosimeter yang digunakan oleh fisikawan medis level I 
untuk bidang kedokteran nuklir pratama berupa 
a. Bagde TLD  
b. Dosimeter saku 

 
Di instalasi kedokteran nuklir setiap alat survey meter dan dosimeter 
minimal memiliki dua sebagai cadangan bila ada yang dikalibrasi. 
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C. Persiapan Alat QA/QC 
Setiap peralatan pelayanan radiadiagnostik dan kedokteran nuklir perlu 
dilakukan penjaminan mutu (QA) dan kendali mutu (QC) sebelum digunakan 
dalam pelayanan. Hal ini diperlukan agar radiasi yang terpancar ke pasien 
terkontrol dengan baik sehingga resiko yang menimpa pasien dapat 
diminimalisir. 
 
Peralatan yang digunakan untuk kegiatan QA/QC peralatan radiasi berupa 
alat ukur radiasi, fantom dan alat bantu lain. Alat ukur radiasi yang 
digunakan haruslah terkalibrasi dengan baik yang ditunjukkan dengan 
sertifikat kalibrasi yang masih berlaku. 
1. Persiapan alat QA/QC radiodiagnostik dan pencitraan medik 

Peralatan yang diperlukan untuk QA/QC radiodiagnostik dan pencitraan 
medik untuk fisika medik level I ditampilkan pada Tabel 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Persiapan alat QA/QC Kedokteran Nuklir (KN) 

Pada instalasi kedokteran nuklir peralatan QC disesuaikan dengan 
peralatan utamanya. Peralatan QC untuk kamera gamma adalah : 
a. Co-57 untuk QC uniformity 
b. Fantom kuadran Bar 

Tabel 1.  
Peralatan QC Radiodiagnostik untuk Fisika Medik Level I 

Pesawat Sinar-X 
konvensional 

Pesawat Sinar-X 
Fluoroskopi 

Pesawat Sinar-X 
Mammografi 

Computerized 
Radiography (CR) 

- Multimeter sinar-X 
- Surveymeter 
- Dosimeter saku 
- Sensitometer 
- Densitometer 
- Colimator beam aligment 

test tool 
- Lightmeter 
 

- Multimeter 
sinar-X 

- Surveymeter 
- Dosimeter saku 
- Filter Al 
- Penguji objek 

fluoroskopi 
- Lead blok 
- Attenuatir 

Copper 

- Multimeter 
sinar-X 

- Surveymeter 
- Dosimeter saku 
- Filter Al 
- Colimator beam 

aligment test tool 
- Light meter 
- Fantom resolusi 

untuk 
mamografi 

- Fantom resolusi 
untuk CR dan 
Software 

- CT-Scan - Magnetic 
Resonance 
Imaging 

- USG - C-Arm 

- Multimeter sinar-X  
- X-ray multi tester Tool 
- CT Dose Profile 
- Fantom CTDI 
- Fantom CT Resolusi 

 

- Fantom objek  
silinder atau 
bola berisis 
fluida 

- Fantom resolusi 
- Gauss meter 
- Detektor RF 

- Fantom resolusi 
USG 

- Multimeter sinar-
X 

- Dosimeter saku 
- Filter Al 
- Penguji objek 

fluoroskopi 
- Lead blok 
- Attenuatir Copper 
- Focal spot test tool 
- Image evaluation 

test tool 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

103 

 

c. Fantom SPECT camera 
d. Fantom QC Ct 

 
Peralatan QC PET dengan fasilitas Cyclotron adalah 
a. Ge 68 
b. PET Dosimeter (Curiemeter) 

 
Peralatan QC PET/CT tanpa fasilitas Cyclotron adalah 
a. Ge 68 
b. Fantom CT 

 
Persiapan peralatan pendukung radiasi dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 
ini merupakan contoh yang kemudian dapat dijadikan rujukan untuk 
peralatan yang sejenis. 

 
Tabel 2.  

Persiapan terhadap peralatan radiasi 

No Nama Alat Kegunaan Persiapan yang dilakukan 

1 Pantom abdomen dengan 
ketebalan bervariasi  

Untuk uji paparan 
otomatis (AEC) 

Pastikan pantom bersih, utuh 
dan tidak ada kerusakan 

2 Saringan filter/alumunium Untuk uji  lapisan nilai 
paruh (Half Value 
Layer/HVL) 

Pastikan saringan filter 
/alumunium datar lurus tidak 
tertekuk dll 

3 Densitometer dan 
sensitometer 

Untuk  uji sensitifitas 
film radiografi 

Pastikan alat berfungsi dengan 
baik,terkalibrasi dengan baik. 

4 Elektrometer dan bilik 
ionisasi/dosimeter 

Untuk uji kebocoran 
rumah tabung 

Pastikan alat berfungsi dengan 
baik,terkalibrasi dengan baik. 

5 Kaset radiografi berbagai 
ukuran/film yang 
terbungkus 
karton/amplop 

Untuk uji kebocoran 
rumah tabung 

Berfungsi dengan baik tidak ada 
kerusakan serta film yang 
dipakai tidak kadaluarsa 

6 Lux meter  Pastikan alat berfungsi dengan 
baik,terkalibrasi dengan baik, 
baterai cukup danlain-lain 

7 Balok Timbal  Timbal tidak tertekuk, tidak 
rusak dan lain-lain 

8 Peralatan analisis berkas 
sinar-x non invasive atau 
peralatan tes yang terpisah 
(KV Meter digital) 

Untuk uji keakuratan 
tegangan tabung 

Pastikan alat terkalibrasi dan 
menggunakan metode tes 
dengan tepat 

 
9 

Alat uji kolimator 
(Collimator Alignment Test 
Tool) 
 

Untuk menentukan 
akurasi pada kesamaan 
antara berkas sinar-X 
dan berkas cahaya dan 
mengevaluasi 
ketepatan berkas sinar-
X dengan pusat berkas 
cahaya 

 

10 a) Alat uji ketepatan 
berkas cahaya (Beam 
Alignment Test Tool) 
 

Untuk menentukan 
akurasi pada kesamaan 
antara berkas sinar-X 
dan berkas cahaya dan 
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mengevaluasi 
ketepatan berkas sinar-
X dengan pusat berkas 
cahaya 

11 Alat pengukur waktu 
eksposi digital 

Untuk uji waktu 
eksposi 

Alat berfungsi dengan baik 

12 Lampu tungsten 100 
watt 

Untuk uji kebocoran 
kaset radiografi 

Berfungsi dengan baik 

13 Meteran/Pita 
pengukur 

Untuk mengukur 
jarak/panjang 

Berfungsi dengan baik, garis 
skala jelas terbaca danlain-lain 

14 Alat tulis dll Mencatat hasil uji Berfungsi dengan baik 
 
 

D.  Persiapan pasien 
Sebelum pemeriksaan dilakukan maka hal penting yang harus dilakukan 
adalah mempersiapkan pasien. Yang dimaksud dengan mempersiapkan 
pasien adalah memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga tentang 
tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan keselamatan radiasi, 
meliputi penjelasan efek/gejala yang mungkin akan dirasakan, apa yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan selama pemeriksaan/pengobatan, sehingga 
pasien siap secara fisik maupun psikologis untuk menjalani 
pemeriksaan/pengobatan dengan radiasi. 
1. Persiapan pasien kedokteran nuklir 

Persiapan pasien untuk pelayanan kedokteran nuklir misalnya adalah: 
a. Persiapan Pasien untuk Pemeriksaan Renogram 

Menjaga status hidrasi pasien selama pemeriksaan. 
1) Penderita dewasa: minum 400 ml air 20-30 menit sebelum 

pemeriksaan. 
2) Penderita anak-anak: diberikan volume cairan sesuai dengan berat 

badan. 
3) Tidak dianjurkan melakukan pemeriksaan renogram bersamaan 

dengan pemeriksaan IVP. 
4) Penderita harus mengosongkan vesika urinaria sebelum pemeriksaan. 
5) Pada pemakaian radiofarmaka I-131 Hippuran, penderita sebelumnya 

diberikan larutan lugol 10 tetes untuk memblok jaringan tiroid agar 
tidak menangkap I-131 

b. Persiapan pasien untuk pemeriksaan thyroid scan : 
Pasien tidak boleh minum obat-obatan yang mengandung yodium, jamu 
jamuan, dan vitamin selama 1 minggu sebelum pemeriksaan  

c.  Persiapan pemeriksaan whole body scan: 
 Pasien tidak boleh minum obat-obatan yang mengandung yodium, 

jamu-jamuan, dan vitamin selama 3 minggu sebelum pemeriksaan. 
 

2. Persiapan pasien radiodiagnostik dan pencitraan medik 
Persiapan pasien untuk radiodiagnostik dan pencitraan medik misalnya: 
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a. Prosedur Tetap Persiapan Pemeriksaan BNO-IVP 
1) Mendaftar ke instalasi radiologi untuk diprogram pelaksanaan 

pemeriksaan  Periksa laboratorium ureum dan kreatinin 
2) Pasien diperiksa tekanan darah, berat badan dan apabila pernah 

difoto maka foto lama harap dibawa 
3) Satu (1) hari sebelum pemeriksaan pasien makan bubur kecap saja 

atau makanan yang rendah serat Duabelas (12) jam  sebelum 
pemeriksaan minum obat urus-urus  yaitu garam Inggris 30 gr 
ditambah air putih ½ gelas (± 250 ml) atau Dulcolax tab 2 diminum 
sekaligus Pagi harinya ±4-6 jam sebelum pemeriksaan Dulcolax Supp 
dimasukkan ke dalam anus Setelah itu pasien puasa tidak makan  
(boleh minum) sampai dengan pemeriksaan selesai 

4) Pasien dilarang merokok dan kurangi bicara 
5) Untuk pasien rawat inap infus diatur tetesan maintenance. 

 
b. Prosedur Tetap Persiapan Pemeriksaan Colon In Loop 

1) Mendaftar ke instalasi radiologi untuk diprogram pelaksanaan 
pemeriksaan  satu (1) hari sebelum pemeriksaan pasien makan bubur 
kecap saja atau makanan yang rendah serat  

2) Duabelas (12) jam  sebelum pemeriksaan minum obat urus-urus  yaitu 
garam Inggris 30 gr ditambah air putih ½ gelas (± 250 ml) atau 
Dulcolax tab 2 diminum sekaligus  

3) Pagi harinya ±4-6 jam sebelum pemeriksaan Dulcolax Supp 
dimasukkan ke dalam anus. 
 

c.  Prosedur Tetap Persiapan Pemeriksaan Ct Scan Kepala Dengan Kontras 
1) Mendaftar ke instalasi radiologi untuk diprogram pelaksanaan 

pemeriksaan  Periksa Laborat ureum kreatinin (hasil normal) 
2) Puasa (tidak makan boleh minum) ± 4-6 jam sebelum pemeriksaan 
3) Pasien diperiksa tekanan darah, berat badan dan apabila pernah 

difoto maka foto lama harap dibawa 
 
 

III.  RANGKUMAN  
Alat deteksi radiasi menjadi hal sangat penting dalam mengelola peralatan 
berbasis radiasi. Keberadaan alat ini harus diketahui secara pasti kepada 
penggunanya. Selain itu, untuk alat ukur radiasi harus diperhatikan sertifikat 
kalibrasinya sebelum digunakan 
 
 

IV. EVALUASI  
A. Sebutkan persayaratan alat ukur radiasi dapat digunakan? 
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B. Sebutkan contoh peralatan QC peralatan Radiology yang tidak diperlukan 
kalibrasi?   

C. Bagaimana menyiapkan alat keselamatan kerja  terhadap radiasi? 
D. Bagaimana menyiapkan alat dosimetri diagnostik/pencitraan medik/ 

kedokteran nuklir? 
E. Bagaimana menyiapkan alat QA/QC diagnostik/ pencitraan 

medik/kedokteran nuklir? 
F. Bagaimana menyiapkan pasien? 

 
 
V.  DAFTAR ISTILAH 

A. QC: Quality Control adalah kendali kualitas 
B. QA : Quality Assurance adalah penjaminan mutu 
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MATERI INTI III 
PELAYANAN KESELAMATAN RADIASI 

 
  
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Keselamatan dan kesehatan merupakan dua hal pokok yang saling 
berintegrasi. Selamat tapi tidak sehat tentu kita tidak dapat melakukan 
aktivitas dengan baik. Sedangkan sehat tetapi tidak selamat sudah barang 
tentu sehatnya tidak berarti lagi. 
 
Seperti yang telah kita ketahui, sinar-X dan radioaktivitas merupakan bagian 
dari iptek nuklir yang telah lama memberikan kontribusi luas dalam bidang 
kesehatan terutama dalam diagnosis, pengobatan penyakit dan pembuatan 
obat-obatan. Selain itu, iptek nuklir juga memberikan kontribusi luas dalam 
bidang industri, lingkungan, energi, pertanian, peternakan dan lain-lain. Saat 
ini hampir semua cabang ilmu dapat memanfaatkan teknologi nuklir. 
 
Perkembangan pemanfaatan teknologi nuklir yang sangat cepat di segala 
bidang menjadikan aspek keselamatan menjadi hal penting yang harus 
dipenuhi. Perkembangan teknologi perlu diselaraskan dengan kesadaran 
dan kepedulian terhadap aspek kesehatan dan keselamatan. Melalui forum 
ini penyebarluasan dan penyelarasan antara iptek yang berkaitan dengan 
bidang kesehatan dan keselamatan dapat dioptimalkan. 
 
Semakin meluasnya pemanfaatan iptek nuklir, terutama di bidang kesehatan 
kemudian disusul di bidang industri. Potensi penerimaan paparan radiasi 
bagi pekerja dan masyarakat semakin tinggi. Telah diketahui bahwa 
kontributor terbesar penerimaan dosis radiasi masyarakat berasal dari 
aplikasi di bidang kesehatan. Sedangkan potensi kecelakaan radiasi terbesar 
ada dalam aplikasi di bidang industri. Kekhawatiran masyarakat terhadap 
hal yang berbau nuklir menuntut teknologi dan penannganan keselamatan 
yang semakin baik.  
 
Keselamatan radiasi menjadi perhatian dari pemerintah dengan lahirnya  
UU 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, PP 33 tahun 2007 tentang  
Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, peraturan 
kepala Bapeten no 8 tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam 
Penggunaan Pesawat Sinar-X, di dalamnya mengatur nilai batas dosis radiasi 
yang diterima oleh pasien maupun pekerja radiasi.  
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B. Deskripsi Singkat 
Pembahasan materi ini meliputi 4 (empat) materi yang dimulai dengan 
penjelasan tentang keselamatan radiasi. Berikutnya tentang bagaimana 
melaksanakan survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi. Juga dijelaskan 
tentang pengukuran/kalibrasi film badge dan thermo luminicence dosimeter 
(TLD) serta tata cara perawatan dan pemeliharaan peralatan proteksi. 
Dengan pengurutan ini, diharapkan pembicaraan bisa lebih sistematis dan 
mudah dipahami. 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

1. Tujuan Pembelajaran Umum 
Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu memahami cara 
melakukan pelayanan keselamatan radiasi. 
 

2. Tujuan Pembelajaran khusus 

Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu : 

a. menjelaskan tentang  keselamatan radiasi 
b. melaksanakan  survey radiasi lapangan /kecelakaan radiasi. 
c. melakukan pengukuran /kalibrasi film bagde dan Thermo Luminicence 

Dosimeter (TLD). 
d. melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan proteksi. 

 
D. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 

1. Keselamatan Radiasi 
a. Falsafah Keselamatan Radiasi 
b. Jalur Proses Penyinaran dan Metode Pengkajian Upaya Keselamatan 

Radiasi. 
c. Kemungkinan Terjadinya Kecelakaan Radiasi. 
d. Kriteria Keselamatan Radiasi. 

2. Pelaksanaan Survey Radiasi Lapangan/Kecelakaan Radiasi. 

a. Data Paparan Lingkungan Kerja 
b. Data Kebocoran Tabung Sinar-X 
c. Data Paparan Radiasi di Hot Lab (Kedokteran Nuklir) 

3. Pengukuran/ Kalibrasi Film Badge dan TLD ( Thermo Luminicence 
Dosimeter) 
a. Teori 
b. Cara Pengukuran /Kalibrasi 
c. Cara Pembuatan Kurva Kalibrasi 
d. Pembacaan Dosis 

4. Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Proteksi 
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E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Langkah 1 : Pengkondisian (10 menit) 

a. Fasilitator mengenalkan dirinya kepada saudara dengan  ramah 
b. Saudara mendapat informasi singkat tentang materi yang disampaikan. 

c. Saudara diinformasikan oleh fasilitator mengenai tujuan pembelajaran 
dan pokok bahasan yang disampaikan dengan menggunakan bahan 
tayang. 

 

2.  Langkah 2: Penyampaian Materi (205 menit) 
a. Saudara diajak untuk melakukan curah pendapat untuk menggali 

pengetahuan saudara tentang Keselamatan radiasi. 
b. Saudara mendapatkan paparan seluruh materi oleh fasilitator melalui 

bahan tayang sesuai dengan urutan pokok bahasan dan sub pokok 
bahasan.  

c. Saudara mendapatkan kesempatan kepada untuk bertanya selama atau 
setelah penyampaian materi.  
 

3. Langkah 3: Rangkuman dan Kesimpulan (10 menit) 
a. Hal-hal penting dari materi dirangkum oleh fasilitator untuk 

disampaikan kepada saudara sebagai penguatan. 
b. Kesimpulan materi disampaikan kepada saudara oleh fasilitator. 
 
 

II. URAIAN MATERI 

A. Keselamatan Radiasi  

1. Falsafah Keselamatan Radiasi 

Menurut PP 33 tahun 2007, Keselamatan Radiasi Pengion yang 
selanjutnya disebut Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan 
untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup 
dari bahaya radiasi.  

 

Nilai batas dosis yang ditetapkan dalam Ketentuan ini bukan batas 
tertinggi yang apabila dilampaui, seseorang akan mengalami akibat 
radiasi merugikan yang nyata atau menjadi sakit, akan tetapi merupakan 
batas tertinggi yang dijadikan acuan, karena setiap penyinaran yang tidak 
perlu harus dihindari dan penerimaan dosis harus diusahakan serendah-
rendahnya (ALARA). Setiap personil yang bekerja dengan sumber atau di 
daerah radiasi harus bekerja secara efisien dan mengikuti prosedur yang 
benar agar dosis yang diterima dapat ditekan serendah mungkin, jauh 
lebih kecil dari nilai batas dosis sebagaimana tercantum dalam Perka 
BAPETEN No 8 tahun 2011. 
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Tujuan pelayanan keselamatan radiasi  adalah : 
a. Mengidentifikasi  kebocoran radiasi  
b. Memastikan keselamatan radiasi bagi pekerja  radiasi  
c. Memastikan keselamatan radiasi bagi pasien. 
d. Memastikan  keselamatan radiasi bagi lingkungan 

 
2. Jalur Proses Penyinaran dan Metode Pengkajian Upaya Keselamatan 

Radiasi 
Secara umum pelayanan keselamatan radiasi menjadi tugas pokok 
fisikawan medis.  Sehingga harus dilaksanakan sebaik-baiknya  dan 
dalam melakukan pelayanan keselamatan radiasi, harus mengerti prinsip 
proteksi radiasi eksterna, yaitu :  
a. Waktu 

Besar dosis radiasi yang diterima oleh seorang yang sedang bekerja 
dengan laju dosis tertentu berbanding langsung dengan lama waktu ia 
berada di tempat itu. 

= ×  
 
Dt  = Dosis yang diterima 
Do   = Laju dosis mula-mula 
t  = waktu 

= �  × ��  
 
Contoh : 
Seorang pekerja radiasi diizinkan menerima dosis sebesar 100 mrem 
dalam 1 minggu, berapa jam seminggu ia boleh bekerja dalam medan 
radiasi dengan laju dosis 10 mrem/jam? 
 
Dari rumus (1): Dt = Do x t 
100 mrem = 10 mrem x t 
t = 10 jam 
 
Lama waktu seorang pekerja radiasi dalam suatu ruangan yang 
mengandung radiasi pengion itu sering kali bergantung pada pekerjaan 
yang dilakukannya, mungkin lebih lama dari 10 jam, untuk dapat 
mengatasi hal itu harus dicoba mengurangi laju penyinaran ditempat 
tersebut yaitu dengan cara memperbesar jarak antara sumber radiasi 
dengan pekerja, atau dengan mempergunakan penahan radiasi. 

 
b.  Jarak 

Paparan radiasi berkurang dengan bertambahnya jarak dari sumber 
radiasi. Bila sumber  radiasi dimensinya kecil sekali, maka fluks radiasi 
pada jarak t dari sumber ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. 
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Karena laju dosis proporsional dengan fluk maka laju dosispun 
mengikuti hukum kuadrat terbalik. Hal ini secara eksak hanya berlaku 
untuk sumber radiasi berbentuk titik, detektor berbentuk titik dan jika 
absorbsi radiasi antara sumber dan detektor dapat diabaikan sehingga 
dapat ditulis : 

1 × 12 = 2 × 22 
 
Dr1 = laju dosis pada jarak r1 
Dr2 = laju dosis pada jarak r2 
 
Contoh : 
Sebuah sumber dosis Co60 memberikan, pada jarak 2 m, laju dosis 
sebesar 50 mrem/jam pada jarak manakah laju dosis besarnya 20 
mrem/jam? 
 
Dengan memakai dengan rumus diatas, diperoleh: 
50 ×  2 2 = 20 × 2 

=  50 × 22 ÷ 20 1 ÷ 2 
=  10 1 ÷ 2  

 
Dari rumus tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa jika jarak 
dijadikan dua kali lebih besar, maka laju dosis menjadi: (1/22) dan jika 
jarak diperbesar 3 kali laju dosis berkurang menjadi: (1/32) atau 9 kali 
lebih kecil  
 
Sebaliknya bila jarak sumber radiasi diperpendek ½ kali, laju dosis 
radiasi akan menjadi 4 (empat) kali lebih besar dan bila jarak 
diperpendek menjadi 1/3 kali, maka laju dosis menjadi 9 (sembilan) kali 
lebih besar. Jadi bila terlalu dekat pada sumber, misalnya langsung 
menyentuh atau memegang sumber radiasi, maka laju dosis pada 
tangan berlipat ganda besarnya. Oleh karena itu, dilarang memegang 
sumber radiasi langsung dengan tangan.  
 
Untuk menangani sumber radiasi diperlukan perlengkapan khusus 
misalnya tang jepit panjang, atau pinset. Walaupun aktivitas sumber 
radiasi kecil dan merupakan sumber radiasi terbungkus, larangan 
memegang sumber secara langsung tetap berlaku, jadi harus 
menggunakan peralatan tersebut diatas untuk menghindari 
penerimaan dosis radiasi yang berlebihan pada tangan. 
 

c. Faktor Penahan Radiasi 
Dalam praktek, pemakaian sumber radiasi harus dilengkapi dengan 
penahan radiasi dalam jumlah yang cukup untuk melemahkan 
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(attenuate) pancaran yang kuat. Berbagai jenis radiasi mempunyai daya 
tembus yang berbeda. Sedang sifat serap bahan terhadap macam 
radiasi yang dihadapi juga berbeda, maka jumlah dan jenis bahan 
penahan radiasi yang diperlukan bergantung pada jenis sumber yang 
dihadapi. Penyerapan sinar gamma secara kuantitatif berbeda dengan 
penyerapan alpha dan beta. Bahan utama yang digunakan sebagai 
penahan radiasi gamma atau sinar-x adalah timbal, baja, beton. 
Kajian keselamatan radiasi terkait dengan program keselamatan radiasi 
meliputi: 
1) Sifat, besar, dan kemungkinan terjadinya paparan potensial;  
2) Batasan dan kondisi teknis untuk pengoperasian sumber;  
3) Kemungkinan terjadinya kegagalan struktur, sistem, komponen 

yang terkait dengan proteksi dan keselamatan radiasi yang 
mengarah pada terjadinya paparan potensial dan konsekuensi jika 
terjadi kegagalan;  

4) Kemungkinan kesalahan prosedur operasi yang terkait dengan 
proteksi dan keselamatan dan konsekuensi jika terjadi kesalahan; 

5) Perubahan rona lingkungan yang mempengaruhi proteksi dan 
keselamatan radiasi;  

6) Dampak dilakukannya modifikasi sumber terhadap proteksi dan 
keselamatan radiasi.  

7) Lingkup pelaksanaan evaluasi radiologik dan kajian keselamatan 
sebagaimana disesuaikan dengan jenis pemanfaatan tenaga nuklir. 

 
3.  Kemungkinan Terjadinya Kecelakaan Radiasi 
 Kecelakaan radiasi adalah kejadian yang tidak direncanakan termasuk 

kesalahan operasi, kerusakan, atau kegagalan fungsi alat, atau kejadian 
lain yang menimbulkan dampak atau potensi dampak yang tidak dapat 
diabaikan dari aspek proteksi dan keselamatan radiasi. 
 
Rencana penanggulangan keadaan darurat meliputi:  
a. Identifikasi kejadian yang dapat menyebabkan paparan radiasi yang 

signifikan;  
b. Prediksi kecelakaan radiasi dan tindakan untuk mengatasinya;  
c. Tanggung jawab tiap personil dalam prosedur kedaruratan;  
d. Alat dan perlengkapan untuk melaksanakan prosedur kedaruratan; 
e. Pelatihan dan penyegaran secara periodik; 
f. Sistem perekaman dan pelaporan;  
g. Tindakan yang cepat untuk menghindari paparan radiasi yang 

berbahaya bagi pekerja radiasi dan masyarakat; 
h. Tindakan untuk mencegah masuknya orang ke daerah yang terkena 

dampak kedaruratan. 
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Dalam hal terjadi kecelakaan radiasi yang menyebabkan paparan darurat, 
pimpinan harus melaksanakan dengan segera:  
a. Penanggulangan keadaan darurat berdasarkan rencana 

penanggulangan keadaan darurat;  
b. Pencarian fakta penyebab kecelakaan radiasi yang meliputi:  

1) perhitungan atau perkiraan dosis yang diterima;  
2) analisis penyebab kecelakaan radiasi;  
3) tindakan korektif yang diperlukan untuk mencegah terulangnya 

kejadian serupa. 
c. Hasil pencarian fakta sebagaimana dimaksud harus dicatat di dalam 

logbook yang didelegasikan kepada fisikawan medis 
 

4. Kriteria Keselamatan Radiasi 
Untuk menjaga keselamatan seseorang, maka diadakan pembagian 
daerah kerja sesuai dengan tingkat bahaya radiasinya, pembagian daerah 
ini didasarkan pada tingkat radiasi dan kontaminasi (sesuai dengan SK 
Ka. Bapeten No. 01/Ka.BAPETEN/V-99) dimana pengusaha instalasi 
harus membagi daerah kerja menjadi: 
A. Daerah Pengawasan: 

Adalah daerah kerja yang memungkinkan seorang pekerja penerima 
dosis radiasi tidak lebih dari 15 mSv (1500 mRem ) dalam satu tahun 
dan bebas kontaminasi. 
Daerah pengawasan dibedakan menjadi: 
1) Daerah Radiasi Sangat Rendah; yaitu daerah kerja yang 

memungkinkan seseorang pekerja menerima dosis 1 mSv (100 
mrem) atau lebih dan kurang dari 5 mSv (500 mrem) dalam 1 tahun. 

2) Daerah Radiasi Rendah; yaitu daerah kerja yang memungkinkan 
seseorang pekerja menerima dosis 5 mSv (500 mrem) atau lebih dan 
kurang dari 15 mSv (1500 mrem) dalam 1 tahun untuk seluruh tubuh 
atau nilai yang sesuai terhadap organ tertentu 

 
B. Daerah Pengendalian 

Adalah daerah kerja yang memungkinkan seorang pekerja menerima 
dosis radiasi 15 Sv (1500 mRem) atau lebih dalam 1 tahun dan ada 
kontaminasi. 
Daerah Radiasi dibedakan menjadi : 
1) Daerah Radiasi Sedang; yaitu daerah kerja yang memungkinkan 

seseorang yang bekerja secara tetap pada daerah itu menerima dosis 
sebesar 15 mSv (1500 mRem) atau lebih dan kurang dari 50 mSv 
(5000 mRem) dalam 1 tahun untuk seluruh tubuh atau nilai yang 
sesuai terhadap organ tertentu dari tubuh. 

2) Daerah Radiasi Tinggi; yaitu daerah kerja yang memungkinkan 
seseorang yang bekerja secara tetap dalam daerah itu menerima 
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dosis 50 mSv (5000 mrem) atau lebih dalam 1 tahun atau nilai yang 
sesuai terhadap organ tertentu dari tubuh. 

 

B. Pelaksanaan Survey Radiasi Lapangan / Kecelakaan Radiasi 
Prosedur ini menjelaskan tentang survey radiasi bulanan di bagian luar 
dinding ruang pemeriksaan/yang terdapat sumber radiasi, untuk 
memastikan perisai masih dalam keadaan baik. 
 
Peralatan yang dibutuhkan : Surveymeter (analog/digital)  
Frekuensi survey ruang  harus dilakukan secara lengkap dan reguler ke 
seluruh area di dekat sumber radiasi.  Jika tidak ada pemuatan sumber yang 
dilakukan untuk periode yang panjang, survey ruang radiasi harus 
dilakukan pada interval waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.  
 
Prosedur pengukuran :  
1. Cek stiker kalibrasi surver meter untuk memastikan bahwa survey meter 

masih dalam kondisi terkalibrasi. Jika tidak terkalibrasi, pilih 
surverymeter lainnya yang masih terkalibrasi. 

2. Cek kondisi batery, apakah masih dalam kondisi  baik/tidak  
3. Cek kondisi „silica gel’, jika dalam kondisi merah, maka lakukan 

pemanasan dengan oven sampai berubah warna menjadi ungu/biru  
4. Lakukan pengukuran paparan radiasi hambur di sekeliling ruang 

pemeriksaan (yang sudah dipetakan)  
5. Catat hasil pengukuran dan kalikan dengan faktor kalibrasi (yang tertera 

pada stiker kalirasi )   
6. Buat laporan survey radiasi pada berkas/lampiran yang sudah disiapkan. 

 
Sebelum alat ukur radiasi digunakan, maka alat tersebut harus sudah 
dikalibrasi oleh SSDL (secondary standard dosimetry laboratorium) BATAN atau 
TSDL (tertier standard dosimetry laboratorium) yaitu instansi yang sudah 
terakreditasi/sudah mendapat penunjukan dari Bapeten. Hasil kalibrasi di 
SSDL/TSDL adalah dalam bentuk sertifikat kalibrasi dilengkapi dengan 
stiker yang di tempell di bagian kosong alat ukura radiasi. Untuk fisikawan 
medis yang di instansinya mempunyai sumber radiasi standar, maka 
kegiatan kalibrasi sumber radiasi harus rutin dilakukan, misal di bagian 
radioterapi melakukan kalibrasi mingguan untuk memastikan niai 
output/keluaran pesawat cobalt-60 atau linac-nya stabil. Demikian pula di 
bagian kedokteran nuklir, kalibrasi dilakukan guna memastikan alat 
pengukur radioaktivitas (curriemeter) dalam kondisi baik. 

 

1. Data Paparan Lingkungan Kerja 

Berikut adalah contoh data pengukuran paparan/dosis pada pengukuran 
keluaran berkas sinar –X dari pesawat sinar- X 
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Posisi  

Pengukuran 

Data 
Pengukuran M 

Faktor Kalibrasi 
FK 

MxFK 

Laju dosis di luar tembok 
laboratorium radiologi / 

radioterapi 

A    

B1    

B2    

C    

D1    

D2    

 
2. Data Kebocoran Tabung Sinar-X 

Tabel Batas ketentuan kebocoran tabung pesawat pesawat sinar-X 

No Keperluan / jenis Batas 

1 Pesawat sinar-X untuk Industri ≤ 1 R/jam atau 10mGy/jam 

2 Pesawat sinar-X untuk terapi ≤ 1 R/jam atau 10 mGy/jam 

3 Pesawat sinar –X untuk diagnosis ≤ 0,1 R/jam atau 1 mGy/ jam 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uji kebocoran wadah  tabung 
a. Seting kVp disesuaikan kondisi pesawat, sebagai acuan seting adalah 

kVp maks di panel dikurangi 10 kV 
b. Untuk rating tabung rendah (≤100 mA pada 100 kVp), kVp set antara 

90-100 kV  
c. Bila dapat diseting, waktu uji (s) minimal = 0,5 s 
d. Nilai mA kontinu secara otomatis akan terisi oleh data sejenis pada 

data admin. Bila data admin tsb kosong, nilai mA kontinu (asumsi) juga 
akan muncul secara otomatis.  
1) Nilai mA kontinu asumsi dihitung dari daya maks untuk uji 

kebocoran pada 0,5 kW (=500 W). 
2) Misal: uji kebocoran dilakukan pada 100 kVp, maka mA kontinu = 

500/100 = 5. 
3) Misal: uji kebocoran dilakukan pada 125 kVp, maka mA kontinu = 

500/125 = 4 .  
4) Misal: uji kebocoran dilakukan pada 90 kVp, maka mA kontinu = 

500/90 = 5,6 . 
 

Kondisi Posisi 
Hasil ukur 
(μGy/jam) 

Terkoreksi 
(μGy/jam) 

Nilai  
Lolos Uji 
(mGy/ja

m) 

kVp set 90 Kanan 30,33 

88513,689
6 

≤ 1  

kVp max 125 Depan 42,79 

mA set   Kiri 56,79 

mAs  20 Atas 609,8 

mA 
kontinu 

5,6 
Belakan

g 
12,75 
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3. Data Paparan Radiasi di Hot Lab (Kedokteran Nuklir) 

Pengukuran tingkat kontaminasi dosis dan Laju paparan radiasi 
dilakukan secara berkala setiap satu bulan di berbagai ruangan Instalasi 
Kedokteran Nuklir seperti Hotlabroom, Ruang tunggu Pasien, Ruang 
penyuntikan radiofarmaka, Toilet/ WC pasien,Ruang pemeriksaan PET-CT 
dan SPECT serta Control room. 

 

Di beberapa ruangan diukur tingkat dosis kontaminasi permukaan seperti 
di meja kerja, lantai ruangan, meja pemeriksaan, wastafel, dll. Pengukuran 
tingkat kontaminasi dosis nuklir ini dilakukan menggunakan misalnya 
dengan detektor Canberra-Radiagem 2000 pada jarak 0,5 cm antara jendela 
detektor dengan daerah yang terkontaminasi (daerah yang diukur). 
Sedangkan pengukuran laju paparan radiasi dapat dilakukan dengan 
menggunakan Inspector Radiation Alert 20553 di setiap pertengahan 
ruangan pada ketinggian 1 meter dari permukaan lantai diberbagai 
ruangan di Instalasi Kedokteran Nuklir. 

 

Contoh : 

Hasil pengukuran kontaminasi dosis dan laju paparan radiasi nuklir di 
Hotlab room dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Grafik pengukuran tingkat kontaminasi  dan paparan  

di Hot Lab Room 
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C. Pengukuran/Kalibrasi Film Badge dan TLD (Thermo Luminicence 
Dosimeter) 
1. Teori 

Film Badge merupakan salah satu alat ukur radiasi yang digunakan untuk 
mencatat dosis radiasi yang terakumulasi selama periode tertentu. Film 
badge ini ringan, mudah dibawa dan mudah penggunaannya. Di samping 
kuat, film badge dapat mengukur radiasi dari 10 mRem sampai dengan 20 
mRem (dan dapat dibaca ulang (Meredith, 1977). 
 
Seperti pada komposisi film radiografi, film badge terdiri dari dua bagian, 
yaitu film monitoring radiasi dan bingkai film (film holder). Film monitoring 
ini dibungkus dengan bahan yang kedap cahaya tanpa menggunakan 
lembaran penguat (intensifying screen/IS).  
 
Film monitoring radiasi mempunyai dua macam emulsi, yaitu emulsi cepat 
(fast emultion) yang terletak di bagian depan dan emulsi lambat (low 
emultion) yang terletak di bagian belakang seperti tampak pada gambar 1 
(Chesney, 1989) 

 

 
Gambar 1. 

Konstruksi Penyusun Film Badge 

 
Emulsi terdiri dari Kristal ionik Ag+ dan Br- dalam kisi kubus. Kehadiran 
impuritas mengganggu permukaan kubus yang membentuk sensitivity 
speck (bintik sensitif). 

Br- + hf  Br + e- 

 

Atom Br diserap oleh gelatin yang mengakibatkan emulsi melekat pada 
dasar film. Elektron terperangkap oleh sensitivity speck dan menarik 
muatan positif ion Ag+ sehingga menjadi atom Ag .Kristal dengan atom 
Ag pada permukaannya disebut latent image. Proses pengembangan film 
dengan cairan alkaline mengurangi Ag+ dan meninggalkan Ag yang 
membentuk noda grain pada film. Film difiksasi dan diperkuat dengan 
larutan asam lemah. Kristal yang tidak mengandung latent image dicuci 
dan menghasilkan daerah terang dalam film. 
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Bila waktu antara pembentukan latent image dengan pengembangan 
terlalu lama, maka beberapa Kristal kembali ke kondisi semula, 
mengakibatkan citra “faded” (meluruh). Bila developer sangat kuat, kristal 
tanpa latent image ikut dikembangkan. Film yang tidak terkena paparan 
bila dikembangkan, beberapa kristal menimbulkan kehitaman disebut fog 
(kabut). Tingkat fog meningkat dengan kondisi pengembangan yang tidak 
sesuai (suhu, developer terlalu kuat). 

 
Bingkai film (film holder) dibuat dari bahan polipropilin yang berbentuk 
kotak persegi yang diberi engsel dan dapat memuat film monitoring yang 
ukurannya sama dengan ukuran film gigi standar. Bingkai film ini 
mempunyai beberapa filter (saringan) seperti pada gambar. Dengan 
menggunakan beberapa filter dapat digunakan untuk mengukur dosis 
radiasi ,  dan sinar X   
 
Pada bagian film di balik jendela memberikan respon terhadap radiasi 
yang mampu menembus bingkus film dan berinteraksi dengan emulsi 
film. Filter plastik 50 mg/cm2 boleh dikatakan sama sekali tidak menyerap 
sinar X dan sinar gamma, tetapi menyerap sinar beta dan elektron. Filter 
plastik 300 mg/cm2 di samping ekuivalen dengan kedalaman lensa mata, 
sedikit menyerap energi foton dengan energi rendah dan menyerap 
semua sinar beta, kecuali sinar beta yang mempunyai energi yang sangat 
tinggi. Filter dural (campuran logam alumunium dan logam Cu) di bagian 
depan dan belakang bingkai film mulai menyerap foton secara berarti 
pada energi 65 keV. Pada filter timah putih/hitam pada energi 65 keV 
responnya mulai menurun (gambar 2) 
 

 
Gambar 2.   

Bingkai / Holder Film Badge 
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2. Cara Pengukuran / Kalibrasi dan Pembuatan Kurva Kalibrasi Film 
Badge 
Satu tahap proses yang sangat menentukan dalam penentuan dosis yang 
diterima pekerja radiasi dengan menggunakan film badge adalah dalam 
pembuatan kurva kalibrasi.  
 

Tahap-tahap pembuatan kurva kalibrasi film badge adalah sebagai berikut: 

a. Cek stabilitas elektrometer (gambar 3-Farmer 2570) 
Tujuan: untuk mengetahui stabilitas elektrometer dalam 
melakukapengukuran radiasi, sehingga akan dihasilkan hasil 
pengukuran yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Tahap cek stabilitas elektrometer (Farmer 2570):  
1) Cek silica gel dalam elektrometer, jika berwarna putih keabuan 

harus dilakukan pemanasan dalam oven dengan suhu ± 800C selama  
± 4 jam sehingga akan berubah menjadi warna biru/ ungu. Fungsi 
silica gel: untuk menyerap kelembaban dalam alat. 

2) Lakukan pengecekan batery, jika display batery berwarna merah, 
segera lakukan penggantian dengan yang baru. Jangan terlalu lama 
(lebih dari 1 bulan) meletakkan batery dalam alat jika alat tidak 
dipakai, karena akan mengakibatkan batery berkarat. 

3) Jika dua tahap awal sudah selesai, lakukan sambungan elektrometer  
dan detektor ionization chamber 600 cc dengan kabel penghubung 
(cek source berada dalam ruang pengukuran, elektrometer berada di 
ruang control table) 

4) Letakkan cek source 90Sr diatas detektor 600 cc, (gambar 4) lakukan 
penguncian 

5) Letakkan termometer dalam lubang posisi termometer di cek source.  
6) Nyalakan elektrometer, atur panel-panel elekrometer :  

a) T :  cek temperatur pada termometer yang terpasang di cek source, 
lakukan input pada elektrometer 

b)  P : cek besaran pengukur tekanan udara dalam ruang 
pengukuran,  lakukan input pada elektrometer 

c)  Lakukan input waktu pengukuran : 250 second 
d) Putar panel detektor ke : 600 cc 

7) Tunggu alat selama 15 menit untuk warm up 
8) Lakukan pengukuran dengan dengan menekan ‟start‟, jika sudah 

selesai display akan menunjukkan  hasil akhir pembacaan 
elektrometer, catat hasilnya. 

9) Lakukan pengulangan sampai 5 kali pengukuran. 
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Gambar 3. Farmer dosemeter 2570 

 

    Gambar 4. Detector  600cc 2575 +90Sr 

10) Lakukan perhitungan sesuai rumus 
Contoh, pengukuran cek stabilitas elektrometer tanggal 12 Mei 
2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmer 2570 

P    : 1013 mbar  

T    : 18 oC 

Cf  : 1 

Set time : 250 s 

Bacaan :  

1. 0.1638 mGy  

2. 0.1638 mGy 

3. 0.1638 mGy  

4. 0.1638 mGy  

5. 0.1638 mGy  

X  0.1638 mGy 

t : 438 minggu = 3069 minggu (dari tabel alat) 

E438 = E300 x E100 x E30 x E8 

       =  1.1495 x 1.0475 x 1.0140 x 1.0037 

       = 1.225476215 

BA =  X  x  E438 

     =  0.1638 mGy x  1.225476215 

     = 0.200733004 

Bc = X  x e (0.693 / t ½  x t /365) 

     =  0.1638 mGy x e (0.693 / 28.7 x 3069 /365) 

     = 0.200672435 

% deviasi = 
BA

BABc   x 100 %  

         = 40.20073300

40.20073300 - 50.20067243

x 100 % 

         =  -0.0301739 % 

Kesimpulan : elektrometer stabil jika < ± 1 % 

 Jadi : elektrometer stabil 
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b. Pengukuran output 137Cs. 
Tujuan: untuk mendapatkan nilai output 137Cs sebagai patokan dalam 
pemberian range dosis film badge. 
 Tahap pengukuran output 137Cs: 
1) Nyalakan pesawat 137Cs, lakukan warm up selama 15 menit 
2) Posisikan detektor IC 600 cc dengan filter window B, pada cross line target 

pengukuran pada jarak 200 cm di atas meja target  
3) Nyalakan elektrometer, atur panel-panel elekrometer:  

a) T :  cek temperatur pada termometer yang terpasang pada 
dinding ruang pengukuran, lakukan input pada elektrometer  

b) P : cek besaran pengukur tekanan udara dalam ruang 
pengukuran,  lakukan input pada elektrometer  

c) Lakukan input waktu pengukuran : 60 second 
d) Putar panel detektor ke : charge (sesuai satuan sertifikat kalibrasi 

elektrometer dari BATAN) 
a. Setting waktu output pesawat 137C (gambar 5 – 6) dengan  400 second  
b. Buka absorber window pesawat 137C 
c. Lakukan pengukuran output pesawat 137C, tekan tombol start, 

terlihat ‟open cource‟ pesawat 137C 
d. Tekan tombol start pada elektrometer (Farmer 2570),  jika display 

berhenti, catat hasil bacaan, dan tekan kembali tombol start, berulang 
sampai 5 kali  
 
 

Gambar 5. control table pesawat 137Cs 
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Gambar 6. Sumber radiasi 137Cs 

e. Lakukan perhitungan sesuai rumus :  
Contoh, pengukuran output  pesawat137C  tanggal 12 Mei 2008 :    

Farmer 2570 Lakukan perhitungan waktu penyinaran untuk 
kalibrasi film badge :  
 

dosis  
(p) 

 

Hp(10) 
(q) 

 

Waktu 
( r)  

 

waktu 
sinar  
( p/q x r ) 

0.1 0.209966944 60 28.5759 

0.2 0.209966944 60 57.1519 

0.3 0.209966944 60 85.7278 

0.5 0.209966944 60 142.88 

0.75 0.209966944 60 214.319 

1 0.209966944 60 285.759 

1.5 0.209966944 60 428.639 

2 0.209966944 60 571.519 

5 0.209966944 60 1428.8 

7.5 0.209966944 60 2143.19 

10 0.209966944 60 2857.59 

15 0.209966944 60 4286.39 

20 0.209966944 60 5715.19 

30 0.209966944 60 8572.78 
 

P    : 1013 mbar  
T    : 21.9 oC 
Cf   : 1 
Set time : 60 s 

Bacaan :  
1. 3.376 nC 
2. 3.376 nC 
3. 3.376 nC 
4. 3.376 nC 
5. 3.376 nC 

X  = 3.376 nC  
 

B = nK x  X  
   = 51.4 µGy/nC x 3.376 nC 
   = 173.5264 µGy 
   =  0.1735264 mGy 
   ≈  0.1735264  mSv  

Hp(10) =  B x 1.21  
            = 0.1735264 mSv x 1.21  
            =  0.209966944 mSv 
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c. Kalibrasi film badge (dengan berbagai range dosis) 

Tujuan: memberikan dosis yang sudah diperhitungkan dan 
membandingkannya dengan densitas optik yang tercatat dalam film 
badge  
 Tahap kalibrasi film badge, sebagai berikut :  
1) Letakkan phantom PMMA di atas meja target  
2) Posisikan holder yang sudah terisi film badge seperti gambar 7.  

 

 

 

 

Gambar 7. posisi bingkai/holder film 
badge pada saat kalibrasi film badge  
        : posisi Sn/Pb 

 

3) Atur waktu/timer penyinaran dari kontrol table sesuai dengan hasil 
output pesawat 137C   

4) Lakukan eksposure dengan menekan tombol start, jika sudah 
berhenti, segera    ambil holder+ film badge dari phantom.  

5) Lakukan perulangan eksposur sampai dengan range dosis terakhir  
 

d. Prosesing film kurva kalibrasi (gambar 8, 9,10) 
 Tujuan : menghasilkan radiograf pada film badge 
 Tahap prosesing film kurva kalibrasi :  
1) Lakukan pengecekan suhu cairan (developer-air-fixer-air) dan ruang 

prosesing/kamar gelap ( 20 ± 2 0C ) 
2) Siapkan ram hanger prosesing, dan atur timer untuk proses developing 

(±5 menit) 
3) Lakukan pengupasan dan masukan film badge pada lubang ram 
4) Lakukan prosesing : nyalakan timer tepat pada saat film badge sudah 

masuk cairan developer 
5) Tepat pada saat menit ke 5, angkat ram, masukkan ke bak air I 

(mengalir) dan selanjutnya masukkan ke dalam fixer selama ± 15 
menit.  

6) Angkat ram, masukkan ke dalam bak air II (mengalir), lalu tiriskan 
dan keringkan dengan cara meletakkan di atas meja yang sudah 
disiapkan. Biarkan kering alami. 
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Gambar 8. bak prosesing film badge  

 

Gambar 9. chiller (mesin pendingin air) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. 
Film badge yang terkena radiasi  

dan sudah diprosesing 
 

 
 

e. Pembuatan kurva kalibrasi (gambar 11) 
Tujuan : membuat bahan pembanding densitas optik film badge 
pekerja radiasi dengan film  kalibrasi.  
Tahap pembuatan kurva kalibrasi, sebagai berikut :  
1) Lakukan perhitungan film kontrol dan cari rata-rata densitas 

optiknya 
2) Baca densitas optik pada bagian Sn/Pb masing-masing film 

kalibrasi  
3) Lakukan perhitungan: densitas optik Sn/Pb film kalibrasi – film 

kontrol  
4) Lakukan plotting titik-titik persinggungan (densitas dan dosis) 
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Gbr 11.  
Kurva Kalibrasi  

Film Badge 
 

 

3. Densitometri 
Tujuan : mendapatkan nilai densitas optik film badge pekerja radiasi, dan 
akan dikonversi dengan nilai dosis (dari kurva kalibrasi) 
a. Film badge pekerja radiasi yang sudah mendapat perlakuan yang sama 

dengan film kalibrasi (saat prosesing), dikelompokkan kembali dan 
dibundel sesuai urutannya masing-masing  

b. Catat : nilai densitas optik (Sn/Pb, dural, plastik 300mg) – densitas 
optik film kontrol masing-masing rumah sakit. 

c. Lakukan konversi masing-masing densitas optik dengan kurva 
kalibrasi  

d. Lakuan perhitungan dosis yang diterima oleh pekerja radiasi yang 
menggunakan film badge tersebut  diatas. 

 

=(DosisSn/Pb)+
50

_ duraldosis
+ 

10

_300_ duraldosismgplastikdosis 
 

4. Cara Pengukuran/Kalibrasi dan Pembuatan Kurva Kalibrasi TLD. 
Dosimeter ini sangat menyerupai dosimeter film badge, hanya detektor 
yang digunakan ini adalah kristal anorganik thermoluminisensi, misalnya 
bahan LiF. Proses yang terjadi pada bahan ini bila dikenai radiasi adalah 
proses termoluminisensi. Senyawa lain yang sering digunakan 
untuk TLD adalah CaSO4. 

 
Syarat TLD sebagai detektor dosimetri 
a. Suhu trapping sekitar 2000C untuk menghindari fading pada suhu 

ruangan. 
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b. Cahaya yang dihasilkan pada daerah biru, karena sebagian PMT 
sensitif pada daerah tersebut. 

c. Memiliki respon yang sama/mendekati dengan jaringan tubuh 
manusia     (misal : Z LiF = 8.31 ≈ Z Muscle = 7.64)  

d. Puncak pemanasan awal dan pembacaan harus dapat dipisahkan pada 
proses pembacaan 
 

 
 

Gambar 12 
TLD Badge 

 
 

Prinsip dasar TLD : 

 

Gambar 13. Prinsip dasar TLD 

 
 

 
a. Radiasi mengakibatkan electron meloncat dari pita valensi ke pita 

konduksi, selanjutnya jatuh ke dalam perangkap electron (trap) 
b. Dengan energi panas yang cukup, elektron keluar dari perangkap 

meloncat ke pita konduksi dan selanjutnya meloncat ke pita valensi  
disertai dengan pancaran emisi cahaya 
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Prinsip kerja  TLD  Reader :  

 

Gambar 14. Prinsip Kerja TLD Reader  
(John, Elford HaroldJ & Cunningham, Robert John, 1983) 

 
a. Manual : 

1) Lakukan annealing TLD selama 1 jam pada suhu 4000C, kemudian 
lanjutkan selama 2 jam pada suhu 100 0C (untuk membersihkan 
sisa-sisa energi     yang tersimpan)  

2) Lakukan kalibrasi dengan sumber    radiasi standar dengan dosis 
radiasi yang sudah ditentukan sebelumnya (cGy) 

3) Dinginkan TLD selama 15 menit  
4) Baca TLD dengan TLD reader dan catat  hasilnya (nC)  (FK : 

cGy/nC)  
5) Lakukan langkah 1 sebelum TLD  digunakan  
6) Baca TLD dengan TLD reader dan catat  hasilnya (nC), hasil bacaan 

di kali dengan FK (cGy/nC) = cGy 
 

b. Otomatis : 
Semua langkah dilakukan oleh TLD reader, sehingga user tinggal 
melakukan perhitungan dosis radiasi yang diterima TLD 
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Gambar 15. TLD Reader untuk TLD Badge  

D. Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Proteksi 
Perawatan dan pemeliharaan peralatan proteksi dimulai terhadap kebocoran 
dinding/tembok ruangan pemeriksaan, dimana besaran paparan radiasi 
pada ruangan yang digunakan oleh pekerja radiasi 100mR/minggu 
sedangkan di ruangan yang digunakan selain pekerja radiasi 10 
mR/minggu. 

 
Melakukan pengukuran terhadap sumber radiasi yang dikenal dengan uji 
kesesuaian/kalibrasi. 
 
Melakukan pemantauan dan perawatan terhadap Alat Proteksi Radiasi 
(APD Apron, Pelindung Tiroid, Glove Pb, Gogle Pb, Shielding Pb) dengan cara 
melakukan kalibrasi setiap 6 bulan sekali. Dan untuk APD yang telah 
dikalibrasi diberi sticker yang berisikan tanggal pelaksanaan dan tanggal 
masa berlaku. Jenis APD yang digunakan adalah :  
1. Apron, ketebalan apron untuk radiodiagnostik adalah setara dengan 0,2 

mmPb atau 0,25 mmPb. Sedangkan untuk ruangan fluoroscopy setara 
dengan 0,35 mmPb atatu 0,5 mmPb. Yang ditulis secara permanen dan 
mudah terlihat pada apron tersebut. Pemeliharaan dilakukan dengan cara 
digantung. 

2. Perlindungan tiroid, dengan ketebalan yang setara dengan 1 mmPb.  
3. Sarung tangan Pb (Glove Pb), dengan ketebalan yang setara dengan 0,25 

mmPb pada 150KVp. 
4. Kaca mata Pb (Gogle), setara dengan 1 mmPb. 
5. Tabir pelindung (shielding Pb), dengan ketebalan yang setara dengan 1 

mmPb, dengan ukuran tinggi 2 m, lebar 1 m yang dilengkapi dengan kaca 
intip Pb yang setara dengan 1 mmPb. 
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6. Menggunakan peralatan pemantauan dosis radiasi per orangan (TLD, pen 
dosimetri, surveymeter). Termo Luminisensi Dosimeter (TLD) TLD yang 
disediakan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) – 
Departemen Kesehatan atau Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi 
Radiasi (PTKMR) – Badan Tenaga Nuklir (BATAN). Pengukuran TLD ini 
dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

7. Memasang tanda – tanda bahaya pada daerah kerja. Setiap Pesawat Sinar-
X yang telah memiliki Sertifikasi Lolos Uji Kesesuaian atau Notisi Lolos 
Uji Kesesuaian Dengan Perbaikan harus diuji ulang paling lama 90 
(sembilan puluh) hari sebelum tanggal berakirnya masa berlaku sertifikasi 
atau notisi tersebut. Tata cara uji kesesuaian kembali sebagaimana 
dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tata cara uji 
kesesuaian awal. 
 

Setiap alat yang sudah lolos uji kesesuaian diberi tanda atau sticker yang 
berisikan tanggal pelaksanaan dan tanggal masa berlaku. 
 
 

III. RANGKUMAN 
Pelayanan keselamatan radiasi adalah menjadi tugas pokok fisikawan medis. 

Sebagaimana karakter/sifat radiasi yang tidak tampak, maka keselamatan 

radiasi pada pekerja radiasi, pasien, keluarga pasien/lingkungan menjadi hal 

yang mutlak. Dengan tahap-tahap tersebut diatas, maka hasil perhitungan film 

badge dan TLD badge masih dapat digunakan sebagai indikator penerimaan dosis 

radiasi pada pekerja radiasi.  

 

Film Badge dengan segala keterbatasannya sampai saat ini masih dipakai dan 

diakui sebagai salah satu alat ukur radiasi (proteksi radiasi) oleh lembaga 

regulator (Bapeten). Demikian pula penanganan limbah radioaktif harus sesuai 

dengan standar/peraturan perundangan yang berlaku, sehingga radiasi tidak 

menjadi momok yang menakutkan buat masyarakat  

 
 

IV.  EVALUASI 
A. Sebutkan pengertian radiasi  
B. Apa yang dimaksud dengan keselamatan radiasi ? 
C. Bagaimana  cara kalibrasi FB ? 
D. Bagaimana cara kalibrasi TLD ? 
E. Bagaimana perawatan peralatan proteksi ? 
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VI. DAFTAR ISTILAH 
A. Radiasi: Setiap proses dimana energi bergerak melalui media atau melalui 

ruang, dan akhirnya diserap oleh benda lain. 
B. Keselamatan Radiasi: Tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, 

anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. 
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MATERI INTI IV 
PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK/PENCITRAAN MEDIK 

 
 
I.  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 
 Fisikawan medis (medical physicist) adalah tenaga kesehatan yang bertugas, 
mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pejabat yang 
berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik pada unit 
pelayanan kesehatan. Fisikawan medis bertugas dalam upaya pelayanan 
kesehatan rujukan dan penunjang, utamanya pelayanan kesehatan yang 
menggunakan peralatan yang memerlukan kendali parameter fisika. Saat ini 
kegiatan fisikawan medis difokuskan pada bidang klinik dan ilmiah yang 
ditujukan untuk menunjang penatalaksanaan pasien di bagian 
radiodiagnostik dan pencitraan medik (radiologi diagnostik), radioterapi, 
kedokteran nuklir dan keselamatan radiasi pengion dan non pengion dan 
melakukan penelitian serta pelatihan sumber daya manusia di bidang 
tersebut. 
 
Pelayanan radiologi di bidang radiodiagnostik harus menjamin bahwa 
pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan radiasi memenuhi aspek 
keselamatan dan keamanan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan pada 
fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan dengan baik. 
Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam radiologi 
adalah dengan mengadakan kendali mutu dan jaminan mutu. 
 
Kendali mutu atau quality control merupakan bagian dari jaminan mutu 
(quality assurance) yang berisikan teknik dalam perawatan dan pemantauan 
dari beberapa elemen yang mempengaruhi informasi medik, dalam hal ini 
adalah citra radiografi. Salah satu program kendali mutu yang sudah 
didetapkan oleh mentri kesehatan dalam KMK No. 1250 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan radiodiagnostik 
diantaranya adalah kendali mutu terhadap ruangan dan fasilitas sederhana 
yang digunakan dalam prosesnya pada bidang radiodiagnostik. 
 
Ruangan radiodiagnostik yang digunakan sudah memiliki ukuran dan desain 
yang secara khusus disusun dalam suatu peraraturan. Peraturan juga 
mengatur tentang material yang digunakan dalam bangunan ruangan, 
perhitungan terhadap nilai HVL dan TVL, termasuk ruang prosesing 
konvensional. 
 
Berdasarkan pemaparan di atas yang menyatakan bahwa perencanaan dalam 
pembangunan ruangan dan fasilitas sederhana diatur dalam suatu peraturan 
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yang ditetapkan pemerintah, sebagai fisikawan medis kita perlu untuk 
mengetahui dan memahami mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas. 
Oleh karena itu perlu dilakukannya pelatihan mengenai perencanaan ruangan 
dan fasilitas sederhana dalam bidang radiodiagnostik. 
 
Pelayanan radiologi di bidang radiodiagnostik harus menjamin bahwa 
pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan radiasi memenuhi aspek 
keselamatan dan keamanan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan pada 
fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan dengan baik. 
Pelayanan yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat kondisi darurat. 
Kedaruratan radiologi adalah keadaan bahaya yangmengancam keselamatan 
manusia, kerugian harta benda,atau kerusakan lingkungan hidup, yang 
timbul sebagai akibatpaparan radiasi. Kondisi kedaruratan radiologi dapat 
diakibatkan oleh kecelakan radiasi yang terjadi sehingga harus ditanganani 
dengan cepat dan tepat. 
 
Kecelakaan radiasi adalah kejadian yang tidak direncanakan, termasuk 
kesalahan operasi, kerusakan atau kegagalan fungsi alat, atau kejadian lain 
yang menjurus pada timbulnya dampak radiasi, kondisi paparan radiasi 
dan/atau kontaminasi yang melampaui batas sebagaimana ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam Perka Bapeten No. 1 
Tahun 2015 tentang Penatalaksanaan Tanggap Darurat Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir dijelaskan bahwa personil tanggap darurat harus mengikuti 
pelatihan penanggulangan kedaruratan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 
(empat) tahun. 

 
B. Deskripsi Singkat  

Pelatihan mengenai perencanaan ruangan dan fasilitas sederhana pada bidang 

radiodiagnostik telah diatur dalam KMK No. 1250 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik. Hal-hal 

yang diatur merupakan upaya dalam program kendali mutu untuk 

meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan dari sisi keamanan dan 

kenyamanan terhadap pasien. 

 

Dengan mempelajari modul ini, saudara diharapkan mampu memahami dan 

berupaya melaksanakan standar kompetensi fisikawan medis diantaranya 

program kendali mutu untuk meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan 

dari sisi keamanan dan kenyamanan terhadap pasien. Fasilitas modul dalam 

pelatihan ini merupakan sarana kemudahan dalam mencapai pemahaman 

berupa perencanaan ruangan dan fasilitas sederhana pada bidang 

radiodiagnostik, melakukan tindakan emergensi, menyusun data eksposi 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

134 

 

dalam tabel dan program kendali mutu yang bagaimana seharusnya sesuai 

dengan standar profesi seorang fisikawan medis. 

 

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Tujuan Pembelajaran Umum 

Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu melakukan pelayanan 

radiodiagnostik/pencitraan medik 

 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu: 

a. membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas sederhana. 

b. melakukan tindakan emergensi 

c. menyusun data eksposi dalam tabel 

d. melakukan QA dan QC fasilitas pengolahan film 

   
D.   Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan  

1. Pembuatan Desain Ruangan/Bangunan Radiasi Fasilitas Sederhana : 
a. Perhitungan HVL dan atau TVL 
b. Pemilihan Material 
c. Persiapan Ruang Prosesing Konvensional 
d. Perancangan Ruangan Radiasi Sederhana 

2. Tindakan Emergensi.  
a. Tingkatan Emergensi  
b. Cara Penanganan Emergensi 

3. Penyusunan Data Eksposi dalam Tabel & Penentuan Faktor Eksposi vs 
Ketebalan Obyek 
a. Penyusunan Data Eksposi dalam Tabel   
b. Penentuan Faktor Eksposi vs Ketebalan Obyek   

4. Melakukan QA/QC Fasilitas Pengolahan Film  
a. Sederhana  
b. Sedang 

 
E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (di Kelas) 

1. Langkah 1: Pengkondisian (10 menit) 
a. Fasilitator mengenalkan dirinya kepada saudara dengan  ramah 
b. Saudara mendapat informasi singkat tentang materi yang disampaikan. 

c. Saudara diinformasikan oleh fasilitator mengenai tujuan pembelajaran 
dan pokok bahasan yang disampaikan dengan menggunakan bahan 
tayang. 
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2.  Langkah 2: Penyampaian Materi (250 menit) 
a. Saudara diminta membaca materi pelatihan yang diberikan mengenai 

perencanaan ruangan dan fasilitas sederhana radiodiagnostik, simulasi 
tindakan emergensi, menyusun data eksposi dalam tabel dan melakukan 
QA/QC Pengolahan Film. 

b. Saudara membuat desain sederhana ruang atau bangunan sederhana, 
simulasi tindakan emergensi, menyusun adata eksposi dalam tabel dan 
melakukan QA/QC Pengolahan Film berdasarkan materi yang diberikan. 
 

3. Langkah 3: Rangkuman dan Kesimpulan (10 menit) 

a. Hal-hal penting dari materi dirangkum oleh fasilitator untuk 
disampaikan kepada saudara sebagai penguatan. 

b. Kesimpulan materi disampaikan kepada saudara oleh fasilitator. 
 

 
II.  URAIAN MATERI 

A. Pembuatan Desain Ruangan/Bangunan Radiasi Fasilitas Sederhana 
1. Perhitungan HVL dan atau TVL 

a. HVL (Half Value Layer) 
1) Pendahuluan 

Radiasi sinar-X dihasilkan dari pesawat rontgen dengan berbagai 
tingkat energi sedangkan foton-foton yang energinya rendah dan 
daya tembusnya kecil sehingga hanya akan menambah dosis pada 
kulit pasien, meskipun tidak mempengaruhi kualitas citra radiograf. 
Oleh karena itu, diperlukan filter untuk menyerap foton energi 
rendah. 

2) Tujuan 
Untuk mengetahui daya tembus sinar-X dengan cara mengukur nilai-
paruh atau HVL (Half Value Layer). 

3) Alat Ukur dan Bahan Yang Digunakan 
a. Filter aluminium (tipe 1100, kemurnian >99%, ketebalan antara 0,25 

-2,0 mm) 
b. Dosimeter digital, penganalisis berkas sinar non-invasif atau bilik 

ionisasi dengan electrometer  
c. Meteran/pita pengukur  
d. Lembar Pb 

4) Langkah Kerja 
a) Pastikan bahwa setiap prosedur pemanasan tabung pesawat sinar-

X yang diperlukan telah diikuti, 
b) Semua filter tambahan atau yang dipasang pada jalan berkas sinar-

X harus dilepas atau diatur setelannya pada nilai yang minimum 
sebelum uji ini dilakukan, 
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c) Letakkan detektor (Lihat Gambar 1) pada titik tengah bidang uji 
atau sesuai dengan ketentuan penempatan detektor yang tertera 
pada buku petunjuk penggunaan detektor tersebut, 

 

 

Gambar 1  
Pengukuran HVL  

dengan Penganalisis Berkas Non-invasif 
 
 

d) Sebagai metode alternatif (menggunakan bilik ionisasi), tempatkan 
ujung detektornya pada ketinggian paling sedikit 30 cm di atas 
permukaan uji untuk mengurangi hamburan yang diterima bilik 
ionisasi (Lihat Gambar 2), 

 

 

Gambar 2  
Pengukuran HVL dengan Menggunakan Bilik Ionisasi 
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e) Ukur dan catat jarak antara detektor ke sumber radiasi, 
f) Lakukanlah pengujian dengan menggunakan 80 kVp dan lakukan 

paparan pertama menggunakan arus tabung sebesar antara 100 mA 
sampai 200 mA dengan waktu paparan lebih besar dari atau sama 
dengan 0,1 s sampai dengan kurang dari atau sama dengan 0,2s 
(0,1s waktu paparan < 0,2), 
o (Catatan: Jika perlu lakukan juga pada nilai kVp yang lain), 

g) Lihat dan catat dosisnya kemudian lakukan beberapa pengukuran 
dosis dengan menambahkan ketebalan aluminium sampai sebelum 
dosisnya menampakkan penurunan sebesar 50% atau kurang (dari 
yang dihasilkan dengan menggunakan filter tambahan), 
o (Catatan:Filter tersebut dapat ditempel pada permukaan kotak 

pembatas berkas sinar-X). 
5) Evaluasi 

Lapisan nilai-paruh (HVL) adalah nilai ketebalan bahan yang 
diperlukan untuk mengurangi keluaran berkas sinar-X menjadi 
setengahnya dari nilai tanpa atenuasi. 
 
HVL dapat ditentukan dengan menempatkan ketebalan dari filter 
tambahan terhadap besarnya nilai dosis di udara (% transmisi) atau 
melalui pendekatan rumus di bawah ini: 
 
 

 

 
Keterangan: 
a) HVL untuk ta dan tb mempunyai satuan yang sama; 
b) Pembacaan dosis tanpa filtrasi; 
c) Untuk dua pembacaan nilai yang terdapat tanda kurung Do/2: 

Pembacaan dosis yang lebih besar dari Do/2  : Da 
d) Ketebalan alumunium yang digunakan untuk pembacaannya: ta 
e) Pembacaan dosis yang lebih kecil dari Do/2 Db 
f) Ketebalan alumunium yang digunakan untuk pembacaannya : tb 
g) HVL terukur akan meningkat sejalan dengan meningkatnya filtrasi 

berkas sinar, tegangan tabung dan frekuensi pulsa keluaran 
pembangkit. 

h) Walaupun HVL dapat diukur pada berbagai nilai kVp, tetapi yang 
disarankan adalah 80 kVp (hal ini berguna untuk konsistensi 
pengujian). 
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Gambar 3 
Persyaratan Minimum HVL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6)  Frekuensi Uji 
Menurut KMK No. 1250/th 2009 dan FDA uji ini dilakukan minimal 1 
tahun sekali. 
 

b.  TVL (Tenth Value Layer) 
1) Tujuan 

Untuk mengetahui daya tembus sinar-X dengan cara mengukur nilai-
sepersepuluh atau TVL (Tenth Value Layer) 

2) Alat Ukur dan Bahan Yang Digunakan 
a) Filter aluminium (tipe 1100, kemurnian >99%, ketebalan antara 0,25 

-2,0 mm) 
b) Dosimeter digital, penganalisis berkas sinar non-invasif atau bilik 

ionisasi dengan electrometer 
c) Meteran/pita pengukur  
d) Lembar Pb 

3) Langkah Kerja 
a) Pastikan bahwa setiap prosedur pemanasan tabung pesawat sinar-

X yang diperlukan telah diikuti, 
b) Semua filter tambahan atau yang dipasang pada jalan berkas sinar-

X harus dilepas atau diatur setelannya pada nilai yang minimum 
sebelum uji ini dilakukan, 

Measured kVp mm Al 

70 2.1 

80 2.3 

90 2.5 

100 2.7 

110 3.0 

120 3.2 

130 3.5 

140 3.8 

150 4.1 

Tabel 1 

Persyaratan minimum HVL 
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c) Letakkan detektor pada titik tengah bidang uji atau sesuai dengan 
ketentuan penempatan detektor yang tertera pada buku petunjuk 
penggunaan detektor tersebut, 

d) Sebagai metode alternatif (menggunakan bilik ionisasi), tempatkan 
ujung detektornya pada ketinggian paling sedikit 30 cm di atas 
permukaan uji untuk mengurangi hamburan yang diterima bilik 
ionisasi, 

e) Ukur dan catat jarak antara detektor ke sumber radiasi, 
f) Lakukanlah pengujian dengan menggunakan 80 kVp dan lakukan 

paparan pertama menggunakan arus tabung sebesar antara 100 mA 
sampai 200 mA dengan waktu paparan lebih besar dari atau sama 
dengan 0,1 s sampai dengan kurang dari atau sama dengan 0,2 s 
(0,1 s waktu paparan < 0,2), 
(Catatan: Jika perlu lakukan juga pada nilai kVp yang lain), 

g) Lihat dan catat dosisnya kemudian lakukan beberapa pengukuran 
dosis dengan menambahkan ketebalan aluminium sampai sebelum 
dosisnya menampakkan penurunan sebesar 50% atau kurang (dari 
yang dihasilkan dengan menggunakan filter tambahan), 
(Catatan: Filter tersebut dapat ditempel pada permukaan kotak 
pembatas berkas sinar-X). 

4) Evaluasi 
Lapisan nilai-sepersepuluh (TVL) adalah nilai ketebalan bahan yang 
diperlukan untuk mengurangi keluaran berkas sinar-X menjadi 
sepersepuluhnya dari nilai tanpa atenuasi. 
 
TVL dapat ditentukan dengan menempatkan ketebalan dari filter 
tambahan terhadap besarnya nilai dosis di udara (%transmisi) atau 
melalui pendekatan rumus di bawah ini: 
 �� =

�
0.343 ×  ��   

 
Keterangan: 
a) T merupakan ketebalan dari alumunium yang digunakan, 
b) X adalah dosis ekuivalen mula-mula (mR), 
c) XLimit adalah dosis ekuivalen setelah melalui Pb,  
d) TVL terukur akan meningkat sejalan dengan meningkatnya filtrasi 

berkas sinar, tegangan tabung dan frekuensi pulsa keluaran 
pembangkit. 

e) Walaupun TVL dapat diukur pada berbagai nilai kVp, tetapi yang 
disarankan adalah 80 kVp (hal ini berguna untuk konsistensi 
pengujian). 
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Tabel 2 
Tabel HVL dan TVL pada Masing-masing kVp. 

 

5) Frekuensi 
Karena memiliki tujuan dan fungsi yang sama, maka pengujian 
disamakan dengan pengujian atau penghitungan HVL yaitu menurut 
KMK No. 1250/th 2009 dan FDA uji ini dilakukan minimal 1 tahun 
sekali 
 

2.  Pemilihan material 
Pemilihan material dalam perencanaan ruang untuk keperluan diagnostic 
sebenarnya mempengaruhi tebal dinding yang akan dibangun dengan 
material tersebut. Jika dinding pada ruangan radiodiagnostik 
diperencanakan dengan material batu bata merah, maka ketebalannya 
harus setebal 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan kerapatan jenis 2,2 
g/cm3 (dua koma dua gram per sentimeter kubik) atau beton dengan 
ketebalan 20 cm (dua puluh sentimeter) atau setara dengan 2 mm (dua 
milimeter) timah hitam (Pb), sehingga tingkat radiasi di sekitar ruangan 
Pesawat Sinar-X tidak melampaui Nilai BatasDosis 1 mSv/tahun (satu 
milisievert per tahun). 
 

3. Persiapan ruang prosesing konvensional 
Dalam persiapan prosesing konvensional dibagi jadi daerah basah dan 
daerah kering. 
a. Ukuran 

1) Manual Processing: Sebaiknya memanjang; ukuran 2 (p) x 1.5 (l) x 2.8 (t) 
m untuk memudahkan pengaturan bahan-bahan dalam kamar gelap, 

2) Automatic Processing: Sebaiknya berbentuk bujur sangkar dengan luas 
7 m2 dan tinggi 2.8 m. 

b. Lantai 
1) Tidak menyerap air dan tahan terhadap cairan processing, 
2) Tidak licin dan mudah dibersihkan. 
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c. Dinding 
1) Warna cerah: seperti, merah jambu, krim dll, 
2) Mudah dibersihkan, 
3) Tidak menyerap air/keramik, 
4) Dilengkapi cassette passingbox yang dilapisi Pb, 
5) Dilengkapi dengan exhaust fan yang kedap cahaya. 

d. Pintu masuk 
1) Kedap cahaya, 
2) Petugas mudah keluar masuk tanpa mengganggu jalannya processing. 

e. Kelengkapan daerah basah 
1) Safelight, 
2) Rak gantungan film/filmhanger, 
3) Lemari tempat penyimpanan cassette dan boxfilm, 
4) Meja kerja 

f. Kelengkapan daerah kering 
1) Alat kamera identifikasi film, 
2) Alat pengering film, 
3) Viewing boxfilm/light case. 

 
4.  Perancangan ruangan radiasi sederhana 

Untuk perancangan ruang radiasi sederhana, harus memenuhi beberapa 
persyaratan berikut ini agar ruang tetap aman untuk digunakan. 
a. Letak unit/instalasi radiologi hendaknya mudah dijangkau dari ruangan 

gawat darurat, perawatan intensive care, kamar bedah dan ruangan 
lainnya, 

b. Di setiap instalasi radiologi dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran 
dan alarm sesuai dengan kebutuhan, 

c. Suhu ruang pemeriksaan 20-24 °C dan kelembaban 40 - 60 %, 
d. Suhu untuk alat sesuai dengan kebutuhan alat tersebut, 
e. Kemudian pada tiap-tiap sambungan Pb dibuat tumpang 

tindih/overlapping. 
f. Pintu dan Ventilasi 

1) Pintu ruangan Pesawat Sinar-X dilapisi dengan timah hitam dengan 
ketebalan tertentu sehingga tingkat radiasi di sekitar ruangan Pesawat 
Sinar-X tidak melampaui Nilai Batas Dosis 1 mSv/tahun (satu 
milisievert per tahun), 

2) Ventilasi setinggi 2 (dua) meter dari lantai sebelah luar agar orang 
diluar tidak terkena paparan radiasi, 

3) Di atas pintu masuk ruang pemeriksaan dipasang lampu merah yang 
menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang 
dilakukan penyinaran (lampu peringatan tanda bahaya radiasi). 
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Setelah persyaratan sudah terpenuhi, kemudian adalah rancangan ukuran 
setiap ruangan dengan masing-masing alat radiodiagnostik yang ada 
didalamnya. 
a.  Ruang pesawat sinar-X 

1) Ukuran ruangan dibuat sesuai kebutuhan/besarnya alat. 
2) Ruang X-ray tanpa fluoroskopi, minimal alat dengan kekuatan s/d 125 

KV adalah 4m (p) x 3m (l) x 2.8m (t), 
3) Alat dengan kekuatan >125 KV : 6.5m (p) x 4m (l) x 2.8m (t), 
4) Ruang X-ray dengan fluoroskopi: 7.5m (p) x 5.7m (l) x 2.8m (t). 

 
b.  Ruang CT-Scan 
 

 

Gambar 3 
 Denah Ruang CT-Scan 

 

1) Ukuran : 6m (p) x 4m (l) x 3m (t), 
2) Dilengkapi dengan ruang operator, ruang mesin dan ruang AHU/chiller. 

c. Ruang DSA 
1) Ukuran : 8.5m x 7.5 m x 2.8 m, 
2) Dilengkapi dengan ruang operator, ruang persiapan tindakan, ruang 

recovery, ruang mesin, dan ruang AHU/chiller. 
d. Ruang mammografi 

Ukuran: 4m (p) x 3m (l) x 2.8m (t). 
e. Ruang panoramic-cephalometri 

Ukuran: 3 m (p) x 2 m x 2.8 m (t). 
f.  Ruang ultrasonografi 

1) Ukuran : 4m (p) x 3m (l) x 2.7m (t), 
2) Dinding : Terbuat dari batu bata, tanpa Pb, 
3) Perlengkapan: meja/tempat tidur pemeriksaan dan kursi pasien. 
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g. Ruang MRI 
1) Ukurang ruang pemeriksaan 12.5m (p) x 7m (l) x 3.5m (t), 
2) Perlu diberi pengaman sangkar Faraday 
3) Dilengkapi dengan ruang operator, ruang mesin dan ruang AHU/chiller. 

h. Ruang baca dan konsultasi dokter 
1) Terpisah dengan ruang pemeriksaan, 
2) Luas: disesuaikan dengan kebutuhan, minimal 2m (p) x 2m (l) x 2.7m 

(t)/dokter spesialis radiologi dan dapat menampung 1 buah meja kerja, 
2 buah kursi dan 1 buah lemari, 

3) Perlengkapan: Light box. 
i.  Ruang CR dan PACS 

1) Ukuran : minimal 3m (p) x 3m (l) x 2.8m (t), 
2) Dapat menampung tempat printer, tempat processing, dan tempat 

rekam medik elektronik, 
3) Dilengkapi dengan AC. Suhu dan kelembaban disesuaikan dengan 

kebutuhan alat. 
 

B. Tindakan Gawat Darurat (Emergensi) 
Penatalaksanaan Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dalam rangka menanggulangi terjadinya kedaruratan nuklir 
dan/atau kedaruratan radiologi, dan respons kejadian keamanan nuklir untuk 
mengurangi dampak serius yang ditimbulkan terhadap keselamatan manusia, 
kerugian harta benda, atau kerusakan lingkungan hidup. 
1.  Tingkatan Kegawatdaruratan (emergensi) 

Tingkatan emergensi berdasarkan Perka Bapeten No. 1 Tahun 2015 tentang 
Penatalaksanaan Tanggap Darurat Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah 
sebagai berikut. 
a.  Prosedur respons untuk kejadian khusus 

Kejadian khusus yang dimaksud adalah kondisi dimana terjadinya 
kedaruratan radiologi akibat kecelakaan radiologi. Kecelakaan radiasi 
adalah kejadian yang tidak direncanakan, termasuk kesalahan operasi, 
kerusakan atau kegagalanfungsi alat, atau kejadian lain yang menjurus 
pada timbulnyadampak radiasi, kondisi paparan radiasi dan/atau 
kontaminasi yang melampaui batas sebagaimana ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Prosedur respons untuk kejadian keamanan nuklir 
Kejadian keamanan nuklir yang dimaksud kejadian keamanan nuklir 
adalah kejadian yang mempunyai potensi atau pengaruh langsung 
terhadap keamanan nuklir. 
 

2.  Cara Penanganan Gawat Darurat 
Cara penanganan gawat darurat dilakukan harus sesuai dengan 
berdasarkan tingkatan gawat darurat yang terjadi. Hal ini berfungsi agar 
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pelaksanaan tindakan emergensi dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. 
Sehingga kondisi kedaruratan dapat diatasi. Berikut ini adalah tindakan  
emergensi berdasarkan tingkat emergensinya. 
a.  Berdasarkan tingkat emergensi kejadian khusus 

1) Penerimaan laporan, identifikasi, dan pengaktifan (aktivasi tanggap 
darurat); 

2) Tindakan mitigasi; 
Tindakan mitigasi yang dimaksud adalah pemberian instruksi melalui 
telepon (on-call-advice) kepada perespons awal dalam hal perespons 
awal mampu menanggulangi kejadian khusus dan pelaksanaan 
tanggap darurat di tempat kejadian. 

3) Tindakan Perlindungan Segera; 
Tindakan perlindungan segera yang dimaksud adalah tindakan 
evakuasi, pemberian tempat berlindung sementara dan penyediaan 
tablet yodium. Tindakan Perlindungan segera dilakukan melalui 
koordinasi dengan instansi terkait. 

4) Tindakan Perlindungan untuk Personil STD, Masyarakat, dan 
Lingkungan Hidup; 
Tindakan perlindungan yang dimaksud adalah Pemantauan dan 
pengendalian dosis dan kontaminasi dan/atau penyediaan peralatan 
perlindungan khusus yang sesuai. 

5) Pemberian Informasi dan Instruksi pada Masyarakat. 
Pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat yang dimaksud 
adalah pemberian informasi yang berguna, tepat waktu, benar, 
dankonsisten;pemberian tanggapan terhadap informasi yang tidak 
benar dan rumor; dan pemberian tanggapan terhadap permintaan 
informasi dari masyarakat, atau media informasi cetak atau 
elektronik. 

b. Berdasarkan Tingkat Kegawatdaruratan Kejadian keamanan Nuklir 
Tingkat gawat darurat kejadian nuklir dapat dilakukan dengan dua 
acara, yaitu dengan memberikan dukungan teknis jarak jauh dan/atau 
memberikan dukungan teknis di lapangan jika diperlukan. Pemberian 
dukungan teknis jarak jauh dapat dilakukan dengan cara: 
1) memberikan rekomendasi terhadap upaya deteksi yang dilakukan 

oleh instansi terkait; 
2) melakukan verifikasi atas tindakan pemeriksaan lanjutan yang 

dilakukan oleh instansi terkait; 
3) melakukan pemantauan terhadap personil dan peralatan deteksi di 

lapangan; dan  
4) melakukan penilaian terhadap kejadian keamanan nuklir dan dampak 

radiologinya. 
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Sedangkan pemberian dukungan teknis di lapangan dapat dilakukan 
dengan cara: 
1) penentuan perimeter; 
2) pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi; dan 
3) identifikasi radionuklida. 

 
C. Penyusunan Data Eksposi dalam Tabel dan Penentuan Faktor Eksposi vs 

Ketebalan Obyek. 
Berikut ini penyusunan data eksposi untuk beberapa pemeriksaan dengan 
menggunakan pesawat sinar x : 
1. Digital radiografi 

 
Tabel 3 

Digital Radiografi 
Pemeriksaan 

 
Proyeksi Tegangan 

(kV) 
Arus 
(mA) 

Waktu 
(s) 

Thorax AP/PA 68 200 200 

BOF/BNO Supine 75 300 200 

Lumbo Sacral AP/Lateral 80 300 200 

Thorakalis AP/Lateral 70 250 200 

Cervicalis AP/Lateral 70 300 200 

Manus AP/Lateral 45 100 100 

Antebrachi AP/Lateral 50 100 100 

Cubiti AP/Lateral 50 100 100 

Humerus AP/Lateral 55 100 100 

Pedis AP/Lateral 50 100 100 

Ankle AP/Lateral 53 125 100 

Cruris AP/Lateral 55 125 100 

Genu AP/Lateral 55 150 100 

Femur AP/Lateral 65 150 100 

Pelvis AP 80 300 200 

Cranium AP/Lateral 75 300 200 

Waters AP 78 300 200 

Os. Nasal Lateral 65 300 200 
 
 

2. Fluroskopi 
Tabel 4 

Fluroskopi 
Tegangan (kV) Kuat Arus(mAs) Tambahan 

40 -50 0,5 – 710 Grid atau Tidak 
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3. Dental  
Tabel 5 
Dental 

 
Tegangan (kV) Kuat Arus(mA) Waktu (s) 

70 8 0,02 – 3,2 

 
4. CT Scan 

Tabel 6 
CT Scan 

Pemeriksaan Tegangan (kV) Arus Waktu (mAs) 

   

CT Kepala 2 Slice 130 240 

CT Thoraks 128 Slice 110 80-101 

CT Abdomen 128 slice 110 59-135 

 
5. Mammografi 

Tabel 7 
Mammografi 

Pemeriksaan Tegangan (kV) Arus Waktu (mAs) 

Mammografi 25 – 32 150 – 200 
 
 

D. QA/QC Fasilitas Pengolahan Film 
1.  Sederhana  

a.  Uji Optimasi Film Radiografi 
1) Pendahuluan 

Film radiografi merupakan salah satu bahan yang dapat merekam 
gambaran organ tubuh yang diperiksa yang tersusun dari bahan dasar 
Kristal AgBr, karena memiliki sifat dapat mengalami ionisasi dan 
eksitasi ketika dikenai sinar-X dan menjadi bayangan laten, bila 
dilakukan processing dengan kemikal developer maka bayangan laten 
yang tebentuk akan mengalami proses sehingga memberikan respon 
berupa kehitaman pada film.Bahan film ini memiliki kerentanan 
tertentu terhadap keadaan kelembapan maupun cahaya tertentu. 
Karena itu sebelum digunakan perlu dilakukan pengujian agar 
kualitas radiograf yang dihasilkan optimal. 

2) Tujuan 
Untuk menjamin mutu film radiografi sesuai dengan standar untuk 
diagnosis. 

3) Alat ukur dan bahan  
Alat dan bahan yang digunakan termometer, hygrometer, 
densitometer, masker, film radiografi, processing film dan alat tulis. 

4) Langkah kerja 
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a) Mengukur temperatur dan kelembaban pada ruangan dan 
processing film. 

b) Mengukur tinggi rak dan jarak antara kisi pada rak. 
c)  Amati tata letak film radiografi 
d) Ambil satu buah film radiografi, letakkan pada hanger pencuci film 
e) Lakukan processing film dengan larutan kimia developer 
f)  Keringkan film 
g) Ukur densitas dengan menggunakan densitometer  
 

5) Evaluasi 
Menurut KMK No. 1250 tahun 2009 kondisi penyimpanan film yang 
belum diekspose harus  memiliki suhu 20⁰ -25⁰  (Ruangan ber AC 24 
Jam), kelembaban  50 – 60%, memiliki sirkulasi udara yang baik. 
Tinggi rak penyimpan harus antara 30-160 cm. Menurut Chesney‟s 
ruang penyimpanan film tidak boleh terkena radiaisi lebih dari 
10µR/jam. Tata letak kotak film berdiri tegak dan berjajar ke samping. 
Uji dilakukan setiap kali pembelian film. Bila basic fog level lebih dari 
0,2 berarti penyimpanan film tidak baik, sehingga gambar radiograf 
yang diperoleh tidak optimal, film sebaiknya tidak digunakan. 
 

b.  Uji Sensitifitas Film Radiografi 
1) Pendahuluan 

Respon film terhadap radiasi atau cahaya tampak memiliki 
karakteristik yang unik. Film yang terkena paparan radiasi atau 
cahaya bila diproses akan menghasilkan kehitaman. Derajat 
kehitaman pada film sering dinamakan densitas film. Densitas dapat 
diketahui dengan cara membandingkan cahaya yang datang pada 
film (I) dan cahaya yang ditransmisikan atau diteruskan (T). Mata 
dapat melihat perbedaan densitas dalam jangkauan 0.25 – 2.5, 
minimum perbedaan dapat dilihat sekitar 0.02. Setiap film memiliki 
nilai sensitivitas  yang khas, karena itu perlu dilakukan uji sensitifitas 
film radiologi. 

2) Tujuan 
Untuk melihat respon film radiografi terhadapa cahaya yang masuk. 

3) Alat ukur dan bahan  
Alat dan bahan yang digunakan sensitometer, densitometer, dan 
kertas millimeter. 

4) Langkah kerja 
Membuat kurva karakteristik film radiografi dengan cara menyinari 
film di kamar gelap dengan pengukurannya menggunakan 
sensitometer.  
Urutan kerja yang adalah: 
a) Menyalakan sensitometer 
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b) Memilih warna yang sesuai dengan film yang diuji 
c) Memasukkan film  pada strip sensitometer 
d) Metutup cover sensitometer dan film akan secara otomatis 

terekspos. 
e) Mengambil film secara perlahan dan memproses film seperti biasa 
f) Mengukur densitas fim denga densitometer.  
g) Membuat tabel dari data densitas film 
h) Membuat kurva karakteristik pada kertas milimeter blok. 
i) Menghitung Parameter Kontras (densitas max – densitas min) yang 

dilihat dari gradien garis. 
j) Membawa peralatan ke kamar gelap 
k) Menghitung latitude film :  

Eh adalah titik ekposi yang menghasilkan rentang densitas 2 
E1 adalah eksposi yang menghasilkan densitas 0,25 

5) Evaluasi 
Menurut KMK 1250 tahun 2009 pengujian dilakukan setiap pagi 
sebelum mengerjakan kegiatan rutin dan setiap menggunakan film 
merek baru. Film yang memiliki kurva lebih tegak, memiliki rentang 
ekspos yang sempit, tidak banyak perubahan ekspos. Sedangan kurva 
yang latitude memiliki kecendurangan memberikan perubahan 
ekspose yang bervariasi. 

 
c.  Uji Kebocoran Kaset Radiografi 

1)  Pendahuluan 
Kaset merupakan wadah tampak untuk menempatkan film diantara 
intensifying screens. Intensfing screens terbuat dari bahan flouresence 
yang akan memancarkan cahaya tampak bila terkena radiasi, sehingga 
dapat menghitamkan film. Film dimasukkan ke dalam kaset di dalam 
kamar gelap dan setelah diekspose, film dikeluarkan dan dicuci di 
kamar gelap. Kaset dibuat dari bahan yang tak tembus cahaya 
sehingga tidak ada cahaya yang sampai pada film, kecuali hanya 
sinar-x yang mampu menembus film. Namun, pada faktanya, sering 
terjadi kebocoran kaset sehingga cahaya mampu masuk ke dalam 
kaset. Untuk memastikan bahwa kaset tidak bocor, maka perlu 
dilakukan uji kebocoran kaset radiografi. 

2) Tujuan 
Untuk mengetahui kebocoran kaset radiografi. 

3) Alat ukur dan bahan  
Kaset radiografi konvensional, film radiografi, Lampu tungsten 100 
watt, meteran, penggaris, pewaktu (timer),  pemroses film. 

4) Langkah kerja 
a) Memasukkan film kedalam kaset 
b) Meletakkan lampu tungsten di atas kaset dengan jarak 1 meter. 
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c) Menyinarinya dengan lampu tungsten selama 15-30 menit 
d) Mencuci film seperti biasa. Sebelum mencuci perlu ditandai bagian 

engsel (E), bagian yang terbuka (B) dan bagian atas (A). 
5)  Evaluasi 

Menurut KMK Lebar kabut (fog) pada film tidak melebihi 0,5 cm. Jika 
kabut berasal dari engsel maka dilakukan perbaikan engsel. Pengujian 
dilakukan setiap tahun, setiap selesai perbaikan kaset atau Jika 
diperlukan. 
 

d.  Uji Kontak Screen /Is 
1) Pendahuluan 

Film radiografi dituntut untuk dapat mencatat bayangan sebaik 
mungkin seperti obyek aslinya. Film dan intensifying screens berada di 
dalam kaset. Saat terkena radiasi intensfying screens akan 
mengeluarkan cahaya yang dapat menghitamkan film. Dalam kondisi 
ideal intensifying screen menempel pada film. Tetapi dalam beberapa 
kondisi tidak terjadi kontak antara intensifying screens dengan film di 
beberapa titik. Beberapa faktor penyebab ketidak kontakan antara film 
dan screens antara lain: ada suatu benda dibawah screen, pecahnya 
bingkai kaset; pecah, bengkok dan lepas engsel; pecah, bengkok dan 
lepas kunci kaset; melengkungnya screen karena kelembaban tinggi; 
dan melengkungnya sisi depan kaset. Untuk itu film dan screen perlu 
dilakukan uji kontak. 

2)  Tujuan 
Mengetahui kualitas kontak film dengan screen 

3) Alat ukur dan bahan  
Alat dan bahan yang digunakan alat uji kontak screen-film, film dan 
kaset.  
Langkah kerja 
a) Kaset dengan screen di dalamnya diisi dengan film 
b) Taruh alat uji kontak screen film mammografi di atas kaset 
c) Pilih faktor eksposi sehingga pada radiograf memiliki densitas 

antara 0,7-0,8 
d) Lakukan ekposis 
e) Proses film 
f) Letakkan film pada viewing box 
g) Amati kerataan densitas film 

4) Evaluasi 
Menurut KMK pemeriksaan dilakukan di daerah yang terjadi 
pengaburan yang disebabkan oleh kaset cedera, salah pemasangan 
screen, atau adanya kantong kantong udara pada film. Jika ditemukan 
tanda tanda tersebut maka dilakukan tindakan perbaikan, 
penggantian kaset, maupun penggantian pemasangan. Uji ini 
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dilakukan setiap tahun, setiap selesai perbaikan atau saat kualitas 
radiograf mengalami penurunan 
 

e.  Uji Kebocoran Kamar Gelap 
1)  Pendahuluan 

Kamar gelap merupakan tempat untuk memasukkan film ke dalam 
kaset dan memproses film setelah film menerima eksposi. Kamar 
gelap diusahakan tidak ada kebocoran sehingga ada cahaya atau 
radiasi sinar-x yang masuk. Performa kondisi kamar gelap dikatakan 
mengalami penurunan bila radiograf yang diproses menerima fog 
yang berlebihan atau terjadinya penurunan nilai kontras radiografi 
bagi film-film yang diproses dalam kamar gelap. Untuk menjaga 
performa kamar gelap, maka perlu dilakukan uji kebocoran kamar 
gelap. 

2)  Tujuan 
Untuk memastikan kebocoran kamar gelap dari cahaya dan radiasi 
sinar-x 

3) Alat ukur dan bahan  
Alat yang digunakan adalah survey meter 
Langkah kerja: 
a) Pastikan semua cahaya di luar kamar gelap dalam keadaan 

menyala 
b) Masuklah kamar gelap dan tutup pintunya 
c) Matikan semua lampu di kamar gelap 
d) Tunggu beberapa saat agar mata beradaptasi dengan kamar gelap 
e) Amati kamar gelap apakah ada cahaya yang masuk ke kamar gelap 
f) Selanjutnya menguji kebocoran kamar gelap dari radiasi 
g) Nyalakan sinar-x dan lakukan eksposi 
h) Ukur dosis di dalam kamar gelap menggunakan surveymeter 

4) Evaluasi 
Menurut KMK 1250 tahun 2009 uji kebocoran cahaya ini harus 
dilakukan setiap hari. Jika terlihat ada cahaya yang masuk ke kamar 
gelap harus melewati suatu lubang harus segera dilakukan penutupan 
lubang tersebut. 
 

f.  Uji Safelight Kamar Gelap 
1)  Pendahuluan 

Pemasukan dan pemrosesan film dilakukan di ruangan yang 
diharapkan tidak terdapat cahaya, untuk itu dibuat kamar gelap. 
Namun jika kamar benar-benar gelap seorang operator tidak mampu 
bekerja memproses film. Untuk itu digunakan cahaya khusus yang 
diharapkan tidak mempengaruhi film. Cahaya itu kemudian 
dinamakan safelight. Namun kenyataannya safe light tersebut 
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berpengaruh pada film meski tidak besar, tetapi jika paparan safelight 
cukup lama, pengaruhnya juga akan lumayan besar. Untuk itu perlu 
dilakukan uji terhadap safelight ini. 

2) Tujuan 
Untuk menguji pengaruh safelight pada film. 

3) Alat ukur dan bahan yang diperlukan 
Alat dan bahan yang digunakan film radiografi, stopwatch, kartu 
safelight, kertas karton ukuran 20 x 25 cm2.  

4) Langkah kerja 
a) Letakkan film ke dalam kaset dalam kamar gelap tanpa 

menggunakan safelight 
b) Tutup setengah kaset dengan Pb dan ekspos dengan sinar-x 

sehingga bagian yang tidak tertutup Pb memberikan densitas optik 
0,6-1 setelah pemrosesan. 

c) Bawa kaset ke dalam kamar gelap. Dalam kondisi safelight mati, 
keluarkan film dari kaset. Lalu tutuplah dengan kertas tak tembus 
cahaya. 

d) Nyalakan safelight. Setelah 4 menit geser kertas karton ke bawah. 
Setelah 2 menit geser ke bawah lagi. Setelah itu karton digeser 
setelah 1 menit, 0,5 menit, 0,25 menit dan 0,25 menit lagi. 

e) Matikan safelight 
f) Proses film radiografi. 

5)  Evaluasi 
Bila bagian yang tidak tertutup Pb memberikan dampak kehitaman 
lebih dari 0,2 atau menunjukkan adanya garis hitam yang tegas, 
menunjukkanadanya kebocoran safety light. Lampu harus diganti. 
 

2.  Sedang 
a.  Uji Alat Prosesing Film Otomatis 

1) Pendahuluan 
Kualitas radiograf sangat dipengaruhi oleh alat pemroses film 
otomatis. Meskipun semua komponen dan proses berjalan dengan 
baik, jika alata pemroses film tidak baik, maka film radiografi tidak 
akan berkualitas. Jadi uji kinerja alat pemroses film merupakan bagian 
uji yang sangat penting. Dengan melakukan aplikasi sensitometri 
terhadap pengolah film otomatis dan dikombinasi dengan 
pengecekan semua variabel yang berpengaruh, alat pemroses film 
otomatis dapat terjaga dari waktu ke waktu. Juga, jika ditemukan ada 
gangguan pada alat yang dapat mereduksi kualitas citra, dapat 
terdeteksi sejak dini. 

2)  Tujuan 
Untuk mengetahui kinerja alat pengolah film otomatis radiograf 
sehinga film tetap berkualitas untuk menegakkan diagnosis. 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

152 

 

3) Alat ukur dan bahan yang diperlukan 
Alat dan bahan yang digunakan diantaranya sensitometer, 
densitometer, film-kaset, kalkulator, termometer dan pH meter. 

4) Langkah kerja 
a) Lakukan warm up alat pemroses minimal 30 menit 
b) Buat 6 buah film strip menggunakan sensitometer. Film kemudian 

diproses dengan alat pemroses.  
c) Ukur densitas film menggunakan densitometer. Hasilnya akan 

menjadi baseline. 
d) Buat kurva karakteristik (kurva H-D) 
e) Lakukan point-point diatas untuk hari-hari berikutnya dan 

bandingkan dengan baseline. 
5) Evaluasi 

Menurut KMK No 1250 tahun 2009, uji ini harus dilakukan setiap hari 
sebelum alat ini digunakan. Toleransi yang diijinkan density difference 
dan mid density ±≤0,15, fog index ±≤0,05. 

 
 

III.  RANGKUMAN  
A. Perencanaan ruangan atau bangunan fasilitas sederhana meliputi 

penghitungan nilai HVL dan TVL, pemilihan material yang digunakan, 
persiapan ruang prosesing konvensional, dan perancangan desain ruang 
secara sederhana. 

B. Penghitungan HVL dan TVL berfungsi untuk menghitung radiasi terhadap 
tebal pelindung (Pb) yang digunakan pada ruangan yang didesain. 

C. Pemilihan material harus sesuai dengan ketebalan yang digunakan, setiap 
material memiliki nilai kerapatan yang berbeda dan ketebalan yang sama 
dengan timbal setebal 2 mm. 

D. Persiapan ruang prosessing konvensional terbagi menjadi dua daerah, yaitu 
daerah basah dan daerah kering. 

E. Perancangan ruang radiodiagnostik untuk setiap modalitas yang ada 
didalamnya diatur oleh KMK No. 1250 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali 
Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik. 

F. Tingkatan dalam tindakan emergensi dibagi menjadi dua tingkatan 
berdasarkan Perka BAPETEN No. 1 Tahun 2015 tentang Penatalaksanaan 
Tanggap Darurat Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tingkatan dibagi menjadi 
prosedur respons untuk kejadian khusus dan prosedur respons untuk 
kejadian keamanan nuklir. 

G. Penanganan emergensi juga dilakukan berdasarkan tingkatan emergensi yang 
terjadi. Untuk tingkat prosedur respon untuk kejadian khusus penanganan 
dilakukan dengan penerimaan laporan, identifikasi, dan pengaktifan (Aktivasi 
tanggap darurat), tindakan mitigasi; tindakan perlindungan segera; tindakan 
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perlindungan untuk Personil STD, masyarakat, dan lingkungan hidup; 
danpemberian informasi dan instruksi pada masyarakat. 

H. Penyusunan tabel eskposi untuk diagnostik bervariasi tergantung peawat 
sinar x. 

I. Fasilitas pengolahan film dibagi kedalam dua kategori. Kategori sederhana 
dan sedang 

 
 

IV. EVALUASI  
A. Buatlah desain dan perencanaan ruang yang dibuat berdasarkan peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 
B. Buatlah prosedur tindakan emergensi sesuai penatalaksanaan tanggap darurat 

badan pengawas tenaga nuklir pada Perka Bapeten No.1 Tahun 2015. 
C. Buatlah tabel eksposi di rumah sakit saudara 
D. Buatlah qa/qc pengolahan film di rumah sakit saudara 

 
 

V.  DAFTAR ISTILAH 
1. Box Film : Kotak tempat penyimpanan film radiografi selama tidak 

digunakan. 
2. Electrometer : Alat untuk mengukur banyaknya electron yang keluar 

ataupun yang dihasilkan. 
3. Film : Film yang digunakan sebagai tempat terciptanya 

gambar radiograf dalam ilmu radiologi. 
4. Filter : Rangkaian yang dipergunakan untuk membuang 

radiasi yang lemah. 
5. Half Value Layer : Tebal penahan yang dibutuhkan untuk mengurangi 

intensitas radiasi menjadi separuh dari intensitas mula-
mula. 

6. Hanger : Alat untuk menggantung film radiografi ketika dalam 
proses. 

7. kVp : Satuan kuat tegangan yang digunakan pada tabung 
sinar-X untuk produksi sinar-X. 

8. Light Case : Kotak yang berfungsi sebagai penerangan untuk 
evaluasi radiograf. 

9. Medical Physicist : Tenaga kesehatan yang neniliki tugas, wewenang dan 
bertanggungjawab terhadap pejabat yang berwenang 
untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik pada 
unit pelayanan kesehatan. 

10. mR : Satuan dosis efektif. 
11. mSv : Satuan internasional dosis ekuifalen. 
12. Overlapping : Sebuah kondisi dimana gambaran objek saling tumpeng 

tindih. 
13. Pb (Plumbulm) : Logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak 

bumi yang dijadikan sebagai pelindung terhadap 
radiasi. 
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14. Processing : Serangkaian kegiatan merubah citra laten menjadi citra 
nyata pada kamar gelap. 

15. Quality Assurance : Serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk 
mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data 
mengenai kinerja dan mutu. 

16. Quality Control : Kebijakan dan prosedur yang biasanya digunakan 
untuk menjaga dan memelihara tingkat kualitas yang 
diinginkan. 

17. Tenth Value Layer : Tebal penahan yang dibutuhkan untuk mengurangi 
intensitas radiasi menjadi sepersepuluh dari intensitas 
mula-mula. 

18. Medical Physicist : Tenaga kesehatan yang neniliki tugas, wewenang dan 
bertanggungjawab terhadap pejabat yang berwenang 
untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik pada 
unit pelayanan kesehatan. 

19. Ammoniac : Senyawa kimia dengan rumus NH3 yang merupakan 
senyawa kaustik dan dapat merusak kesehatan. 

20. Film : Film yang digunakan sebagai tempat terciptanya 
gambar radiograf dalam ilmu radiologi. 

21. Filter : Rangkaian yang dipergunakan untuk membuang 
radiasi yang lemah. 

22. Fog Level : Tingkat pengkabutan pada film radiorafi yang biasanya 
ditandai dengan penambahan nilai densitas. 

23. Formaldehyde : Precursor penting untuk pembuatan material dan kimia 
lain. 

24. Gamma : Garis konstan disepanjang garis lurus pada kurva 
karakteristik. 

25. Latitude : Rentang eksposi yang menghasilkan rentang densitas 
radiografi. 

26. Medical Physicist : Tenaga kesehatan yang neniliki tugas, wewenang dan 
bertanggungjawab terhadap pejabat yang berwenang 
untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik pada 
unit pelayanan kesehatan. 

27. Processing : Serangkaian kegiatan merubah citra laten menjadi citra 
nyata pada kamar gelap. 

28. Quality Assurance : Serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk 
mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data 
mengenai kinerja dan mutu. 

29. Quality Control :  Kebijakan dan prosedur yang biasanya digunakan 
untuk menjaga dan memelihara tingkat kualitas yang 
diinginkan. 

30. Speed : Tingkat kecepatan film dalam penambahan nilai 
densitas. 

31. Sulfide Hydrogen  Gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar dan 
berbau seperti telur busuk yang muncul dari reaksi 
gunung berapi dan gas alam. 

32. Thermostat : Alat untuk mengukur suhu dan kelembapan. 
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MATERI INTI V 
PELAYANAN RADIOTERAPI 

 
 
I.  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 
 Pelayanan radioterapi merupakan salah satu cabang pada bidang pelayanan 
radiologi. Radioterapi merupakan pemanfaatan radiasi pengion untuk 
membunuh sel kanker. Pemberian radioterapi dapat dilakukan dengan cara 
radiasi eksternal (seperti Cobalt60 dan Linac) maupun radiasi internal 
(brakiterapi). Prinsip radioterapi yaitu memberikan dosis yang tinggi pada 
target tumor dan dosis sekecil-kecilnya pada organ sehat disekitarnya.Oleh 
karena itu, aspek keakuratan baik dalam cara pemberian maupun dosis yang 
diberikan menjadi aspek yang sangat penting dalam radioterapi. Selain itu 
dari tujuan pemberian radioterapi dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 
radioterapi kuratif dan radioterapi paliatif. Radioterapi kuratif yaitu bersifat 
membunuh sel kanker, biasanya pada jenis tumor yang memiliki prognosis 
baik atau pada stadium yang dini sedangkan radioterapi paliatif bertujuan 
untuk menigkatkan kualitas hidup pasien yaitu dengan mengurangi 
keluhan/efek samping yang ditimbulkan karena penyebaran kanker tersebut. 
 

B. Deskripsi Singkat  
Pada modul ini berisi materi yang berhubungan dengan tugas dan wewenang 
fisikawan medis di bidang pelayanan radioterapi. Sebagai seorang fisikawan 
medis diperlukan pengetahuan yang memadai melingkupi aspek keselamatan 
radiasi, perencanaan ruang radioterapi, pengukuran dosis radiasi, pembuatan 
treatment planning system, dan quality assurance dan quality Control peralatan 
radioterapi. Selain materi secara klasikal juga dilaksanakan praktikum 
lapangan langsung sehingga dapat lebih memahami dalam pelaksanaan tugas 
dan wewenang fisikawan medis tersebut. 
 

C. Tujuan Pembelajaran  
a) Tujuan Pembelajaran Umum 

Setelah mengikuti materi ini, saudara mampu melakukan pelayanan 
radioterapi. 
 

b) Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah mengikuti materi ini, saudara mampu: 
a. membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas sederhana 
b. melaksanakan survey 
c. melakukan tindakan gawat darurat (emergency) 
d. melakukan pengukuran radiasi 
e. melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal 
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f. melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi. 
g. melakukan QA/QC (jaminan mutu) 

 
D.  Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan  

1. Desain Ruangan/Bangunan Radiasi Fasilitas Sederhana 
2. Survey Radiasi 
3. Tindakan Kegawatdaruratan (Emergency) 
4. Pengukuran Radiasi 
5. Perhitungan Dosis Radiasi pada Radioterapi Eksternal 
6. Brakiterapi 
7. Quality Assurance/Quality Control 

 
E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (di Kelas)  

1. Langkah 1: Pengkondisian (15 menit) 
a. Fasilitator memperkenalkan diri kepada saudara 
b. Saudara mendapatkan deskripsi  pokok bahasan yang disampaikan oleh 

fasilitator 
 

2. Langkah 2: Penyampaian materi dan Penugasan (240 menit) 
a. Penyampaian teori dilakukan 135 menit 
b. Penugasan dilakukan 105 menit 

 
3. Langkah 3: Evaluasi dan Tanya jawab (135 menit) 

a. Saudara diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada penjelasan 
fasilitator yang kurang dimengerti 

b. Saudara secara berkelompok diberi kasus untuk didiskusikan bersama di 
dalam kelas. 
 

4. Langkah 4 : Rangkuman dan kesimpulan (15 menit) 
a. Penekanan terhadap point-point penting dalam materi diberikan di akhir 

pembelajaran 
b.  Kesimpulan disampaikan fasilitator. 

 
 

II.  URAIAN  MATERI 
A. Pembuatan Desain Ruangan/Bangunan Radiasi Fasilitas Sederhana 

1. Pengertian dan Manfaat Pembuatan Desain Ruangan/Bangunan Fasilitas 
Radioterapi Sederhana. 
 
Desain ruangan/bangunan fasilitas radioterapi sederhana adalah 
pembuatan denah/rancangan ruangan/bangunan yang akan digunakan 
untuk pelayanan radioterapi. 
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Manfaat dari pembuatan desain ruangan/bangunan fasilitas radioterapi 
adalah sebagai salah satu syarat yang harus diajukan ke Bapeten untuk 
mendapatkan ijin kontruksi terhadap bangunan fasilitas radioterapi yang 
akan kita dirikan. 
 

2. Perlengkapan yang harus dilengkapi dan ruangan yang harus ada pada 
bangunan fasilitas radioterapi. 
 
Pemegang ijin harus memastikan bahwa bangunan fasilitas Radioterapi 
dilengkapi dengan:  
a. Sistem interlok 

Suatu sistem kunci yang tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali di 
bawah kendali langsung teknisi elektromedis pada saat pengoperasian 
selama pemeliharaan 

b. Tanda Radiasi 
Tanda radiasi harus tertempel pada pintu, panel kendali, head sumber 
pada peralatan Teleterapi Co-60, mesin after-loading dan kontener 
penampung zat radioaktif terbungkus 

c. Saluran Kabel Dosimetri 
Saluran kabel dosimetri untuk kegiatan kalibrasi peralatan Radioterapi. 
Saluran kabel dosimetri harus dipasang membentuk sudut 450terhadap 
lantai. 
 

Fasilitas Radioterapi yang mempunyai terapi eksternal harus memiliki:  
a. ruang pemeriksaan 
b. ruang simulator 
c. ruang cetak (mould room) 
d. ruang TPS 
e. ruang penyinaran 
f. ruang tunggu.  

 
Radioterapi yang mempunyai brakiterapi harus memiliki:  
a. ruang pemeriksaan 
b. ruang persiapan 
c. ruang aplikasi 
d. ruang TPS 
e. ruang penyinaran 
f. tempat penyimpanan zat radioaktif terbungkus 
g. ruang tunggu.  
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Gambar 1 
Contoh Denah Ruangan Fasilitas Radioterapi 

 

3. Persyaratan bahan bangunan yang harus dipenuhi ketika akan membangun 
sebuah bungker radioterapi 
a. Khusus dinding dan atap pada ruang radioterapi eksternal, memakai 

beton dengan mutu densitas 2,35 gr/cm3, densitas disini bukanlah berat 
jenis (BD) perbandingan antara berat dan volume, tapi juga homogenitas  
pada seluruh lapisan bahan penahan radiasi dimaksud. 

b. Beton yang digunakan untuk struktur bangunan ini menggunakan 
produksi ready mix (batching plan), dengan mutu beton setara dengan 
K.350-K.500, untuk memenuhi densitas yang disyaratkan, hal tersebut 
harus dilakukan dengan uji laboraturium (mixed design), untuk 
mengetahui susunan aggregate nya yang secara maksimal dapat 
memenuhi densitas dimaksud. 

c. Bila dinding/atap/pintu penahan radiasi, memakai besi baja hitam (Fe), 
harus memenuhi standar mutu densitas 7,84 gr/cm3, densitas disini 
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bukanlah berat jenis (BD) perbandingan berat dan volume, tapi 
merupakan kepadatan (homogeunitas) secara merata pada seluruh 
lapisan bahan penahan radiasi dimaksud. 

d. Bila dinding/atap/pintu penahan radiasi, memakai timah hitam (Pb), 
harus memenuhi standar mutu densitas 11,55 gr/cm3, densitas disini 
bukanlah berat jenis (BD) perbandingan berat dan volume, tapi 
merupakan kepadatan (homogeunitas) secara merata pada seluruh 
lapisan bahan penahan radiasi dimaksud. 

e. Baja tulangan yang dipergunakan untuk seluruh struktur atas bangunan 
ini adalah menggunakan mutu, sebagai berikut : 
1) Mutu baja tulangan s/d diameter 12 mm adalah BJTD 24, baja polos 
2) Mutu baja tulangan diameter 13 mm keatas adalah BJTD 32, baja ulir 

f. Bekisting untuk seluruh struktur bangunan ini harus memakai sistem 
knock down. Untuk daerah-daerah yang tidak bisa memakai knock down, 
dipakai multiplex tebal minimum 18 mm dan diberi lapisan minyak/ 
olie. Bekisting dari multiplex tersebut harus diperkuat dengan rangka 
kayu 5/7 - 6/12, agar panel bekisting mendapatkan kekuatan dan 
kekakuan yang sempurna. 

g. Khusus Bekisting dinding, perkuatannya harus menggunakan sistem 
terod (angker) dengan memakai besi beton ulir minimal d.16 mm, untuk 
mengikat panel bekesting sisi dalam dengan sisi luar, dengan jarak tiap 
60-120 cm untuk arah mendatar, dan jarak 100-120 cm untuk arah tegak. 
Penguat (angker) besi beton tersebut harus bebas dari lapisan apapun, 
dan besi beton tersebut tetap tertanam didalam dinding beton, serta 
tidak dibenarkan ada lobang pada dinding/atap maupun pintu, kecuali 
untuk sparing kabel. 

h. Perancah & tiang penyanggah bekisting memakai pipa besi/scalfolding 
yang kokoh dan mampu menahan beban minimal 10 ton. 

i. Penyambungan pada beton, beton lama atau yang karena pengecorannya 
berhenti lebih dari 2 jam, dimana seharusnya dicor secara menerus 
sampai selesai, untuk mendapatkan standar mutu densitas yang 
disyaratkan dan sistem struktur yang kokoh, beton lama harus dilapisi 
dengan additives bonding agent saat pengecoran beton baru. Cara 
pemakaian bonding additives harus sesuai petunjuk teknis dari 
produsennya. 

j. Pemberhentian pengecoran beton dinding ditengah jalan/belum sampai 
atap, harus berhenti dengan posisi miring 45° dengan arah berlawanan 
dari datangnya paparan radiasi alat radioterapi yang dipasang 
(isocenter). 

k. Admixture/additives beton disyaratkan apabila untuk meningkatkan daya 
densitas beton, atau dan bila keadaan memaksa, dipakai untuk 
mempercepat pengerasan beton, tidak boleh mengurangi mutu 
betonnya. Penggunaan jenis, metode pemakaian dan jumlah bahan 
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admixture, harus mendapat persetujuan pengawas, pelaksanaannya 
sesuai petunjuk dari produsennya. 

l. Pemakaian lembaran besi baja (Fe), sebagai penahan radiasi mengguna 
kan lembaran baja hitam dengan tebal minimal tebal 10 mm, pada sisi 
yang akan disambung harus dibuat pingulan dengan sudut 45° setebal 
minimal separuh dari tebal bajanya, untuk masuknya bahan pengisi las. 

m. Penyambungan lembaran Fe harus dengan las listrik, tebal las minimal 
rata permukaan bajanya dan menutup seluruh permukaan pingulan 
sudut kedua permukaan lembaran baja yang disambung, sebelum 
dilakukan pengelasan tersebut, lembaran baja diperkuat dengan angker 
besi minimal d.16 mm dengan jarak tiap 600 mm.  

n. Pemasangan lembaran Fe harus dipasang secara berselingan minimal 
selisih 100 mm, baik arah mendatar maupun rah tegak, pada dasarnya 
tidak diperkenankan adanya sambungan yang berada pada satu 
arah/garis dari sambungan atas dan di bawahnya.  

o. Pemakaian lembaran timah hitam (Pb), sebagai penahan radiasi menggu 
nakan lembaran timah hitam dengan tebal minimal tebal 1 mm. 

p. Penyambungan lembaran Pb harus dengan paku/kawat tahan karat atau 
lem khusus, harus dipasang secara berselingan minimal selisih 20 mm, 
pada dasarnya tidak diperkenankan ada sambungan yang berada pada 
satu arah/garis dari sambungan atas dan dibawahnya. 

q. Pemasangan, lembaran Pb dipasang pada plywood tebal 9 mm dengan 
lem khusus/ paku/ kawat tahan karat, secara berselingan minimal 
selisih 20 mm antara lembaran atas dan dibawahnya, akhir dari 
pemasangan lembaran Pb ditutup ditutup dengan lembaran baja 
stainless tebal sesuai persyaratan. 
 

4. Contoh perghitungan ketebalan dinding primer pada bungker Linac 
a. Asumsi Yang Digunakan  

Dalam melakukan perhitungan ini digunakan beberapa asumsi sebagai 
berikut:  
1) ruangan  
2) energi terpasang   
3) jenis penyinaran yang dilakukan  
4) rasio pasien  
5) faktor IMRT ( Sesuai SRS 47 )  
6) beban kerja Radiasi Primer dan Hambur 
7) beban kerja Radiasi Bocor  
8) jarak isocenter 
9) luas lapangan maksimum 
10) dosis yang diperbolehkan sesuai Perka Bapeten No.3 Tahun 2013,  

Control = 0,2 mSv/minggu, Uncontrol = 0,01 mSv/minggu 
11) faktor U = 0,25 untuk dinding dan atap sesuai rekomendasi SRS 47 
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12) faktor T = 1 merupakan asumsi optimum agar tercapai proteksi yang 
maksimum (SRS 47 

13) asumsi densitas beton terpasang:2.35 gr/cm3 

 
               Gambar 2 

 

b. Parameter yang digunakan dalam menghitung ketebalan dinding primer 
adalah sebagai berikut: 
1) Energi Sinar – X 10 MV 
2) Isocenter = 1 m 
3) Jarak titik proteksi terhadap sumber : 

A = 6,24m 
B =  5,49m 
C =  9,49m 

4) Dosis yang diperbolehkan (sesuai Perka Bapeten No. 3 Tahun 2013) : 
Control =10 mSv/tahun = 0,0002 Sv/minggu 

 Uncontrol = 0,5 mSv/tahun = 0,00001 Sv/minggu 
5) Material Penahan Radiasi Primer ( SRS 47 ) 

 TVLprimer(cm) : 
 Beton  38,9 
 Timbal  5,6 

6) Beban Pasien (W) 
 Jumlah  = 100Pasien/hari 
 Dosis/pasien =2 Gy/pasien 
 Hari kerja  = 5hari/minggu 
 W = 1000Gy/Minggu1300 Gy/Minggu termasuk program QA/QC 

7) Persamaan yang digunakan dalam perhitungan tebal dinding primer 
adalah sebagai berikut: 

 
n(TVL) = log10 (1/Bpri) 
Xpri = n (TVL) 
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Dengan mensubstitusikan nilai masing-masing variabel yang tersedia 
diatas kedalam persamaan di atas maka akan didapatkan ketebalan 
dinding primer (Xpri). Hasil perhitungan masing-masing dinding dapat 
dirangkum dalam tabel berikut : 

 
Tabel 1 

Perhitungan Ketebalan Dinding Primer 
 

Titik Tipe P (Sv/mgg) U T d (m) Bpri N X (cm) 

A Uncontrol 0,00001 0,25 1 6,24 1.198E-06 5.92 230.29 

B Control 0,0002 0,25 1 5,49 1.86E-05 4.73 183.997 

C Control 0,0002 0,25 1 9,49 5.54E-05 4.26 165.71 

Atap Control 0,0002 0,25 1 5,05 1.57E-05 4.8 186.72 

 
Tabel 2 

Perbandingan Ketebalan Dinding Primer Hasil Perhitungan  
dengan Ketebalan Sesungguhnya yang akan Dibangun 

 
Dinding Xpri Yang Akan Dibangun (cm) Xpri Perhitungan (cm) 

A 250 230,29 

B 175 183,997 

C 200+175 165,71 

 

Dari hasil perhitungan dapat dijelaskan pada dinding primer B perlu 
perubahan ketebalan yang semula 175 cm menjadi 183,997 cm 

 
B. Pelaksanaan Survey Radiasi 

1. Pengertian dan Manfaat Pelaksanaan Survei di Fasilitas Radioterapi. 
Pelaksanaan survei di fasilitas radioterapi adalahkegiatan yang dilakukan 
oleh Pemegang Ijin fasilitas radioterapi sebagai upaya untuk memastikan 
bahwa nilai batas dosis (NBD) anggota masyarakat maupun pekerja tidak 
terlampui.  
 
Manfaat dari kegiatan ini adalah supaya nilai batas dosis (NBD) anggota 
masyarakat maupun pekerja dapat terpantau dengan baik. 

 
2. Pembagian Daerah Kerja di Fasilitas Radioterapi 

a. Daerah Pengendalian 
Daerah pengendalian adalah suatu daerah kerja yang memerlukan 
tindakan proteksi dan ketentuan keselamatan khusus untuk 
mengendalikan paparan normal atau mencegah penyebaran kontaminasi 
selama kondisi kerja normal dan untuk mencegah atau membatasi 
tingkat paparan potensial.   
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Pemegang ijin menetapkan seluruh daerah ruang penyinaran teleterapi 
(Cobalt-60 dan LINAC), brakiterapi dan penyimpanan sementara zat 
radioaktif terbungkus adalah daerah pengendalian. Pemegang ijin  
berupaya melindungi publik dengan mencegah akses yang tidak 
berkepentingan ke Daerah Pengendalian. Proteksi radiasi di daerah 
pengendalian dilakukan dengan cara menempelkan tanda peringatan 
bahaya radiasi yang jelas, mudah terlihat, dan mencolok di setiap pintu 
akses ke daerah pengendalian. Ruang penyinaran juga dilengkapi 
dengan lampu tanda radiasi di luar pintu masuk yang menyala saat 
ruang radiologi digunakan. Instruksi keselamatan di pintu masuk dan 
lokasi lain harus ada dan terlihat dengan jelas. Pemegang ijin 
memastikan bahwa seluruh tanda bahaya radiasi ini berfungsi. Hanya 
pekerja radiasi dan pasien terkait yang diperbolehkan mengakses Daerah 
pengendalian dan semuanya dikontrol oleh petugas proteksi radiasi. Di 
dalam daerah pengendalian, seluruh pekerja radiasi wajib memakai 
peralatan proteksi radiasi.  
 

b. Daerah Supervisi 
Daerah supervisi adalah daerah kerja di luar daerah pengendalian yang 
memerlukan peninjauan terhadap paparan kerja dan tidak memerlukan 
tindakan proteksi atau ketentuan keselamatan khusus tindakan proteksi 
atau ketentuan keselamatan khusus. 
 
Di sekitar daerah pengendalian dan ruang operator ditetapkan sebagai 
daerah supervisi dengan mempertimbangkan kriteria potensi 
penerimaan paparan radiasi individu lebih dari NBD anggota 
masyarakat dan kurang dari 3/10 (tiga per sepuluh) NBD pekerja 
radiasi. Di daerah supervisi ini juga perlu dipasang tanda radiasi. 
 

3. Pemantauan Paparan Radiasi di Daerah Kerja 
Pemantauan paparan radiasi di daerah kerja dilakukan dengan 
menggunakan surveymeter. Surveymeter yang digunakan harus 
memenuhi kriteria: respon energi yang sesuai, rentang pengukuran yang 
cukup dengan tingkat radiasi yang diukur, ketidakpastian pengukuran 
tidak lebih dari 25% dan terkalibrasi.  

 
4. Pemantauan dosis 

Pemantauan dosis yang diterima oleh pekerja radiasi dilakukan dengan 
menggunakan film badge atau TLD badge, dan dosimeter pembacaan 
langsung yang terkalibrasi. Dosimeter pembacaan langsung harus 
disediakan oleh pemegang ijin untuk pekerja radiasi yang mengoperasikan 
teleterapi Co60, gamma knife, dan Brakiterapi paling kurang 2 (dua) buah 
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untuk setiap peralatan radioterapi. Perlengkapan proteksi radiasi paling 
kurang terdiri dari:  
a. Surveymeter 
b. Monitor perorangan (film badge  atau TLD badge) 
c. Apron 
d. Pelindung organ 

 
Untuk brakiterapi manual, selain perlengkapan proteksi radiasi harus 
dilengkapi paling kurang dengan:  
a. Tang penjepit 
b. Kontainer  
c. Dosimeter jari 
d. Blok Pb 

 
5. Tes Usap Head pada Pesawat Teleterapi Cobalt60 

Dari aspek proteksi radiasi pesawat teleterapi Cobalt-60 harus diperiksa 
apakah sumber sekitar head/kepala gantry bocor, yaitu dengan cara tes 
usap (wipe test) yang frekuensinya paling tidak sekali dalam setahun.  
 
Uji kebocoran (leakage test) dilakukan pada saat sumber pada posisi BEAM 
OFF, petugas mengenakan sarung tangan kemudian permukaan bagian 
dalam kolimator (sedekat mungkin dengan sumber) diusap dengan 
menggunakan kertas kering (khusus) yang diberi alkohol.  
 
Jika hasil cacahan menunjukkan angka bacaan diatas radiasi latar 
(background) atau jika aktivitas lebih besar dari 5 nCi/cm2 maka sumber 
mungkin bocor, sehingga perlu dilakukan pengamanan sesuai prosedur. 
 

 
 

Gambar 3 
Head Pesawat Teleterapi Cobalt60 
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C. Tindakan Kegawatdaruratan (Emergency) 
1. Pengertian dan Manfaat dari Tindakan Kegawatdaruratan 

Tindakan kegawatdaruratan adalah langkah-langkah yang harus segera 
dilakukan secara sistematis jika sewaktu-waktu terjadi kejadian 
kedaruratan di fasilitas radioterapi. 
 
Manfaat dari tindakan kegawatdaruratan adalah kejadian kedaruratan 
cepat teratasi sehingga tidak sampai menimbulkan korban baik pada 
pekerja radiasi, pasien, keluarga pasien maupun lingkungan sekitar fasilitas 
radioterapi. 
 

2. Prosedur Penanggulangan Kejadian Darurat 
Prinsip utama dalam penanggulangan kedaruratan radioterapi adalah 
menolong manusia, langkah selanjutnya menolong alat/mesin/barang. 
Kalau kejadiannya tidak berkaitan dengan penyinaran, maka 
pertolongannya sesuai kejadian. Tetapi kalau kejadiannya berkaitan 
dengan penyinaran, maka sebelum menolong pasien, pastikan surveymeter 
dan film badge dapat mendampingi kerja kita.  

 
Kejadian kedaruratan radioterapi yang berkaitan dengan kesalahan 
pemberian dosis kepada pasien harus didokumentasikan untuk menjadi 
bahan evaluasi atas kegiatan pelayanan radioterapi. Jika terjadi kasus 
kedaruratan radioterapi, maka perlu melaporkan kepada pemegang izin 
dan kalau perlu dilaporkan/dilanjutkan sampai kepada Bapeten.  

 
3. Struktur Organisasi Kedaruratan 

Struktur organisasi penanggulangan keadaan darurat secara garis besar 
dalam setiap tingkatan kewilayahan baik di tingkat fasilitas atau 
kawasan/daerah sekurang-kurangnya ditunjuk 4 (empat) penanggung 
jawab sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut: 
a. Ketua Penanggulangan Kedaruratan Nuklir 

Ketua Penanggulangan Kedaruratan Nuklir adalah seseorang yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan 
darurat secara keseluruhan. Ketua Penanggulangan Kedaruratan Nuklir 
ini biasanya dilaksanakan oleh pengusaha instalasi atau koordinator 
kawasan atau pimpinan daerah setempat, dengan tugas: 
1) Melaporkan terjadinya kejadian abnormal dan atau kecelakaan dan 

upaya penanggulangannya kepada Bapeten. 
2) Mengatur prioritas dan proteksi terhadap masyarakat dan pekerja 

kedaruratan 
3) Menjamin semua pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan 

prosedur, dan menjamin komunikasi  dengan petugas lapangan 
berjalan dengan optimal 
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4) Memberikan informasi kepada media massa (Ketua Penanggulangan 
Kedaruratan Nuklir dapat menunjuk seseorang sebagai juru bicara 
resmi) 

5) Bekerja sama dengan pengendali operasi dalam operasional 
penanggulangan.  

b. Pengendali Operasi 
Pengendali operasi adalah seseorang yang menerima pelaporan adanya 
kecelakaan, dan segera melakukan tindak penanggulangan. Pengendali 
operasi ini biasanya dilaksanakan oleh petugas proteksi radiasi (PPR) 
atau petugas yang ditunjuk, dengan tugas: 
1) Mengumpulkan informasi awal perihal kecelakaan yang terjadi 
2) Memberikan saran awal terhadap pelapor dan melaporkannya kepada 

Ketua Penanggulangan Kedaruratan Nuklir 
3) Manajemen taktis dari tindak penanggulangan keadaan darurat di 

lapangan 
4) Bertanggung jawab kepada Ketua Penanggulangan Kedaruratan 

Nuklir perihal pelaksanaan langkah mitigasi, koordinasi satuan 
pelaksana di lapangan, pemulihan awal, operasi pembersihan, 
proteksi pekerja kedaruratan dan langkah-langkah perlindungan. 

5) Memberikan masukan dan rekomendasi bagaimana cara terbaik 
dalam penanganan dan manajemen kedaruratan kepada Ketua 
Penanggulangan Kedaruratan Nuklir. 

c. Pelaksana Operasi 
Pelaksana operasi adalah seseorang atau tim yang pertama kali datang di 
lokasi kecelakaan dengan tugas penanggulangan kedaruratan. Pelaksana 
operasi terdiri atas para pekerja radiasi dan satuan tugas pelaksana lain 
dengan keahlian penanggulangan kedaruratan, misalnya tim pemadam 
kebakaran, tim medis, tim pengamanan, dan sebagainya. Pelaksana 
operasi bertugas sebagai satuan pelaksana penanggulangan terhadap 
segala aspek kedaruratan di lapangan, yang dalam pelaksanaan 
tugasnya diawasi dan dikoordinasikan oleh Pengendali operasi. 

d. Penganalisis Radiologi 
Penganalisis radiologi adalah pimpinan tim radiologi yang berada di 
lokasi kecelakaan yang berkewajiban meneliti bahaya radiologi, 
menyediakan proteksi radiasi bagi pelaksana operasi dan memberikan 
rekomendasi tindakan perlindungan kepada pengendali operasi. 
Penganalisis radiologi dilaksanakan oleh PPR senior, dengan tugas: 
1) Bertanggung jawab untuk pelaksanaan survei lapangan di lokasi 

kecelakaan, kontrol kontaminasi, dukungan proteksi radiasi bagi 
pekerja kedaruratan 

2) Merumuskan rekomendasi langkah-langkah perlindungan 
3) Melaksanakan koordinasi penanganan penemuan kembali (recovery) 

sumber, operasi pembersihan dan dekontaminasi 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

168 

 

4) Melakukan estimasi dan pencatatan dosis yang diterima oleh 
masyarakat dan atau pekerja kedaruratan 

5) Memperkirakan besarnya kerugian nuklir yang ditimbulkan. 
 

4. Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan 
Pengusaha instalasi harus menyusun dan melaksanakan Program Pelatihan 
dan Uji Coba Penanggulangan Keadaan Darurat secara komprehensif dan 
teratur minimal satu tahun sekali dan mengembangkan sistem tes dan 
evaluasi untuk menjamin kesiagaan personil, peralatan dan tim secara 
keseluruhan. Rencana, pelaksanaan dan hasil program pelatihan dan uji 
coba harus disampaikan kepada Bapeten. 
 

5. Mekanisme Pelaporan 
Pengusaha instalasi atau penanggung jawab instalasi harus menyatakan 
bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya 
kecelakaan, melaporkan terjadinya kejadian abnormal dan atau kecelakaan 
dan upaya penanggulangannya kepada Bapeten. Dalam hal ini pengusaha 
instalasi juga harus menyatakan kesanggupan untuk melaporkan kejadian 
abnormal, kecelakaan, dan atau kecelakaan parah kepada Bapeten dalam 
waktu satu kali 24 (dua puluh empat) jam melalui telepon, faksimili, atau 
secara langsung. Dan selanjutnya memberikan laporan lengkap ke Bapeten 
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan melalui telepon, 
faksimili, atau secara langsung diberikan kepada Bapeten. 
 

6. Pesawat Teletrapi Cobalt60 
Telah diketahui bahwa daya penetrasi sinar-X dalam jaringan amat 
tergantung dari energi yang dihasilkan oleh tabung. Makin tinggi 
perbedaan tegangan antara katoda dan anoda, makin besar pula daya 
tembus sinar. Berarti untuk tumor-tumor yang letaknya dalam diperlukan 
pesawat-pesawat dengan tegangan yang tinggi. Pada tahun 1913, Coolidge 
memperkenalkan tabung sinar-X hampa udara dengan tegangan 200 kV 
yang pertama. Tabung ini merupakan dasar dari perkembangan teknik 
radioterapi selanjutnya. Karena dengan tegangan tersebut tidak akan 
didapatkan dosis yang memuaskan untuk tumor-tumor yang letaknya 
lebih dalam, maka sesudah perang dunia kedua, lahirlah pesawat 
"supervoltage" kemudian disusul dengan periode "megavoltage" yang 
diperkenalkan oleh Schulz. Setelah itu ditemukan pula Co-60 (Cobalt 60) 
yang merupakan isotop buatan yang murah yang dapat menggantikan 
jarum radium yang mahal harganya. Pada saat ini Co-60 yang mempunyai 
energi ekuivalen dengan sinar-X 3 MV, digunakan baik sebagai radiasi 
eksternal (teletherapy) maupun radiasi internal (brachytherapy) 
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        Gambar 4 

     Pesawat Teleterapi Cobalt-60 
 

a. Rangkaian pesawat teleterapi Cobalt-60 
Pesawat Co60 menggunakan sumber radiasi bahan radioaktif Co60 yang 
menghasilkan sinar gamma. Sinar Gamma adalah istilah untuk radiasi 
elektromagnetik energi-tinggi yang diproduksi oleh transisi energi 
karena percepatan elektron. Gamma bermuatan 0 (nol) dihasilkan akibat 
transisi inti nukleon. Sumber (head source) Co60 berada pada gantry yang 
dapat diatur penyudutannya dari 00-3600. Sinar gamma memiliki daya 
tembus yang tinggi dibandingkan partikel alpha maupun beta. Bahan 
untuk menahan sinar gamma biasanya diilustrasikan dengan ketebalan 
yang dibutuhkan untuk mengurangi intensitas dari sinar gamma. 
Pesawat Co60 memiliki lampu kolimator dan fiber optik yang berfungsi 
untuk mendapatkan titik sentral dari luas lapangan penyinaran, 
mengatur jarak sumber ke obyek dengan mengubah ketinggian meja. 
Pesawat teleterapi Co60 setiap tahun terjadi penyimpangan/error sebesar 
5%. Selain itu perlu dikalibrasi setiap 6 bulan. Penyimpangan output 
radiasi pesawat teleterapi Co60 terjadi karena geometri dari isotop 
berbentuk silinder bukan bola dan berkas radiasi yang digunakan ialah 
berkas terkolimasi.  
 
Keberhasilan pelaksanaan teleterapi dengan menggunakan pesawat 
telecobalt60 sangat dipengaruhi oleh faktor ukuran dan geometris 
sumber, serta jarak sumber ke permukaan kulit pasien. berada dalam 
phantom maka sebaran dosisnya akan semakin seragam. 

 
b. Pengoperasian pesawat teleterapi Cobalt60 

Secara umum pengoperasian pesawat teleterapi adalah: 
1) Persiapan penyinaran 
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a) Pekerja radiasi harus memakai film badge/TLD/pocket dosimeter. 
b) Siapkan surveymeter yang telah diperika masa kalibrasi dan 

baterainya. 
c) Periksa Sekilas keadaan umum alat. 
d) Pesawat dihidupkan dengan mengikuti petunjuk pengoperasian 

nyalakan power supply pada panel listrik.  
2) Pelaksanaan 

a) Pasien di atas meja tindakan. 
b) Atur parameter sesuai status pasien. 
c) Set waktu treatment menurut rencana treatment dalam satuan detik. 
d) Kunci diputar posisi yang „ON‟. 
e) Tekan start pada display untuk memulai treatment. 
f) Awasi pasien selama penyinaran melaui tv monitor dan interkom. 

3) Selesai Pelaksanaan 
a) Pasien diturunkan dari meja tindakan. 
b) Posisikan alat sesuai isosentris. 
c) Alat asesoris dibereskan 
d) Selesai pelayanan, alat dimatikan pada posisi off 
e) Kunci semua pintu. 
f) Anak kunci diamankan selanjutnya disimpan di Pos Satuan 

Keamanan 
 

D. Pengukuran Radiasi 
1. Output pada lapangan terbuka/wedge/tray 

Keluaran pada pesawat sinar x dan pesawat radioisotop biasanya 
didefinisikan dalam cGy/menit sedangkan keluaran pesawat Linac 
didefinisikan dalam cGy/MU pada kedalaman dosis maksimum (zmax) 
pada medium air. Pada pesawat linac keluaran 1cGy/MU pada zmax 
tersebut dilakukan pada kondisi acuan pada ukuran lapangan 10x10 cm 
dan SSD 100 cm. 
 
Pada penggunaan wedge akan menurunkan keluaran dari pesawat 
radioterapi, dimana hal tersebut harus dimasukan dalam perhitungan 
untuk penyinaran. Efek tersebut biasa disebut dengan wedge transmission 
factor/wedge factor, dimana hal tersebut merupakan rasio antara dosis 
radiasi dengan menggunakan wedge dibandingkan dengan tanpa 
menggunakan wegde pada titik tertentu pada sumbu pusat berkas radiasi 
(biasanya pada kedalaman dibawah  dmax, misalnya 10 cm).Tray factor 
merupakan rasio antara dosis radiasi dengan menggunakan tray 
dibandingkan dengan tanpa menggunakan tray. Hal tersebut dipengaruhi 
oleh ukuran lapangan penyinaran dan kedalaman pengukuran. 
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2. Back Scatter Factor (BSF) 
Pengertian Back Scatter Factor (BSF) atau Peak Scatter Factor (PSF) dapat 
didefinisikan sebagai rasio antara dosis pada sumbu pusat pada 
kedalaman tertentu yang memiliki dosis maskimum dibandingkan 
terhadap dosis pada kedalaman yang sama pada ruang bebas (medium 
udara). 
 

max

f s

D
BSF

D


 

 
 

 
 

 
Gambar 5 

 Ilustrasi Pengukuran BSF, 
(a) Medium Udara  

(b) Medium Air 
 

BSF dipengaruhi oleh faktor kualitas berkas dan ukuran lapangan 
penyinaran. (Semakin besar ukuran lapangan penyinaran maka akan 
menghasilkan BSF yang semakin besar pula). Pada  faktor kualitas berkas, 
BSF tertinggi terjadi pada berkas yang memiliki HVL sekitar 0,6 – 0,8 mm 
Cu biasanya terjadi pada pesawat orthovoltage dimana nilai BSF dapat 
mencapai 1,5. Sedangkan pada pesawat megavoltage seperti pesawat Co60, 
nilai BSF pada lapangan 10 x 10 cm jauh lebih kecil yaitu hanya sekitar 
1,036. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada pesawat Co60 dosis pada 
kedalaman zmax pada medium air hanya 3,6% lebih tinggi dibandingkan 
dengan dosis pada kedalaman yang sama pada medium udara.  
 

SSD 

Dmax Dfs 

zmax 

(a) (b) 
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Gambar 6 
 Nilai BSF pada Variasi Kualitas Berkas Radiasi (HVL)  

dan Ukuran Lapangan Penyinaran 
 

3. Lapangan Aplikator 
Collimator Factor (CF) merupakan rasio antara dosis radiasi pada lapangan 
penyinaran tertentu terhadap dosis pada ukuran lapangan penyinaran 10 
x 10 cm. 

 
 

 
Gambar 7 

 Ilusrasi Pengukuran CF  
(a)Pada Lapangan Penyinaran Tertentu  

(b)Pada Ukuran Lapangan Peninaran 10 x 10 cm 

 
E. Perhitungan Dosis Radiasi pada Radioterapi Eksternal 

Untuk lapangan isocentris menggunakan persamaan: 
 

2
. ( ). ( ). ( , ). ( , , ). . ( , ).( )cal c c p d d d

D
MU

SCD
D S r S r TPR d r WF d r x TF OAR d x

SPD



 
atau 

2
. ( ). ( ). ( , ). ( , , ). . ( , ).( )cal c c p d d d

D
MU

SCD
D S r S r TMR d r WF d r x TF OAR d x

SPD

  

(a) (b) 

SSD 

zmax 

A 10 x 10 cm 
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Sedangkan untuk lapangan nonisocentris menggunakan persamaan: 
 

2

0

. ( ). ( ). ( , , ). ( , , ). . ( , ).( )
100
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100
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f d





 

 
Dimana: 
D : dosis yang diinginkan pada titik tertentu 
Dcal : Kalibrasi dosis per MU pada dref pada kondisi tertentu 
Sc(rc) : Collimator Scatter Factor pada ukuran lapangan penyinaran rc 

Sp(r) : Phantom Scatter Factor pada dref  dengan ukuran lapangan penyinaran 
r pada permukaan 
Sp(rd) : Phantom Scatter Factor pada dref  dengan ukuran lapangan penyinaran 
rd pada kedalaman d 
WF(d,rd,x) : WedgeFactor pada kedalaman d, ukuran lapangan penyinaran 
rd, dan off axis distance x 
TF : Tray Factor 
OAR (d,x) : Off axis ratio pada kedalaman d dan off axis distance x 
SCD : Source to calibration pointdistance dimana pada Dcalditentukan 
SPD : Source to point of interest distance dimana D diberikan 
d0 : dref untuk TPR dan PDDN 

t0 : dref dari dosis maksimum untuk TMR dan PDD 
 

F. Brakiterapi 
1. Pengertian dan Manfaat Brakiterapi 

Brakiterapi adalah bagian dari pengobatan radioterapi dengan 
menggunakan isotop radioaktif tertutup, dengan cara menempatkan 
bahan radioaktif ke dalam atau berdekatan dengan sasaran radiasi. 

 
Manfaat dari brakiterapi adalah agar diperoleh distribusi dosis radiasi 
yang tinggi dan homogen dalam ruang lingkup yang sesuai dengan 
bentuk dan volume sasaran radiasi, sedang dosis pada jaringan sehat 
disekitarnya rendah, sehingga dapat dicapai kontrol lokal yang tinggi 
dengan efek samping yang rendah. 
 
Selain itu teknik brachytherapy bermanfaat untuk tumor yang bersifat 
hipoksik atau memiliki daya proliferasi lambat karena secara kontinyu 
memberikan radiasi. Kekurangannya adalah letak tumor harus dapat 
dijangkau dan tidak dapat digunakan sebagai terapi tunggal pada tumor 
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dengan risiko adanya keterlibatan kelenjar getah bening regional. 
Disamping itu diperlukan suatu ketrampilan khusus dan perencanaan 
terapi yang baik. 

 
2. Cara–cara penempatan sumber radiasi dalam brakhiterapi meliputi : 

a. Implantasi interstitial 
1) Lama waktu tertentu (temporary) 
2) Menetap (permanent) 

Diberikan secara temporer dengan menanamkan sumber radiasi baik 
secara langsung misalnya Implantasi jarum radium/cesium pada 
tumor lidah, atau secara interstitial dengan menanamkan aplikator 
terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan sumber radiasinya 
misalnya radiasi interstitial pada tumor lidah/dasar mulut. 
 

 
Gambar 8 

 
b. Intrakaviter 

Sumber radiasi dimasukkan kedalam kavitas–kavitas yang ada di 
tubuh manusia, misalnya pada kasus Ca. cerviks uteri. 

 

 
Gambar 9 
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c. Intralumenal 
Brakiterapi ditujukan untuk tumor–tumor yang ada dalam tubuh 
manusia, misalnya untuk carsinoma bronchus dan oesofagus. 

d. Superfisial (dengan mould) 
Adalah bentuk brakhiterapi dengan menempatkan sumber radiasi pada 
mould (biasanya dibuat dari lilin), kemudian mould yang telah ada 
sumber radiasinya tersebut diletakkan pada tumor dipermukaan tubuh 
manusia (di atas kulit). 

e. Intravaskular 
Adalah bentuk radiasi mutakhir dengan memasukkan sumber radiasi 
kedalam pembuluh darah, banyak digunakan untuk mencegah 
terjadinya restenosis setelah bedah angioplastik. 

 
3. Jenis-jenis Brakiterapi berdasarkan laju dosis radiasi yaitu : 

a. Low Dose Rate ( LDR ) : 0.4 – 2 Gy / jam 
Radioaktif temporary yang digunakan: Radium226, Cesium137, dan 
Iridium192. 
Radioaktif permanent yang digunakan: Radon222, Iodium 125 
Contoh: radiasi jarum radium pada pengobatan Ca. Cerviks 

b. Medium Dose Rate (MDR): 2–12 Gy/jam 
Radioaktif yang digunakan: Cesium137, Cobalt60, Iridium192. 

c. High Dose Rate (HDR: >12 Gy/jam 
Saat ini HDR paling banyak digunakan. Dan Radioaktif yang 
digunakan: Cobalt60 dan Iridium192. 
Ditinjau dari segi proteksi radiasi, pengunaan Radium226 tidak lagi 
direkomendasikan untuk pemakaian dalam radioterapi. 

 
4. Teknik Aplikasi 

Adapun teknik aplikasi yang digunakan dalam brakhiterapi yaitu : 
a. Teknik Manual, hanya untuk LDR. 
b. Teknik Afterloading: 

Terlebih dahulu dipasang aplikator kosong ke daerah sasaran radiasi, 
bahan radioaktif dimasukkan kedalam aplikator dengan sistem 
penggerak yang diatur oleh panel kontrol diluar ruang radiasi. 
Digunakan untuk LDR, MDR, HDR. 
Kelebihan teknik afterloading: 
1) Aman untuk petugas 
2) Lebih akurat pemasangan aplikator kosong 
3) Dapat untuk HDR, waktu penyinaran pendek, dan tidak 

memerlukan perawatan yang lama. 
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Gambar 10 

Pesawat Brakiterapi Afterloading 
 
Keuntungan Brakiterapi dibandingkan radiasi eksterna: 
a. Dosis yang diberikan pada brakiterapi lebih tertuju pada tumor/target 

saja, sehingga akan memberikan lokal kontrol yang baik. 
b. Akan terjadi penurunan dosis pada jaringan sehat dengan 

menggunakan brakhiterapi sehingga efek samping akan berkurang. 
 

5. Proteksi Radiasi 
Proteksi Radiasi dalam brakiterapi meliputi: 
a. Proteksi Pasien  

1) Program monitoring paparan radiasi. 
2) Emergency procedure. 
3) Data lengkap dari parameter radiasi 
4) Sistem check parameter radiasi oleh dokter/ fisikawan medis. 

 
b. Proteksi Petugas  

1) Program monitoring paparan radiasi 
2) Test kebocoran sumber tertutup 

 
6. Pengoperasian Pesawat Brakiterapi 

Pesawat brakiterapi/afterloading adalah pesawat radioterapi 
afterloading dengan sumber radioaktif, misalnya Iridium192 atau 
Cobalt60 yang dipergunakan untuk internal radiasi pada kasus 
keganasan. Dengan memasang aplikator ke dalam rongga/organ tubuh 
pasien dengan kondisi bius umum, selanjutnya ke dalam aplikator 
tersebut dimasukkan/dikirimkan sumber radioaktif dari treatment unit 
melalui selang/aplikator. Lama waktu sumber keluar/masuk dan 
berada di dalam rongga tubuh secara otomatis sesuai hasil Treatment 
Planning. 
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Sistem yang dilakukan oleh fisikawan medis. Pada saat dilakukan 
penyinaran, pasien berada sendirian tanpa didampingi seorang pun di 
dalam ruang penyinaran, di atas meja penyinaran dan 
pengoperasiannya dikendalikan dari panel kontrol di ruang operator 
dan diawasi melalui TV monitor dan sistem interkom.  
Secara umum prosedur pengoperasian pesawat brakiterapi adalah: 
a. Persiapan alat 

1) Pekerja radiasi harus memakai film badge/TLD/personal 
dosimeter. 

2) Siapkan surveymeter yang telah diperika masa kalibrasi dan 
baterainya. 

3) Periksa sekilas keadaan umum alat. 
4) Pesawat dihidupkan, nyalakan power supply pada panel listrik. 
5) Tunggu sampai alat siap kerja. 

b. Pelaksanaan 
1) Masukkan pasien ke ruang tindakan 
2) Posisi pasien tiduran di meja tindakan 
3) Sambungkan aplikator dengan transfer tube ke unit brakiterapi 
4) Atur waktu penyinaran sesuai perhitungan oleh fisikawan medis 
5) Awasi pasien selama penyinaran melaui tv monitor dan intercom 

c. Selesai pelaksanaan 
1) Lepaskan transfer tube dari aplikator dan unit brakiterapi 
2) Pasien dikeluarkan dari ruang tindakan 
3) Peralatan dibereskan 
4) Selasai pelayanan alat dimatikan 
5) Kunci semua pintu 
6) Anak kunci diamankan selanjutnya disimpan di pos satuan 

keamanan. 
 

7. Treatment Planning System (TPS) 
Tujuan Utama treatment planning dalam brakiterapi adalah : 
a. Untuk memperoleh distribusi dosis yang akan digunakan untuk 

menentukan dosis perskripsi, dengan cara memberikan dosis yang 
tinggi pada target volume namun pada jaringan normal akan 
mendapatkan dosis seminimal mungkin (dosis toleransi). 

b. Karena dalam brakiterapi, distribusi dosis dalam target volume 
sangat tidak homogen. Daerah dekat sumber akan menerima dosis 
yang sangat tinggi. Selain itu, planning dipersulit oleh kenyataan 
bahwa geometri sumber tidak selalu dapat persis seperti yang 
direncanakan karena kesulitan penempatan sumber dalam jaringan. 
Oleh karenanya, ketidaktelitian planning dalam brakhiterapi relatif 
lebih longgar yaitu: ±15 %. 
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Adapun peran fisikawan medik dalam planning brakiterapi adalah: 
a. Untuk melakukan verifikasi sumber. 

Dapat dilakukan pada saat pertama kali sumber terpasang, verifikasi 
ilakukan dengan menggunakan bilik ionisasi sumur (well-ionisation 
chamber) ataupun dengan menggunakan bilik ionisasi farmer. 

b. Untuk menentukan lokalisasi sumber 
Melalui teknik pembuatan radiografi orthogonal (AP–Lateral) 
dengan teknik isocenter. Dilakukan dibagian simulator, dengan 
mengatur pergerakan dari gantry dan meja juga perhitungan faktor 
magnifikasi yang digunakan. 

c. Kalkulasi dosis 
Dengan menggunakan TPS (Treatment Planning System) 
1) Baca permintaan dokter Onkologi Radiasi pada status pasien. 
2) Buat planning awal dengan memasukkan identitas diri pasien. 
3) Lakukan rekonstruksi pemasangan aplikator dari hasil foto 

simulasi ke dalam mesin TPS. 
4) Atur posisi source dari masing-masing titik sumber agar 

menghasilkan distribusi dosis yang diinginkan dengan 
memperhatikan dosis pada daerah organ kritis seminimal 
mungkin. 

5) Hubungi dokter onkologi radiasi untuk melihat distribusi dosis 
yang dihasilkan. 

6) Setelah ada persetujuan dari dokter onkologi radiasi, data dikirim 
ke mesin brakiterapi untuk dilakukan radiasi internal. 
Catat dalam buku laporan sebagai laporan tindakan harian. 

 
Perhitungan dosis secara manual pada teknik intra kaviter 
a. Titik Referensi 

Perhitungan dosis brakhiterapi terus mengalami perkembangan dan 
umumnya diterapkan secara empiris di masing-masing institusi, 
sehingga sulit untuk dibandingkan. Tidak terdapat suatu cara untuk 
secara pasti merumuskan distribusi dosis radiasi inhomogen pada 
sistem intrakaviter. Metode yang paling umum digunakan adalah 
dengan menghitung dosis pada suatu titik referensi. Titik referensi 
yang umum digunakan adalah titik A (point A).  
 

Titik A adalah titik yang terletak 2 cm ke arah lateral kiri dan kanan 
dari sumbu uterus dan 2 cm ke arah kranial dari ostium uteri 
eksterna pada bidang uterus. Titik referensi ini pertama dirumuskan 
oleh Todd dan Meredith (1938) saat menciptakan sistem 
brachytherapy Manchester. Dasar pemikiran dari titik ini adalah untuk 
menciptakan suatu titik referensi dosis yang secara anatomis dapat 
digunakan pada berbagai pasien dan tidak mudah dipengaruhi oleh 
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perubahan kecil posisi aplikator. Titik ini mewakili struktur 
anatomis kritis pada pertengahan broad ligament yang merupakan 
perlintasan antara ureter dan arteri uterina (paracervical triangle). 
 

Selain itu juga dikenal Titik B, yaitu titik yang terletak 3 cm lateral 
dari Titik A. Namun pada 1985, the International Commission on 
Radiation Units and Measurements (ICRU) tidak merekomendasikan 
penggunaan Titik A karena titik tersebut terletak pada area dimana 
gradien dosis tinggi dan ketidakakuratan dalam penentuan jarak 
akan menyebabkan ketidakjelasan dari evaluasi dosis yang 
diabsorbsi pada titik itu. 
 

ICRU merekomendasikan agar perhitungan dosis ditentukan oleh :  
1) Total Reference Air Kerma (TRAK), yang dinyatakan dalam cGy 

pada 1 meter.  
2) Volume reference, yaitu volume jaringan yang dicakup oleh suatu 

isodose surface (umumnya isodose dengan total 60Gy (Dosis total = 
Dosis radiasi eksterna + Dosis brachytherapy). 

3) Dosis 
a) LDR 

 Dosis total untuk titik A : 80-85 Gy (stadium I-IIA, non-bulky 
tumor), 85-90Gy (stadium  lokal lanjut, bulky tumor). 

 Titik B (dinding pelvis) : 50-55 Gy (stadium I-IIA, non-bulky 
tumor), 85-60 Gy (stadium lokal lanjut, bulky tumor). 

 Brachytherapy diberikan dalam fraksi 2 x 13 Gy, dengan 
interval 7 hari. 

b) HDR 
 Dosis HDR disesuaikan dengan dosis radiasi eksterna yang 

diberikan, namun secara umum dosis per fraksi harus < 7,5 
Gy per fraksi untuk mengurangi kemungkinan timbulnya 
komplikasi lanjut. 

 Dosis relatif ini bergantung pada volume tumor, 
kemampuan untuk menyisihkan kandung kemih dan 
rektum, regresi tumor pasca radiasi eksterna, dan kebijakan 
pusat radioterapi setempat.  

 Dosis di rektum dan buli-buli diupayakan lebih rendah 
(70%) dari dosis titik A. Bila karena kelainan anatomis maka 
dosis di rektum dan buli-buli menjadi lebih tinggi dari titik 
A, maka dilakukan modifikasi dalam pelaksanaan 
brakiterapi.  

 Jika geometri vagina optimal, dimulai brakiterapi pada 
minggu ketiga dengan dosis 1 kali per minggu. Bila volume 
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tumor terlalu besar, brakiterapi dilakukan 2 kali per minggu 
setelah selesai radiasi eksterna. 

 Lama terapi maksimal 8 minggu (radiasi eksterna dan 
brakiterapi). 

 

 
                      Gambar 11  

                          Aplikator Fletcher-Suit-Delclos 
                    Penggunaan titik A dan titik B sebagai Titik Referensi 

 

 

G. Quality Assurance / Quality Control  
1. Jaminan mutu brakiterapi remote afterloading harian dan mingguan 

 
Tabel 3 

Frekuensi Uji Toleransi 

Harian Interlock pintu, lampu, alarm 
keselamatan  
Fungsi konsol, saklar, baterai, printer 
Inspeksi visual pemandu sumber 
 
 
Verifikasi keakuratan pita persiapan 

Berfungsi 
 
Berfungsi 
Bebas dari  
lilitan dan 
tersambung kokoh 
Autoradiograf 

Mingguan Keakuratan sumber dan dummy (dummy 
digunakan untuk spacing dan/simulasi 
dan/ verifikasi) 
Posisi sumber 

1 mm 
 
 
1 mm 
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Keakuratan posisi sumber dapat di cek dengan menggunakan film 
radiograf dari sumber dummy pada aplikator dengan menandai posisi 
sumber tersebut dan membandingkannya dengan sumber radioaktif pada 
aplikator yang sama. Selisih jarak antara dummy dan sumber radioaktif 
tersebut ± 1 mm. 
 

 
 

Gambar 12 
 Quality Control untuk HDR remote afterloading 

A Test phantom untuk mengecek akurasi posisi sumber  
B Hasil radiograf yang menunjukkan hasil tes akurasi sumber 

 
 

2. Jaminan Mutu Aplikator Brakiterapi Harian 
 

Tabel 4 
I, penggunaan awal atau setelah malfungsi dan perbaikan; D, 
terdokumentasi dan pembetulan yang diterapkan atau dicatat dalam 
pengukuran, jika sesuai; dan E, sebagai minimum, inspeksi visual untuk 
meverifikasi bahwa sumber dummy cukup mewakili distribusi sumber 
aktif. 
 

Jenis 
Aplikator 

Uji Frekuensi Toleransi 

Intracavitary 
 
 
 
Interstitial 

Lokasi sumber 
Coincidence sumber aktif dan 
dummy 
Lokasi perisai 
Coincidence sumber aktif dan 
dummy 

I, tahunan 
I 
 
I 
I,E 

D 
1 mm 
 
D 
1 mm 
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3. Jaminan Mutu Pesawat Telegama Harian dan Mingguan 
 

Tabel 5 

Frekuensi Prosedur Toleransi 

Harian 
 
 
 
 
 
 
Mingguan 

Keselamatan 
Interlock pintu 
Monitor pemantau ruangan 
Audiovisial monitor 
Mekanis 
Laser 
Indikator jarak 
Pemeriksaan posisi sumber  

 
Berfungsi 
Berfungsi 
Berfungsi 
 
2 mm 
2 mm 
3 mm 

 
 

4. Jaminan mutu pesawat LINAC harian 
 

Tabel 6 

Frekuensi Prosedur Toleransi 

Harian Dosimetris 
Konsistensi output sinar x 
Konsistensi output elektron 
Mekanis 
Laser 
Indikator jarak 
Keselamatan 
Interlock pintu 
Audiovisual monitor 

 
3 % 
3 % 
 
2 mm 
2 mm 
 
Berfungsi 
Berfungsi 

 

Pengukuran dosis serap (Dw,Q) pada medium air dituliskan dengan 
persamaan : 

1. . . .Q TP elec pol sM M k k k k  

dan 

0 0, , , Q,Q. .kw Q Q D w QD M N  

Dimana : 
MQ : bacaan dosimeter pada kondisi referensi yang digunakan pada 

laboratorium standar 
M1 : rasio bacaan dosimeter dan monitor unit 
kTP : faktor koreksi suhu dan tekanan  
kelec : faktor koreksi elektrometer, apabila detektor dan electrometer 

dikalibrasi pada saat bersamaan maka nilai kelec=1 
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kpol : faktor koreksi polaritas 
ks : faktor koreksi rekombinasi 
ND,w,Q0 : faktor kalibrasi dari detektor dari laboratorium standar 
KQ,Q0 : koreksi dari efek kualitas berkas radiasi Q0(dapat dilihat pada 

lampiran) 
 
kTP dituliskan dengah persamaan : 
 

 
 

0

0

273,2

273,2
TP

T P
k

T P




  

Dimana : 
T : suhu pada saat pengukuran 
T0 : suhu pada saat detektor dikalibrasi 
P : tekanan pada saat pengukuran 
P0 : tekanan pada saat detektor dikalibrasi 
 
kpol dituliskan dengan persamaan : 
 

| | | |

2
pol

M M
k

M

 
  

Dimana : 
M+ : bacaan dosimeter pada polaritas positif 
M-  : bacaan dosimeter pada polaritas negatif 

 
Pada berkas pulsa perhitungan menggunakan dua voltase, dimana 
perbandingan V1/V2 idealnya ≥ 3, dan  ks dituliskan dengan persamaan : 
 

2

1 1
0 1 2

2 2

M M
ks a a a

M M

   
     

   
 

 
Sedangkan untuk radiasi kontinyu, terutama Co60, menggunakan 
persamaan :  

 
   

2

1 2

2

1 2 1 2

/ 1

/ /

V V
ks

V V M M




  

 
Dimana : 
M1 : bacaan dosimeter pada voltase standar 
M2 : bacaan dosimeter pada voltase yang dikurangi 
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Nilai a0, a1, dan a2 dapat dilihat pada tabel dibawah. 

 
Tabel 7 

 Kuadratik koefisien untuk perhitungan ks 

V1/V2 
Pulsa Pulsa scan 

a0 a1 a2 a0 a1 a2 

2,0 2,337 -3,636 2,299 4,711 -8,242 4,533 

2,5 1,474 -1,587 1,114 2,719 -3,977 2,261 

3,0 1,198 -0,875 0,677 2,001 -2,402 1,404 

3,5 1,080 -0,542 0,463 1,665 -1,647 0,984 

4,0 1,022 -0,363 0,341 1,468 -1,200 0,734 

5,0 0,975 -0,188 0,214 1,279 -0,750 0,474 
 

Pengukuran dosis serap pada Linac untuk berkas energy foton dan 
elektron dilakukan pada kondisi referensi seperti di bawah ini : 
 

Tabel 8 
 Kondisi pengukuran dosis serap  
pada berkas foton energi tinggi 

Aspek Kondisi referensi 

Material phantom 
Jenis detektor 
Kedalaman pengukuran 
 
Titik referensi pada detector 
 
Posisi referensi detektor  
SSD/SCD 
Ukuran lapangan penyinaran 

Air 
Silinder 
TPR20,10 < 0,7 pada 10 cm atau 5 cm 
TPR20,10 ≥ 07 pada 10 cm 
Pada pertengahan volume sensitif 
detektor 
Pada zref 

100 cm 
10x10 cm 

 
Tabel 9 

Kondisi pengukuran dosis serap  
pada berkas elektron energi tinggi 

Aspek Kondisi Referensi 

Material phantom 
 
 
Jenis detektor 
 
 
Titik referensi pada detektor 

R50 ≥ 4 cm dengan medium air 
R50< 4 cm dengan medium air atau 
plastik 
R50 ≥ 4 cm dengan plan paralel atau 
silinder 
R50< 4 cm dengan plan paralel 
Plan paralel pada permukaan dalam 
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Posisi referensi detektor  
 
SSD 
Ukuran lapangan pada 
permukaan  

pada pertengahan jendela, silinder 
pada pertengahan sensitif volum 
Plan parallel pada titik pusat, silinder 
pada 0,5 rcyl lebih dalam 
100 cm 
R50 ≤ 7 cm setidaknya 10x10 cm 
R50> 7 cm setidaknya 20x20 cm 

 
Pada penggunaan detektor ionisasi R50 diperoleh dengan persamaan 
(dimana R50,ion merupakan kedalaman dimana intensitas dosis radiasi 
yang diterima oleh detektor 50%)  : 
 

50 50, 50,

50 50, 50,

1,029 0,06 ( 10 )

1,059 0,37 ( 10 )

ion ion

ion ion

R R cm R cm

R R cm R cm

  

    

 
5. Jaminan mutu pesawat simulator harian 

 

Tabel 10 

Frekuensi Prosedur Toleransi 

Harian Laser 
Indikator jarak 

2 mm 
2 mm 

 
 

6. Jaminan mutu Treatment Planning System (TPS) harian 
 

Tabel 11 

Frekuensi Prosedur Toleransi 

Harian Alat masukan / keluaran (I/O) 1 mm 

 
 

7. Jaminan mutu Treatment Planning System (TPS) individual pertama kali 
sinar 
 

Tabel 12 
Prosedur Rekomendasi 

Perhitungan 
MonitorUnit/waktu 
 
 
 
 
Pengkajian grafis 
rencana penyinaran  

Dikaji sebelum penyinaran, dilakukan oleh pihak 
berwenang yang tidak melakukan kalkulasi awal, atau 
apabila tidak memungkinkan (misal pada penyinaran 
darurat) boleh dilakukan sebelum pada penyinaran ketiga 
atau sebelum 10 % dari total dosis yang diberikan, yang 
mana yang terjadi lebih dahulu. 
Dikaji oleh ahli fisikawan medik yang tidak melakukan 
kalkulasi awal. Apabila hanya terdapat hanya seorang 
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Set-up rencana radiasi 
 
Portal film – pada 
pasien kuratif 
 
Portal film – pada 
pasien paliatif 
In vivo dosimetry 
 

fisikawan medik saja maka dilakukan oleh piha lain yang 
berwenang. 
Pengkajian meliputi perhitungan Monitor Unit, 
masukan/keluaran, dan kualitas perencanaan. 
Kalkulasi dosis independen pada suatu titik: 
membandingkan tiap lapangan dengan perhitungan 
independen pada dosis titik menggunakan perhitungan 
Monitor Unit, dosis yang diberikan, dan kalkulasi dosis. 
Apabila terdapat selisih lebih dari 5 % , maka harus 
dikoreksi pada penyinaran selanjutnya 
Dokter onkologi radiasi hadir pada saat set-up pertama 
atau pada saat terdapat perubahan mayor pada penyinaran 
Film tersebut dikaji oleh dokter onkologi radiasi sebelum 
penyinaran pertama, sebagai tambahan dilakukan portal 
film secara mingguan. 
Film dikaji sebelum penyinaran kedua 
 
Semua institusi harus memiliki akses ke TLD atau system 
dosimetri in vivo lainnya 
Digunakan untuk mengukur dosis pada organ kritis 
Dapat digunakan untuk merekam dosis pada keadaan 
yang tidak biasa 

 
 
 

III.  RANGKUMAN 
Keterampilan yang diharapkan mampu dilaksanakan sebagai tugas fungsional 
sebagai fisikawan medik tingkat pertama antara lain: dapat membuat desain 
ruangan/bangunan radiasi fasilitas sederhana, melaksanakan survey, 
melakukan tindakan emergensi, dapat melakukan pengukuran radiasi, dapat 
melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal, dapat 
melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi, melakukan QA/QC 
(jaminan mutu) 
 
  

IV. EVALUASI  
 Untuk mengukur pemahaman saudara, silakan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut ini. 
A. Sebutkan perlengkapan yang harus ada di bangunan fasilitas radioterapi? 
B. Sebutkan ruangan yang harus ada di bangunan fasilitas radioterapi eksternal  
C.  ̀ Sebutkan ruangan yang harus ada di bangunan fasilitas radioterapi internal? 
D. Berapa nilai densitas beton untuk bangunan fasilitas radioterapi? 
E. Sebutkan asumsi apa saja yang digunakan untuk perhitungan bunker 

radioterapi! 
F. Jelaskan pembagian daerah kerja di fasilitas radiasi! 
G. Jelaskan pemantauan paparan radiasi di daerah kerja! 
H. Jelaskan pemantauan dosis para pekerja radiasi! 
I. Jelaskan cara tes usap head pada pesawat teleterapi Cobalt60! 
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J. Jelaskan secara singkat prosedur penanggulangan kejadian darurat! 
K. Jelaskan mekanisme pelaporan kejadian kedaruratan! 
L. Jelaskan tujuan dari brakiterapi 
M. Sebutkan cara-cara penempatan sumber radiasi dalam brakiterapi 
N. Sebutkan jenis-jenis brakiterapi berdasarkan laju dosis radiasi 
O. Jelaskan proteksi radiasi dalam brakiterapi 
P. Jelaskan tugas fisikawan medis pada pelaksanaan brakiterapi 
Q. Sebuah pesawat Linac 4 MV dikalibrasi untuk mendapatkan 1 cGy/MU pada 

medium air pada kedalaman 1 cm, SSD 100 cm, dan ukuran lapangan 10x10 
cm. Hitunglah MU untuk memberikan dosis 200 cGy pada pasien dengan 
SSD 100 cm, kedalaman 10 cm, dan ukuran lapangan 15x15 cm! 
Diketahui : 
Sc(15x15)=1,020;  
Sp (15x15)=1,010; dan  
P(10,15x15,100)=65,1% 

R. Pada kondisi seperti soal a di atas,  hitunglah MU untuk memberikan dosis 
200 cGy pada pasien dengan SSD 120 cm, kedalaman 10 cm, dan ukuran 
lapangan 15x15 cm ! 
Diketahui : 

Ukuran lapangan  pada SAD (100 cm)=
100

15 12,5
120

x cm  

Sc (15x15)=1,010 
Sp (15x15)=1,010 

SSD factor = 
2

0

100 1
0,697

120 1

SCD

f t

          
 

S. Dosis tumor sebesar 200 cGy akan diberikan pada isocenter (SAD 100 cm), 
dimana pada kedalaman 8 cm dari permukaan menggunakan 4 MV Linac. 
Ukuran lapangan penyinaran pada isocenter = 6 x 6 cm2, Sc(6x6)=0,970, 
Sp(6x6)=0,990, pesawat tersebut dikalibrasi pada SCD=100 cm dan 
TMR(8,6x6)=0,787. Hitunglah MU untuk penyinaran tersebut ! 
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MATERI INTI VI 
PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR 

 

I.  PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 

Salah satu layanan radiologi adalah pelayanan kedokteran nuklir, yang bisa 
digunakan untuk diagnostik maupun terapi. Penggunaan fasilitas kedokteran 
nuklir salah satu pilihan untuk mengetahui indikasi dan pengobatan penyakit 
selain penggunaan pesawat sinar X, MRI, Ultrasonografi (USG). 
 
Prinsip pemeriksaan kedokteran nuklir menggunakan radiofarmaka yaitu 
gabungan radioaktif dan farmaka. Dengan cara kerja radiofarmaka 
dimasukkan kedalam tubuh, kemudian paparan sinar gamma yang keluar dari 
tubuh pasien direkam dengan menggunakan kamera gamma, SPECT atau 
PET/CT. Radiofarmaka akan menuju organ tertentu dalam tubuh, sehingga 
hasil citra akan berbentuk organ tertentu, tergantung farmaka yang 
digunakan. Kamera gamma merupakan instrumen yang merekam distribusi 
radioaktivitas dalam tubuh. 
 
Kedokteran Nuklir Diagnostik in Vivo adalah metode kedokteran yang dalam 
kegiatannya menggunakan radionuklida dan/atau Radiofarmaka yang 
dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk tujuan diagnostik.  
 
Kedokteran Nuklir Diagnostik in Vitro adalah metoda kedokteran yang dalam 
kegiatannya menggunakan radionuklida dan/atau radiofarmaka yang 
dilakukan di luar tubuh pasien untuk tujuan diagnostik melalui pemeriksaan 
spesimen biologis pasien.   
 
Kedokteran Nuklir Terapi adalah metoda kedokteran yang dalam kegiatannya 
menggunakan radionuklida dan/atau radiofarmaka yang dimasukkan ke 
dalam tubuh pasien untuk tujuan terapi. Untuk pemeriksaan misalkan tiroid 
menggunakan Tc-99m, I-123,I-131, pemeriksaan tulang dengan menggunakan 
Tc-99m dengan MDP, pemeriksaan ginjal menggunakan Tc-99m dengan 
DTPA. 

 
B. Deskripsi Singkat  

Materi ini membahas pelayanan kedokteran nuklir tingkat pertama yang 
merupakan bagian tugas fisikawan medis. 
 
Tujuan dari materi ini adalah agar saudara dapat memahami pelayanan 
kedokteran nuklir tingkat pertama yang berisi antara lain pembuatan rencana 
kerja survey radiasi, pembuatan desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas 
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sederhana, tindakan emergensi, dosimetri dan perhitungan QA/QC harian dan 
advance harian. 
 
Pada akhir bab disediakan soal-soal latihan yang perlu saudara kerjakan. Di 
bagian belakang bab ini disediakan kunci jawaban latihan soal. Setelah selesai 
mengerjakan latihan soal, saudara dipersilakan mencocokkan jawaban 
saudara dengan kunci jawaban tersebut. Kunci jawaban sebaiknya dicocokkan 
setelah saudara benar-benar selesai mengerjakan latihan soal agar dapat 
dinilai kemajuan belajar saudara sendiri. Bila masih ada jawaban yang belum 
cocok, itu berarti ada bagian yang belum saudara pahami benar. Pelajari 
kembali bagian yang belum saudara pahami tersebut agar seluruh materi 
dapat saudara kuasai. Waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bab ini 
kurang lebih 2 (jam) pembelajaran atau sekitar 90 menit.  Selamat belajar. 
 

C. Tujuan Pembelajaran  
1. Tujuan Pembelajaran Umum 

Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu melakukan pelayanan 
kedokteran nuklir 
 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  
Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu: 
a. membuat rencana kerja survey radiasi 
b. membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas sederhana  
c. melakukan tindakan gawat darurat (emergency) 
d. melakukan dosimetri 
e. menghitung QA/QC pesawat kedokteran nuklir 

 
D. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan  

1. Pembuatan Rencana Kerja Survey Radiasi 
a. Pemilahan Area Kerja 
b. Daerah Pengawasan 
c. Daerah Pengendalian 

2. Pembuatan Desain Ruangan/Bangunan Radiasi Fasilitas Sederhana 
a. Perhitungan HVL dan atau TVL 
b. Pemilihan Material 
c. Desain Ruang Camera Gamma 

3. Tindakan Emergensi 
a. Pengenalan Radiofarmaka 
b. Pengamanan Personal 
c. Pengamanan Alat 
d. Pengamanan Lingkungan 

4. Dosimetri  
a. Perhitungan Dosis untuk Pasien 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

191 

 

b. Perhitungan Dosis untuk Sisa 
c. Perhitungan Dosis yang Diterima oleh Pasien 

5. Perhitungan QA/QC Kedokteran Nuklir  
a. Harian  
b. Advance Harian 

 
E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (di Kelas) 

1. Langkah 1: Pengkondisian (15 menit) 
a. Fasilitator mengenalkan dirinya kepada saudara dengan ramah 
b. Saudara mendapat informasi singkat tentang materi yang akan 

disampaikan. 
c. Saudara diinformasikan oleh fasilitator mengenai tujuan pembelajaran 

dan pokok bahasan yang akan disampaikan dengan menggunakan bahan 
tayang.  

 
2. Langkah 2: Penyampaian Materi dan Penugasan (375 menit) 

a. Saudara diajak untuk melakukan curah pendapat untuk menggali 
pengetahuan saudara tentang pelayanan kedokteran nuklir tingkat 
pertama. 

b. Saudara mendapatkan paparan seluruh materi oleh fasilitator melalui 
bahan tayang sesuai dengan urutan pokok bahasan dan sub pokok 
bahasan.  

c. Saudara mendapatkan kesempatan kepada untuk bertanya selama atau 
setelah penyampaian materi.  

d. Saudara diminta untuk melakukan latihan kasus dan 
mempresentasikannya di muka kelas. 

 
3.  Langkah 3: Rangkuman dan Kesimpulan (15 menit)  

a. Hal-hal penting dari materi dirangkum oleh fasilitator untuk disampaikan 
kepada saudara sebagai penguatan. 

b. Kesimpulan materi disampaikan kepada saudara oleh fasilitator.  
 

 
II.  URAIAN MATERI 

A. Pembuatan Rencana Kerja Survey Radiasi  
1. Pemilahan Area Kerja 

Menurut Perka Bapeten No 17 Tahun 2012, Pasal 36 bahwa area kerja di 
bagi menjadi dua yaitu daerah pengawasan dan daerah pengendalian. 

2. Daerah Pengawasan 
Daerah pengawasan sesusai pasal 39 Perka Bapeten No 17 Tahun 2012 
meliputi  
a. Ruang pemeriksaan sampel untuk diagnostik in-vitro; 
b. Ruang pencitraan pasien diagnostik dengan kamera Gamma; 
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c. Ruang dekontaminasi; 
d. Ruang penyimpanan sementara limbah radioaktif padat dan atau; 
e. Tempat Pengolahan Limbah Radioaktif Cair. 

3. Daerah Pengendalian 
Daerah pengendalian sesuai pasal 37 Perka Bapeten No 17 Tahun 2012 
meliputi 
a. Ruang penyiapan, pencacahan, dan penyimpanan radionuklida dan atau 

radiofarmaka 
b. Ruang pasien setelah pemberian radionuklida; 
c. Ruang pencitraan pasien diagnostik  
d. Ruang isolasi untuk pasien terapi; dan /atau; 
e. Ruang toilet yang ada didalam ruang isolasi untuk pasien terapi. 

 
B. Pembuatan Desain Ruangan/Bangunan Radiasi Fasilitas Sederhana  

1. Perhitungan HVL dan atau TVL 
Perhitungan desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas kedokteran nuklir 
perlu bahan yang mampu mnyerap dengan baik hingga nilai setelah atau 
sepersepuluh dari radiasi awal. 

 
HVL (half value layer) didefiniskan ketebalan atenuator yang akan 
mentransmisi setengah intensitas foton pada sinar gamma. TVL (tenth value 
layer) juga demikian, yaitu ketebalan atenuator yang akan mentransmisikan 
hanya sepersepuluh intensitas foton pada sinar gamma. 
 
Sedangkan koefisien atenuasi (µ) adalah nilai keefektifan material sebagai 
atenuator foton. Nilai koefisien atenuasi bisa dideskripsikan sebagai 
berikut: 

 
 
Berikut ini nilai  HVL, TVL dan µ dari Timbal untuk foton radionuklida 
medik. 

Tabel 1 
 HVL, TVL dan µ dari Timbal (Pb)  

untuk Radionuklida Tertentu 
Nuklida Energi Gamma 

(keV) 

HVL 

(cm) 

TVL (cm) 

(3,32xHVL) 

Koefisien Atenuasi Linier 

(µ) (cm-1) 

Tc-99m 140 0,03 0,10 23,10 

Ga-67 89-389 0,10 0,33 6,93 

I-123 156 0,04 0,13 17,30 

I-131 364 0,30 1,00 2,31 
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2. Pemilihan Material 
Material yang digunakan pada desain gedung perlu memperhatikan nilai 
koefesien atenuasi. Seperti ditunjukkan pada tabel diatas, yang digunakan 
adalah material timbal. Material lainnya bisa berupa beton dengan densitas 
tertentu, berikut ini jenis material dan densitasnya: 

 
Tabel 2  

Jenis Material dan Densitasnya 
Material Densitas/Kerapatan (kg/m3) 

Brick/Bata Merah 1920 

Breeze Block/ Blok Berangin 1200 

Concrete/Beton 2370 

Barytes Concrete/ Bton Barit 3100 

Earth fill/Isian Tanah 1520 

Glass/Kaca 2580 

Glass (Lead)/Kaca Timbal 4360 

Steel/Baja 7849 

Lead (Solid)/Timbal padat 11340 

 

3. Desain Ruang Kamera Gamma 
Penentuan lokasi ruang kedokteran nuklir adalah di lantai dasar rumah 
sakit. Gambar desain Instalasi Kedokteran Nuklir dalam bentuk cetak biru 
skala paling kurang 1:50 (satu berbanding lima puluh) dengan 3 (tiga) 
penampang lintang (tampak depan, samping, dan atas). 
 
Berikut ini salah satu contoh desain ruangan: 

 
Gambar 1.  

Desain Ruangan Kamera Gamma 
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Contoh lain desain ruangan kamera gamma 
 

 
Gambar 2. 

Contoh Lain Desain ruangan 
 

C. Tindakan Kegawatdaruratan (Emergency) 
1. Pengenalan Radiofarmaka 

Setiap radionuklida dan/atau radiofarmaka harus memiliki sertifikat mutu, 
dan yang akan diberikan kepada pasien harus diukur aktivitasnya dengan 
alat Pengukur Aktivitas yang telah dikalibrasi. 
 
Radiofarmaka yang digunakan perlu diketahui hal-hal penting antara lain : 
a. Energi  
b. Waktu paruh total 
 
Radiofarmaka yang pada umumnya digunakan adala Tc-99m dengan 
energi 140 keV dangan waktu paruh 6 jam. Sumber Tc-99m merupakan 
hasil reaksi dari 

1)  
98

42
+

4

2
→ 99

42
+ � 

 
Radiofarmaka I-123 mempunyai waktu paruh 13 jam dari reaksi sebagai 
berikut: 

2)  
122

52
� +

4

2
→ 123

54
� + 3  

 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

195 

 

3)  
123

54
� . .â   123

53
 

 
Radiofarmaka yang lain I-131 dengan waktu paruh fisika 8 jam, waktu 
parih biologi 64 hari sehingga waktu paruh efektif 7,1 hari yang 
mempunyai energi 971 keV. 

 
Salah satu pemilihan Tc-99m sebagai radiofarmaka paling umum 
digunakan pada kedokteran nuklir adalah  mudah didapat, murah, elusi 
yang cepat dan pemecahan induk Mo-99 yg sedikit yaitu 0,15 µCi/mCi dari 
Tc-99m. 

 
2. Pengamanan Personal 

Peralatan personal yang diperlukan antara lain  
a. tabung suntik yang diberi perisai;  
b. apron;   
c. jas laboratorium;   
d. peralatan proteksi perlidungan pernafasan;   
e. sarung tangan;  
f. pelindung organ;   
g. glove box;   
untuk selalu dipakai dalam penyiapan radiofarmaka agar pekerja aman 
dari paparan radiasi. 

 
3. Pengamanan Alat 

Peralatan proteksi radiasi yang diperlukan antara lain 
a. surveymeter;  
b. monitor kontaminasi;   
c. monitor perorangan (film badge atau TLD badge);  
d. kontener;  
e. alat penjepit; dan/atau  
f. monitor area. 

 
4. Pengamanan Lingkungan 

Jika terjadi kecelakan radiasi misalnya tumpah radiofarmaka Tc-99m maka 
prosedur penanganannya yaitu dengan cara: 
a. Pengolahan limbah radioaktif harus memenuhi persyaratan Peraturan 

Perundang-undangan mengenai Pengelolaan Limbah Radioaktif.  
b. Ruang penyimpanan sementara limbah radioaktif harus:  

1) terkunci dan diberi ventilasi;  
2) terpasang tanda Radiasi; dan  
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3) tersedia kontainer yang tepat untuk memisahkan limbah berdasarkan 
jenisnya. 

c. Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana paling kurang 
meliputi:  
1) Identifikasi kejadian yang dapat menyebabkan Paparan  
2) Radiasi dan/atau kontaminasi yang signifikan;  
3) Prediksi kecelakaan radiasi dan tindakan untuk mengatasinya;  
4) Tanggung jawab tiap personil dalam prosedur kedaruratan;  
5) Alat dan perlengkapan untuk melaksanakan prosedur kedaruratan; 
6) Pelatihan dan penyegaran secara periodik;  
7) Sistem perekaman dan pelaporan;  
8) Tindakan yang cepat untuk menghindari dosis yang tidak penting 

bagi pekerja radiasi dan masyarakat; dan 
9)  Tindakan untuk mencegah masuknya orang ke daerah yang terkena 

dampak kedaruratan. 
d. Dalam hal terjadi kecelakaan radiasi yang menyebabkan paparan 

darurat, pemegang izin harus melaksanakan dengan segera:  
1) penanggulangan keadaan darurat berdasarkan rencana  
2) penanggulangan keadaan darurat; dan  
3) pencarian fakta setelah kecelakaan radiasi. 

e. Pencarian fakta meliputi:  
1) perhitungan atau perkiraan dosis yang diterima; 
2) analisis penyebab Kecelakaan Radiasi; dan  
3) tindakan korektif yang diperlukan untuk mencegah terulangnya 

kejadian serupa. 
f. Pemantauan radioaktivitas lingkungan harus dilakukan dengan terlebih 

dahulu menetapkan metode dan prosedur pemantauan.  
Metode dan prosedur pemantauan radioaktivitas lingkungan 
memperhatikan 
1) Nilai Batas Dosis untuk anggota masyarakat tidak terlampaui; dan  
2) pelepasan atau pembuangan zat radioaktif ke lingkungan tidak 

melampaui tingkat klierens. 
g. Monitor kontaminasi lingkungan dengan surveymeter. Surveymeter 

kontaminasi memiliki kriteria respon energi yang sesuai, rentang 
pengukuran yang cukup dengan tingkat radiasi yang diukur, 
ketidakpastian pengukuran tidak lebih dari 25% (dua puluh lima 
persen); dan terkalibrasi. 

 
D. Dosimetri 

1. Perhitungan Dosis untuk Pasien 
Perhitungan dosis untuk keperluan diagnostik dengan menggunakan Tc-
99m pada pemeriksaan tiroid yaitu 3-5 mCi. Penyiapan dosis untuk pasien 
harus menggunakan alat pelindung diri antara lain apron, shielding syringe, 
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baju laboratorium, sarung tangan, masker. Serta dekontaminasi antara lain 
cairan radiac wash, tisu, alkohol, Surveymeter Kontaminasi. 
 
Perhitungan dosis menggunakan alat ukur kalibrator dosis seperti pada 
gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.  

Contoh Kalibrator Dosis 
 

2. Perhitungan Dosis untuk Sisa 
Perhitungan dosis sisa yang setelah disuntikkan pada pasien dengan cara 
menggunakan alat ukur kalibrator dosis. Spuit/syringe bekas harus 
disimpan pada tempat penyimpanan sementara yang dilapisi timbal (Pb). 
Dosis sisa pada spuit harus dicatat untuk data dosis yang masuk pada 
tubuh pasien. 

 

 
 

Gambar 4.  
Contoh Lain Kalibrator Dosis 
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3. Perhitungan Dosis yang Diterima oleh Pasien 
Perhitungan dosis yang diterima oleh pasien adalah dosis awal yang 
disiapkan untuk pasien dikurangi dosis sisa pada spuit/syringe yang 
disuntikkan. 

 

Berikut ini contoh perhitungan dosis pasien untuk pemeriksaaan tiroid, 

dosis awal 5 mCi kemudian disuntikkan ke tubuh pasien. Selanjutnya sisa 

dosis pada syringe dihitung dengan kalibrator dosis menunjukkan nilai 0,01 

mCi, maka dosis yang masuk adalah 5 mCi – 0,01 mCi yaitu 4,99 mCi. Agar 

diperhatikan faktor kalibrasi dan dosis latar. 

 

Berikut ini contoh perhitungan dosis harian yang menggunakan I-131 

selama 6 hari yaitu : 

Aktivitas Awal 

(mCi) 

Waktu 

(Jam) 

Aktivitas 

Terukur (mCi) 

Aktivitas Terhitung 

(mCi) 

4,57 23,05 4,17 4,21 

 50,29 3,77 3,82 

 77,25 3,44 3,45 

 100,18 3,20 3,18 

 173,13 2,50 2,45 

 200,35 2,28 2,27 

 

Aktivitas terukur menggunakan kalibrator dosis, aktivitas terhitung 

menggunakan perhitungan. 

 

Aktivitas terhitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Diketahui Aktivitas awal I -131 adalah 4,57 mCi yang memiliki waktu 

paruh 193 jam, berapakah nilai aktivitasnya pada hari pertama (di ukur 

pada waktu setelah 23,05 jam dari aktivitas awal. 

 

Jawabannya adalah menggunakan rumus sebagai berikut : 

ë =
0,693 �礠1

2  =
0,693

193
 = 3,59 × 10−3 

� =�0
−ë  = 4,57  −3,59×10−3×23,05  

= 4,57 −0,08 
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= 4,21  

Contoh pemindaian CEA-Tc-99m yang diekskresikan oleh ginjal. Pada 

umumnya organ yang terpapar adalah ginjal dan kandung kemih, bersama 

dengan limpa dan hati. Dosis ekuivalen seluruh tubuh untuk pemindaian 

tersebut adalah 0,0131 mSV/MBq (ICRP 1990). Dosis efektif untuk dewasa 

(70 kg) dari 750 MBq (20,3 mCi) dengan injeksi intravena adalah 9,8 mSv. 

Perhitungan tersebut dengan mengasumsikan 2 jam pada kandung kemih. 

Dosis serap ginjal pada pemeriksaan tersebut adalah 75 mGy, dosis serap 

pada limpa adalah 11,9 mGy (berdasar pada data medical internal radiation 

dose (MIRD)). 

 
E. Perhitungan QA/QC Pesawat Kedokteran Nuklir  

1. Harian  
Berikut ini QA/QC Kedokteran Nuklir yaitu : 
a. Kalibrator Dosis 

Pendahuluan 
Pengujian dilakukan pada kalibrator dosis cukup ketat untuk 
memastikan bahwa dosis radiofarmaka yang benar yang diberikan 
kepada pasien. Kalibrator Dosis diuji untuk akurasi, konsistensi, 
linearitas, dan geometri.  
Tujuan 
Mengetahui akurasi kalibrator dosis 
 
Alat dan Bahan 
Kalibrator Dosis 
 
Dua sumber nuklida yang berumur panjang, seperti  
Cs-137 (waktu paruh = 30 tahun) dan Co-57 (paruh = 270 hari) 
 

 
Gambar 5 
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 Sumber Co-57 Flood Source 

Langkah Kerja 
Melakukan pengukuran pembacaan kalibrator dosis dibandingkan 
dengan standar yang diterima. Pengukuran dilakukan berulang-ulang 
dalam kalibrator dan pembacaan rata-rata dibandingkan dengan nilai-
nilai yang dikeluarkan oleh National Institute of Standards dan Technologi 
(NIST) Amerika Serikat.  
 
Batas Penerimaan 
Batas penerimaan tidak lebih dari 10% dari referensi NIST Amerika 
Serikat. Jika hasil pengukuran berbeda dari standar lebih dari 10%, 
kalibrator dosis sebaiknya tidak digunakan. Akurasinya harus diperiksa 
di instalasi, setiap tahun, dan setelah perbaikan atau pada saat instrumen 
tersebut akan dipindahkan ke lokasi baru dalam klinik. 

 
b. Konsistensi Kalibrator Dosis 

Tujuan 
Mengetahui konsistensi kalibrator dosis dari hari ke hari 

 
Alat dan Bahan 
Cs-137 (waktu paruh = 30 tahun) dan Co-57 (paruh = 270 hari),  

 
Langkah Kerja 
Melakukan pengukuran pembacaan kalibrator dosis dibandingkan 
dengan standar yang diterima.Pengukuran dilakukan berulang-ulang 
dalam kalibrator dan pembacaan rata-rata dibandingkan dengan nilai-
nilai yang diperoleh awal dari peluruhan nuklida misal Cs-137  
 
Batas Penerimaan 
Batas penerimaan tidak lebih dari 10% dari referensi awal peluruhan Cs-
137. Pembacaan disesuaikan dengan nuklida yang digunakan di awal 
sebagai referensi. 

 
c. Linieritas Kalibrator Dosis 

Tujuan 
Mengetahui linearitas kalibrator dosis, Uji Linearitas  selama rentang 
dosis yang digunakan, dari dosis tertinggi diberikan kepada pasien 
menurun sampai 10 μCi. 
 
Alat dan Bahan 
7.4GBq (200 mCi) dari Tc-99m dan mengulangi pengukuran pada 
interval 6, 24, 30, 48, dan 96 jam. 
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Langkah Kerja 
Sebuah teknik yang lebih cepat adalah untuk mengukur dosis tanpa 
perisai. Kemudian ulangi pengukuran dosis yang sama dengan perisai 
timbal dengan berbagai ketebalan.  

 
Ketebalan linieritas lengan/sleeves adalah seperti gambar dibawah ini, 
secara efektif mereproduksi peluruhan di aktivitas 99mTc dilihat lebih 
dari 96 jam. 
 
Lengan/sleeves harus diperiksa sebelum digunakan, bila retak hasil 
pembacaan tidak akurat. Pemeriksaan awal linearitas harus dilakukan 
dengan metode yang lebih lambat dengan mengukur sampel seperti 
halnya peluruhan. Pengujian alat tiap triwulan. 

 
d. Surveymeter 

Pendahuluan  
Peralatan lain non pencitraan yang perlu di uji kualitas adalah 
surveymeter. Surveymeter ini berfungsi mengetahui paparan radiasi di 
ruangan. Parameter yang perlu di uji adalah konsistensi dan akurasi. 
Pengujian ini harian untuk konsistensi dan untuk akurasi setelah 
instalasi, setelah perbaikan dan tahunan.  
 
Tujuan  
Mengetahui konsistensi dan akurasi 

 
Alat dan Bahan 
Sumber aktivitas dengan umur yang panjang misalkan Co-57 maupun 
CS-137 
Survey Meter 

 
Gambar 6 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

202 

 

Surveymeter merk RAM ION 

Langkah Kerja 
Pemeriksaan sumber aktivitas dilakukan harian untuk konsistensi, 
biasanya sumber aktivitas menempel di survey meter. Pemeriksaan 
untuk akurasi dengan menempatkan 2 sumber aktivitas dengan jarak 
sepersepuluh meter sampai semester. 
 
Batas Penerimaan 
Hasil pembacaan survey meter untuk konsistensi dengan batas toleransi 
10%, bila lebih dari batas toleransi perlu kalibrasi ulang. Hasil 
pembacaan survey meter untuk akurasi dengan batas toleransi 20%, bila 
lebih dari batas toleransi perlu kalibrasi ulang. 
 

2. Advance Harian 
Planar Imaging 
Pengukuran Puncak Energi/Photopeak 
Sebelum pencitraan kita melakukan penyesuaian/kalibrasi pusat jendela 
energi foton yang diterima dengan benar. Prosedur tiap kamera gamma bisa 
berbeda-beda. Namun puncak energi tiap radionuklida sama misalkan 
Teknisium-99m (Tc-99m) mempunyai energi puncak 140 keV, kemudian 
diatur jendela energi bisa 15% atau 20% sesuai kebutuhan,  bila diatur  lebar 
jendela energi diatur 20% maka jendela antara 126 keV dan 154 keV. 
Pengaturan jendela energi ini merupakan hal yang penting untuk 
perekaman data yang akan diperoleh tepat di pusat puncak energi 
radiofarmaka.  Jendela energi yang sempit menghilangkan hamburan foton 
tetapi juga mengurangi cacah. Hal ini meningkatkan resolusi tetapi 
mengurangi sensitivitas kamera. Penyimpangan jendela energi jauh dari 
puncak akan menyebabkan artefak yang signifikan pada citra yang didapat. 
Prosedur sederhana adalah dengan menyiapkan sumber radionuklida 
dalam syringe atau botol kemudian di letakkan di depan kamera gamma lalu 
di tampilan di layar komputer berupa Cacah (sumbu Y) dan energi (keV) di 
sumbu X.  Pengaturan puncak energi dan jendelanya dilakukan tiap hari 
sebelum digunakan/dioperasionalkan untuk pasien. 
 
Tujuan  
Mengetahui dan mampu melakukan pengaturan puncak energi dan jendela 
energi radionuklida 
 
Alat Ukur dan Bahan yang Digunakan  
Untuk mengatur puncak energi berupa radionuklida misal Tc-99m  
 
Langkah Kerja  
a. Menyalakan pesawat kamera gamma dan komputer pendukungnya 
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b. Persiapkan sumber radionuklida misal Tc-99m dalam syringe misal 1 
mCi 

c. Letakkan radionuklida di depan kamera gamma dalam jarak misal 20 cm 
d. Kemudian perhatikan tampilan pada layar komputer berupa grafik 

puncak energi 
e. Aturlah pada layar komputer jendela energi pada puncak energi 
f. Lakukan pengulangan pada tiap detektor (bila detekor lebih dari  

 
Pengaturan dilakukan tiap hari sebelum digunakan, pengaturan jendela 
energi yang simetris adalah dengan puncak energi yang tepat dengan lebar 
jendela yang simetris. 

 
 

III.  RANGKUMAN  
Setelah pembelajaran selesai, peserta diharapakan mampu melaksanakan tugas 
fungsional sebagai fisikawan medis  tingkat pertama antara lain membuat 
daerah rencana kerja survey radiasi, membuat desain ruangan/bangunan radiasi 
fasilitas sederhana dengan pemilihan material dan desain ruangan, melakukan 
tindakan emergensi saat pelayanan pasien, melakukan dosimetri dosis untuk 
pasien, menghitung QA/QC pesawat kedokteran nuklir. 
 
 

IV. EVALUASI  
 Jawablah pertanyaan berikut ini untuk mengukur pemahaman saudara terhadap 

materi ini! 
A. Berapakah jumlah daerah rencana kerja survey radiasi 
B. Sebutkan dua jenis material shileding dan densitasnya 
C. Sebutkan alat pelindung diri saat emergensi 
D. Bagaimana perhitungan dosis yang diterima pasien 
E. Parameter apa saja QA/QC harian kedokteran nuklir 

 
 

V.  DAFTAR ISTILAH 
A. Kamera gamma merupakan instrumen yang merekam distribusi 

radioaktivitas dalam tubuh. 
B. Kedokteran Nuklir Diagnostik in Vivo adalah metoda kedokteran yang 

dalam kegiatannya menggunakan radionuklida dan/atau Radiofarmaka yang 
dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk tujuan diagnostik.  

C. Kedokteran Nuklir Diagnostik in Vitro adalah metoda kedokteran yang 
dalam kegiatannya menggunakan radionuklida dan/atau radiofarmaka yang 
dilakukan di luar tubuh pasien untuk tujuan diagnostik melalui pemeriksaan 
spesimen biologis pasien.   
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D. Kedokteran Nuklir Terapi adalah metoda kedokteran yang dalam 
kegiatannya menggunakan radionuklida dan/atau Radiofarmaka yang 
dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk tujuan terapi. 
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MATERI INTI VII 
PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH  

BIDANG FISIKA MEDIK 
 
 

I.  PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara, pada Pasal 1 angka 11 disebutkan, bahwa Jabatan Fungsional adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Selain  
itu, berdasarkan Peraturan MENPAN No. PER/12/M.PAN/5/2008 tentang 
Jabatan Fungsional Fisikawan Medis, sebagai pejabat fungsional fisikawan 
medis harus menjalani pelatihan fungsional agar dapat mencapai/memenuhi 
kompetensi yang dipersyaratkan dan memperoleh angka kredit untuk 
kenaikan pangkat/jabatan fungsionalnya. 
 
Pembahasan mengenai karya tulis ilmiah yang disampaikan dalam modul ini 
bertujuan untuk memberikan motivasi pada pengembangan profesi tenaga 
fungsional Fisikawan Medis. Sebagai kelengkapan dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan ini, perlu tersedia standar kurikulum dan modul 
yang digunakan secara nasional sebagai acuan dalam menyelenggarakan 
pelatihan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis. Kurikulum ini disusun 
berdasarkan Permenpan Nomor: PER/12/ M.PAN/5/2008 tentang Jabatan 
Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya dan Kepmenkes RI 
Nomor: 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di 
bidang Kesehatan. Standar kurikulum dan modul pelatihan Jabatan 
Fungsional Fisikawan Medis total jumlah jam pelatihan (jpl) adalah 87 jpl, 
namun tidak menutup kemungkinan apabila penyelenggara pelatihan ingin 
menyelenggarakan pelatihan ini lebih dari 87 jpl, tetapi tidak boleh kurang 
dari 87 jpl. Standar kurikulum ini disusun per jenjang Jabatan Fungsional 
Fisikawan Medis.  

 
B. Deskripsi Singkat  

Menulis Karya Ilmiah adalah suatu keterampilan seseorang yang didapat 
melalui berbagai latihan menulis. Hasil pemikiran, baik konseptual maupun 
yang disertai bukti empirik, tidak banyak berguna jika tidak disebarluaskan. 
Menulis karya ilmiah merupakan tugas yang tak dapat ditinggalkan oleh 
seorang pemangku jabatan fungisonal kesehatan. Kemampuan seseorang 
dalam menulis dapat terasah bila senantiasa ia rajin melakukannya. Membuat 
karya ilmiah pada pemangku jabatan fungsional kesehatan merupakan salah 
satu kegiatan pokok yang mempunyai nilai kredit yang relatif tinggi. Karya 
ilmiah yang diciptakan selain dalam bentuk suatu model, juga harus 
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dituangkan dalam bentuk tulisan atau disebut juga karya tulis. Sebagai 
seorang profesional tentunya pemangku jabatan fungsional harus memahami 
berbagai bentuk karya tulis dan terlebih lagi bagi tim penilai jabatan 
fungsional harus benar-benar memahami apakah tulisan yang dinilai 
merupakan suatu karya ilmiah yang murni, oleh karena itu pada modul ini 
akan diawali dengan membahas tentang filosofi ilmu pengetahuan. 
Berdasarkan filosofi tersebut akan dibahas ciri-ciri berbagai jenis karya 
tulis/karya ilmiah baik dalam bentuk resensi, laporan buku, skripsi, tesis, 
disertasi, artikel ilmiah, makalah, berita, penelitian dan essay. 
 

C. Tujuan Pembelajaran  
1. Tujuan Pembelajaran Umum: 

Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu membuat karya tulis 
/karya ilmiah bidang medik. 
 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus: 
Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu: 
a. Menjelaskan tentang karya tulis/karya ilmiah 
b. Membuat karya tulis/ilmiah bidang medik. 
 

D. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan  
Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
sebagai berikut: 
1. Karya Tulis/Ilmiah dan Jenisnya 

a. Pengertian Karya Tulis/ilmiah 
b. Ciri-ciri Karya Tulis. 
c. Sumber-sumber Gagasan Penyusunan Karya Ilmiah 
d. Jenis-jenis Karya Tulis/Ilmiah 

 
2. Prinsip-prinsip dan Teknik Penulisan Karya Tulis/Ilmiah 

a.  Prinsip-prinsip Penulisan Karya Ilmiah 
b. Teknik Penulisan Karya Ilmiah 
 

E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (di Kelas) 
1. Langkah 1 : Pengkondisian ( 10 menit ) 

a. Fasilitator mengenalkan dirinya kepada saudara dengan ramah 
b. Saudara mendapat informasi singkat tentang materi yang disampaikan. 
c. Saudara diinformasikan oleh fasilitator mengenai tujuan pembelajaran 

dan pokok bahasan yang disampaikan dengan menggunakan bahan 
tayang.  
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2. Langkah 2: Penyampaian Materi (160 menit) 
a. Saudara diajak untuk melakukan curah pendapat untuk menggali 

pengetahuan saudara tentang karya tulis/ilmiah. 
b. Saudara mendapatkan paparan seluruh materi oleh fasilitator melalui 

bahan tayang sesuai dengan urutan pokok bahasan dan sub pokok 
bahasan.  

c. Saudara mendapatkan kesempatan kepada untuk bertanya selama atau 
setelah penyampaian materi.  

d. Saudara mendapat penugasan kerangka penyusunan karya tulis ilmiah. 
 
3.  Langkah 3: Rangkuman dan Kesimpulan (10 menit)  

a. Hal-hal penting dari materi dirangkum oleh fasilitator untuk disampaikan 
kepada saudara sebagai penguatan. 

b. Kesimpulan materi disampaikan kepada saudara oleh fasilitator. 
 

 
II.  URAIAN  MATERI 

A. Karya Tulis/Ilmiah dan Jenisnya 
1. Pengertian Karya Tulis/ilmiah 

Karya Tulis/Ilmiah: 
Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi permasalahan yang 
diungkapkan dengan metode ilmiah (Suparno, 1997), karangan ilmu 
pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metode penulisan 
yang baik dan benar (Arifin, 2003). Artinya pengungkapan permasalahan 
dalam karya ilmiah harus berdasarkan fakta, bersifat obyektif, dan disusun 
secara sistematis dan logis dengan menggunakan bahasa yang baku. Fakta 
dapat berasal dari pengamatan, uji laboratorium, studi pustaka, 
wawancara, angket. Menurut Danial, 2001 bahwa karya ilmiah adalah 
berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 
dengan menggunakan tata cara ilmiah. Tata cara ilmiah adalah suatu sistem 
penulisan yang didasarkan pada sistem, masalah, tujuan, teori dan data 
untuk memberikan alternatif pemecahan masalah tertentu. Sedangkan 
Djuroto dan Bambang, 2003 bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan 
yang membahas suatu masalah. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan 
penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu 
penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium ataupun kajian 
pustaka.  
 
Karya ilmiah harus didasarkan atas proses dan hasil berpikir ilmiah melalui 
penelitian. Proses berpikir ilmiah menempuh langkah-langkah tertentu 
yang ditopang oleh 3 unsur pokok yakni pengajuan masalah, perumusan 
hipotesa dan verifikasi data; serta hasilnya ditulis secara sistematis 
menurut aturan-aturan metode ilmiah (Sujana, 2001). 
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Tujuan penulisan karya ilmiah, antara lain untuk menyampaikan gagasan, 
memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu 
pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan/hasil penelitian. Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai 
rujukan, untuk meningkatkan wawasan, serta menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan. Bagi penulis, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk 
meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih 
mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikannya secara sistematis, 
memperluas wawasan, serta memberi kepuasan intelektual, di samping 
menyumbang terhadap perluasan cakrawala ilmu pengetahuan.  

 
2. Ciri-ciri Karya Tulis Ilmiah 

a. Struktur Sajian  
Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian 
awal (pendahuluan), bagian inti (pokok pembahasan), dan bagian 
penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan 
inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang 
dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup 
merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis 
tentang tindak lanjut gagasan tersebut.  

b. Komponen dan Substansi  
Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun 
semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, 
dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal 
mempersyaratkan adanya abstrak.  

c. Sikap Penulis  
Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan 
dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak 
menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang 
pertama atau kedua.  

d. Penggunaan Bahasa  
Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang 
tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif 
dengan struktur yang baku.  
 

Hakikat karya ilmiah: mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang 
sistematis, metodologis, dan konsisten.  
Syarat menulis karya ilmiah  
a. Motivasi dan displin yang tinggi;  
b. Kemampuan mengolah data;  
c. Kemampuan berfikir logis (urut) dan terpadu (sistematis);  
d. Kemampuan berbahasa.  
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3. Sumber-sumber Gagasan Penyusunan Karya Ilmiah 
Sumber gagasan penysunan karya ilmiah yang dimaksudkan di sini adalah 
bahan penulisan. Bahan penulisan adalah berbagai informasi baik teoritis 
maupun realistis-empiris yang menimbulkan inspirasi untuk menyusun 
karya ilmiah. Sumber-sumber informasi dapat diperoleh dari hal-hal seperti 
diuraikan di bawah ini. 
 
a. Inferensi atau pengalaman 

Profesi yang kita tekuni, aktivitas yang kita jalani, dan pekerjaan yang 
kita kerjakan pasti memunculkan persoalan-persoalan. Seringkali dalam 
benak kita mempunyai gagasan untuk mengembangkan aktivitas 
tersebut menjadi lebih baik, maju, dan berkualitas. Sering pula, ketika 
kita menjalani kegiatan, pekerjaan, dan profesi menemui masalah dan 
terlintas cara untuk memecahkannya. Gagasan, cara memecahkan 
masalah, dan hal-hal baru yang kita dapatkan dari aktivitas itu dapat 
kita pakai sebagai bahan untuk menulis karya ilmiah.  

 
b. Observasi 

Sumber penulisan karya ilmiah dapat diperoleh pula dari observasi. 
Observasi yang dimaksud adalah pengamatan terhadap suatu objek, 
kejadian, atau fenomena tertentu. Kegiatan observasi itu dilakukan 
dengan terjun langsung atau melibatkan diri ke dalam objek, peristiwa, 
dan fenomena yang diamati. Proses observasi harus dilakukan dengan 
sadar (terencana) dan terukur. 

 
c. Pustaka 

Sumber pustaka maksudnya adalah sumber yang diperoleh dari buku 
dan media cetak lainnya. Untuk mendapatkan bahan penulisan karya 
ilmiah dari sumber ini harus melalui proses membaca kritis. 

 
d. Deduksi dari suatu teori 

Yang dimaksudkan deduksi dari suatu teori adalah pernyataan-
pernyataan umum dari suatu kesimpulan suatu teori tertentu yang 
sudah umum dan diyakini kebenarannya. Penulis karya ilmiah 
berkeinginan untuk membuktikan simpulan teori tersebut pada hal lain. 

 
e. Kebijakan-kebijakan 

Kebijakan-kebijakan tertentu dapat manjadi bahan penuliusan karya 
ilmiah. Yang dimaksudkan dangan kebijakan adalah ketentuan-
ketentuan tentang suatu hal yang diberikan atau diberlakukan oleh 
pihak tertentu. Kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan dampak 
tertentu pada pihak lain. Pihak lain ada yang setuju, ada yang menolak, 
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ada pula yang tidak mendapatkan pengaruh apapun. Hal tersebut dapat 
dipakai sebagai bahan untuk menyusun karya ilmiah. 

 
f. Laporan penelitian 

Sumber dari laporan penelitian adalah sumber yang merupakan laporan 
dari suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Penelitian 
itu telah dibukukan menjadi sebuah karya ilmiah. Dengan membaca 
laporan penelitian tersebut diharapkan kita akan memperoleh masalah 
lain yang dapat kita jadikan sebagai karya ilmiah. 

 
4. Jenis-jenis karya tulis/ilmiah: 

Karya ilmiah dapat berbentuk makalah, report atau laporan ilmiah yang 
dibukukan, dan buku ilmiah.  
a. Karya Ilmiah Berbentuk Makalah  

Makalah pada umumnya disusun untuk penulisan didalam publikasi 
ilmiah, misalnya jurnal ilmu pengetahuan, proceeding untuk seminar 
bulletin, atau majalah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka ciri 
pokok makalah adalah singkat, hanya pokok-pokok saja dan tanpa 
daftar isi.  

 
b. Karya Ilmiah Berbentuk Report/Laporan Ilmiah yang Dibukukan  

Karya ilmiah jenis ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil-hasil 
penelitian, observasi, atau survey yang dilakukan oleh seseorang atau 
kelompok orang. Laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademis di 
perguruan tinggi biasanya disebut Skripsi, yang biasanya dijadikan 
persyaratan untuk karya ilmiah jenjang S1, Tesis untuk jenjang S2, dan 
Disertasi untuk jenjang S3.  
 

c. Buku Ilmiah  
Buku ilmiah adalah karya ilmiah yang tersusun dan tercetak dalam 
bentuk buku oleh sebuah penerbit buku umum untuk dijual secara 
komersial di pasaran. Buku ilmiah dapat berisi pelajaran khusus sampai 
ilmu pengetahuan umum yang lain.  

 
Karya tulis yang telah dicetak dan diterbitkan dalam suatu media disebut 
publikasi (publication). Pengertian diterbitkan adalah disebarluaskan atau 
diumumkan. Dengan demikian tujuan publikasi adalah menyebarluaskan 
informasi, yang dapat berupa data, ilmu pengetahuan, pesan, pedoman, 
himbauan atau gagasan yang bermanfaat yang disampaikan kepada 
masyarakat. Tanggapan dari pembaca dapat dipublikasikan sehingga 
publikasi menjadi media tukar-menukar informasi. Publikasi juga berfungsi 
sebagai dokumen yang tersimpan dalam perpustakaan, baik dalam bentuk 
cetakan maupun media elektronik dan apabila diperlukan mudah untuk 
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ditelusuri. Oleh karena itu, publikasi harus memenuhi beberapa 
persyaratan, diantaranya adalah perlunya nomor ISSN (International 
Standard Serial Number) untuk publikasi yang terbit secara berkala (seri) dan 
ISBN (International Standard Book Number) untuk publikasi (buku) yang 
terbit secara tunggal). Baik ISSN maupun ISBN dicetak ditempat yang 
mudah terlihat.  

 
Jenis karya tulis ilmiah berdasarkan penyebarannya dibedakan atas karya 
ilmiah yang dipublikasikan dan karya tulis ilmiah yang tidak 
dipublikasikan, diuraikan sebagai berikut:  
a. Karya Tulis Ilmiah Dipublikasikan  

Karya tulis ilmiah dipublikasikan adalah karya tulis yang dipublikasikan 
pada pertemuan ilmiah atau melalui media cetak seperti jurnal, buku, 
monografi dan prosiding. Publikasi karya tulis ilmiah tersebut dapat 
bersifat terbatas untuk kalangan tertentu, dapat juga bersifat umum atau 
komersial. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan meliputi makalah, 
artikel ilmiah, jurnal, poster hasil penelitian dan buku. 

 
1) Makalah dan Artikel Ilmiah  

Makalah adalah karya ilmiah yang disampaikan dalam suatu 
pertemuan ilmiah yang penyusunannya bersumber dari hasil 
penelitian atau kajian teoritis. Pada umumnya format makalah yang 
diseminarkan sudah dalam bentuk artikel ilmiah. Artikel ilmiah 
adalah karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian atau kajian 
teoritis dimuat dalam majalah ilmiah dengan disiplin ilmu tertentu 
atau jurnal.  

 
2) Jurnal  

Jurnal adalah suatu terbitan berkala yang berisi artikel ilmiah hasil 
penelitian atau kajian teoritis dalam bidang ilmu tertentu. Jurnal harus 
memiliki ISSN yang diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmiah 
Indonesia-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI). 
Berdasarkan tingkatannya jurnal dapat dibedakan menjadi dua jenis, 
yaitu jurnal tidak terakreditasi dan terakreditasi. Setiap pengelola 
jurnal dapat menetapkan prosedur dan persyaratan naskah yang 
dapat dimuat dalam jurnal bersangkutan. 

  
3) Poster Hasil Penelitian  

Poster hasil penelitian adalah suatu bentuk visualisasi dari makalah 
hasil penelitian yang disajikan dalam kegiatan seminar. Poster harus 
mampu menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak 
sasaran yang dituju secara jelas, menarik, kronologis dan tidak 
menimbulkan makna ganda. Poster hasil penelitian memuat tentang: 
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a) identitas poster berisi judul, nama peneliti, perguruan 
tinggi/litbang, dan konsorsium penelitian; b) tujuan/metode/hasil 
berisi visualisasi ringkas yang dapat dibaca dari jarak lebih kurang 
dua meter; c) temuan dan saran berisi hasil temuan ilmiah penelitian. 
Ukuran poster bervariasi sesuai permintaan penyelenggara kegiatan 
ilmiah seperti seminar maupun simposium.  

 
4) Buku Ajar, Modul, dan Buku Referensi  

Buku ajar dan modul merupakan buku yang spesifik ditujukan untuk 
mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar pada mata 
kuliah tertentu berdasarkan kurikulum yang berlaku. Buku ajar harus 
dilengkapi dengan kompetensi yang ingin dicapai pada setiap topik 
pembahasan. Pada akhir pembahasan harus dilengkapi soal-soal 
evaluasi.  

 
b. Karya Tulis Ilmiah Tidak Dipublikasikan  

Karya tulis ilmiah tidak dipublikasikan adalah karya tulis ilmiah yang 
hanya didokumentasikan di perpustakaan. Karya tulis ilmiah tidak 
dipublikasikan meliputi laporan: a) penelitian; b) penelitian 
dosen/mahasiswa; c) kegiatan mahasiswa; dan d) tugas akhir 
mahasiswa.  
1) Laporan Penelitian  

Laporan penelitian adalah karya tulis ilmiah yang merupakan bentuk 
akhir kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti. Format dan teknik 
penulisan laporan penelitian disesuaikan dengan persyaratan pemberi 
dana.  

  
2) Laporan Penelitian Dosen/Mahasiswa  

Laporan penelitian mahasiswa adalah karya tulis ilmiah berbentuk 
penelitian, skripsi, tesis dan disertasi. Laporan tersebut merupakan 
salah satu syarat untuk memperoleh peningkatan kualitas dosen, 
gelar akademik sesuai dengan stratanya. Disertasi adalah karya ilmiah 
yang ditulis untuk mencapai derajat kesarjanaan jenjang strata tiga 
(S3) atau doktor. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis untuk 
mencapai derajat kesarjanaan jenjang strata dua (S2) atau magister. 
Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk mencapai derajat 
kesarjanaan jenjang strata satu (S1).  
 

3) Laporan Kegiatan Mahasiswa  
Laporan kegiatan mahasiswa adalah karya ilmiah yang melaporkan 
tentang kegiatan mahasiswa program diploma dan S1 untuk 
memenuhi salah satu syarat akademik dan bukan sebagai tugas akhir. 
Kegiatan mahasiswa yang dilaporkan adalah kuliah kerja baik yang 
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dilaksanakan melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
seperti Kuliah Kerja Usaha (KKU) maupun dilaksanakan melalui 
jurusan masingmasing, seperti Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kerja 
Industri (Magang).  
 

4) Laporan Tugas Akhir Mahasiswa  
Laporan tugas akhir mahasiswa program diploma adalah karya tulis 
ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program diploma sebagai salah 
satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program yang 
bersangkutan.  

 
B. Prinsip-prinsip dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah 

1. Prinsip-prinsip Penulisan Karya Ilmiah 
a. Obyektif, artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karya ilmiah harus 

didasarkan kepada data dan fakta.  
b. Prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan 

deduktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan 
observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri kesimpulan 
umum. Penalaran deduktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan 
penyajian fakta yang bersifat umum, disertai pembuktian khusus, dan diakhiri 
simpulan khusus yang berupa prinsip, sikap, atau fakta yang berlaku khusus  

c. Rasional dalam pembahasan data. Seorang penulis karya ilmiah dalam 
menganalisis data harus menggunakan pengalaman dan pikiran secara logis. 

 
Berpikir ilmiah menghasilkan metode ilmiah menempuh langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Merumuskan masalah 

Yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab. Pertanyaan 
yang diajukan hendaknya mengandung banyak kemungkinan 
jawabannya. 

b. Mengajukan hipotesis, yakni jawaban sementara atau dugaan jawaban 
dari pertanyaan diatas. Dalam menetapkan hipotesis kita harus 
berpaling kepada khasanah pengetahuan, artinya hipotesis diturunkan 
dari kajian teoritis penalaran deduktif. 

c. Verifikasi data, artinya mengumpulkan data secara empiris kemudian 
mengolah dan menganalisis data untuk menguji benar tidaknya 
hipotesis. Hipotesis yang telah teruji merupakan jawaban definitif dari 
pertanyaan yang diajukan. 

d. Menarik kesimpulan, artinya menentukan jawaban-jawaban definitif 
dari setiap masalah yang diajukan atas dasar pembuktian atau pengujian 
secara empiris. Hipotesis yang tak teruji kebenarannya tetap harus 
disimpulkan dengan memberikan pertimbangan dan penjelasan faktor 
penyebabnya. 
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Tujuh macam sikap ilmiah yang perlu dimiliki: 
a. Sikap ingin tahu yang diwujudkan dengan selalu bertanya tentang 

berbagai hal, Apa? Mengapa? Bagaimana kalau diganti dengan 
komponen yang lain? 

b. Sikap kritis direalisasikan dengan selalu mencari informasi sebanyak-
banyaknya, baik bertanya pada nara sumber yang kompeten ataupun 
membaca. 

c. Sikap terbuka dinyatakan dengan selalu bersedia mendengarkan 
pendapat dan argumentasi orang lain. 

d. Sikap obyektif diperlihatkan dengan cara menyatakan apa adanya tanpa 
dibarengi oleh perasaan pribadi. 

e. Sikap rela menghargai karya orang lain yang diwujudkan dengan 
mengikuti dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan 
menganggapnya sebagai karya orisinal milik pengarang aslinya. 

f. Sikap berani mempertahankan kebenaran yang diwujudkan dengan 
membela fakta atas hasil penelitiannya. 

g. Sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik yatu 
berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, 
bahkan mampu menyusun suatu teori baru. 

 
2. Teknik Penulisan Karya Ilmiah 

Sebelum membahas tentang tahapan penulisan karya ilmiah, salah satu hal 
yeng penting dalam penulisan karya ilmiah adalah pemilihan dan 
pembahasan topik. Strategi pemilihan topik, pembahasan topik dan judul 
karya tulis/ilmiah: 
a. Pemilihan Topik 

Dalam pemilihan topik, Keraf menyatakan, penyusun karya ilmiah lebih 
bak menulis sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok persoalan 
yang benar-benar diketahui. 
 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan: 
1) Topik yang dipilih berada disekitar kita, baik disekitar pengalaman 

kita maupun pengetahuan yang kita kuasai. 
2) Topik yang dipilih hendaknya yang paling menarik perhatian kita. 
3) Topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan 

terbatas. Hindari pokok masalah yang menyeret anda pada 
pengumpulan informasi yang beraneka ragam. 

4) Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang obyektif. Hindari 
topik yang bersifat subyektif, seperti kesenangan atau angan-angan 
anda. 

5) Topik yang dipilih harus anda ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya 
walaupun serba sedikit. Artinya topik yang dipilih jangan hal baru 
bagi anda. 
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6) Topik yang dipilih harus memilih sumber acuan, memiliki bahasa 
kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok 
masalah yang akan ditulis. Sumber kepustakaan dapat berupa buku, 
majalah, surat kabar, brosur, surat keputusan, situs web atau undang-
undang. 

 
b. Pembahasan Topik 

Pembahasan topik disini ditekankan pada pembatasan topik. Jika topik 
sudah ditentukan dengan pasti sesuai dengan petunjuk, uji sekali lagi 
apakah topik itu sudah cukup sempit dan terbatas atau masih terlalu 
umum dan mengambang. Teknik membatasi topik dapat dilakukan 
dengan pembuatan bagan pembatasan topik. 
 
Setelah pemilihan dan pembahasan topik telah dilakukan, maka tahap 
berikutnya adalah penyusunan atau penulisan karya ilmiah. Tahap-
tahap penulisan karya ilmiah: 
1) Tahap persiapan 

a) Pemilihan topik/masalah dan merumuskan masalah penelitian 
yang didefinisikan dengan jelas keluasan dan kedalamannya. 

b) Studi pustaka untuk melihat apakah sudah ada penelitian serupa 
yang pernah dilakukan. 

c) Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara 
tentang suatu fenomena tertentu yang akan diteliti. 

d) Pembuatan kerangka penulisan. 
2) Tahap pengumpulan data: 

Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data 
adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang 
ada relevansinya dengan judul garapan. Disamping itu penyusun juga 
dapat memulai terjun ke lapangan: tetapi ingat sebelum terjun 
mintalah izin pada tuan rumah, baik pemda ataupun perusahaan, bila 
anda akan meneliti di perusahaan. 

3) Tahapan pengorganisasian: 
Data yang sudah terkumpul diseleksi dan diorganisir, dan 
digolongkan menurut jenis, sifat dan bentuknya. Data di olah dan 
dianalisis dengan teknik-teknik yang sudah ditentukan. Jika 
penelitian bersifat kuantitatif, data diolah dan dianalisis dengan 
teknik statistik. 

4) Tahap penyuntingan: 
Disini konsep diperiksa mencakup pemeriksaan isi karya ilmiahnya, 
cara penyajian dan bahasa yang digunakan. 

5) Tahap penyajian/pelaporan 
Dalam mengetik naskah hendaknya diperhatikan segi kerapihan dan 
kebersihan, perhatikan juga tata letak unsur-unsur dalam karya 
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ilmiah, baik di kulit luar maupun didalam (daftar isi, daftar puska, 
halaman, dll). 
 

Dalam modul ini dibahas lebih banyak pada hal-hal yang berkaitan dengan 
makalah, paper atau artikel ilmiah.  
 
Kerangka Makalah 
BAB I   PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang  
1.2  Permasalahan  
1.3  Tujuan  
1.4  Manfaat  
1.5  Metode pengumpulan data 
 
BAB II  PEMBAHASAN 
Berisi uraian yang menjawab rumusan masalah secara terperinci 
didasarkan atas data-data dan informasi dari berbagai sumber.  
 
BAB III PENUTUP 
3.1  Simpulan  
3.2  Saran 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
BAB I   PENDAHULUAN 
Latar Belakang  
Pada bagian ini diungkapkan hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan 
makalah atau karya tulis. Bagian ini mengungkapkan landasan pemikiran 
pemilihan judul atau permasalahan yang akan ditulis.  
 
Tujuan  
Bagian ini mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai melalui karya tulis 
tersebut. 
 
Manfaat 
Bagian ini penulis menjelaskan manfaat penelitian. Manfaat tersebut 
diarahkan kepada pihak-pihak tertentu. Perumusan manfaat adalah untuk 
siapa dan apa manfaatnya untuk pihak tersebut. 

 
Pembatasan Masalah  
Bagian ini mengungkapkan cakupan masalah yang akan dibahas. Masalah 
yang terlalu luas harus dibatasi supaya pembahasan lebih terfokus. 
Pembatasan juga dapat berisi penjelasan tentang peristilahan yang 
digunakan dalam karya tulis. 
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Metode Pengumpulan Data 
Bagian ini menjelaskan berbagai teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data untuk penyusunan karya tulis tersebut. Pengumpulan 
data dapat dilakukan melalui penelitian laboratorium, pengamatan, angket, 
wawancara, dan membaca referensi.  

 
BAB II  PEMBAHASAN 
Mengemukakan pembahasan masalah bersumber pada data yang diperoleh 
dibandingkan dengan teori yang terdapat pada berbagai sumber. 
 
BAB III PENUTUP 
Memuat simpulan dari hasil penelitian atau studi literatur dan saran. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka yang dicantumkan dalam laporan hanya benar-benar yang 
dirujuk di dalam naskah. Daftar pustaka ditulis secara konsisten dan 
alphabetis. Daftar pustaka dapat bersumber dalam buku, jurnal, majalah 
dan internet dengan tata cara yang berlaku, misalnya sebagai berikut:  
 
Buku  
Nama pengarang. (tahun terbit). Judul buku (cetak miring). Edisi buku. 
Kota penerbit: nama penerbit.  
Contoh: 
Wiersma, W. (1995) Research Methods in Education: An Introduction. 

Boston: Allyn and Bacon  
 
Artikel/Bab dalam suatu buku  
Nama pengarang. (tahun terbut). Judul artikel. In/dalam nama editor (Ed.). 
judul buku (cetak miring). Edisi. nama penerbit, kota penerbit, halaman 
Contoh:  
Schoenfeld, A.H., (1993). On Mathematics as Sense Making: An Informal 

Attact on the Unfortunate Divorce of Formal and Informal Mathematics 
in J.F. Voss., D.N. Perkins & J.W. Segal (Eds.). Informal Reasoning and 
Education. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, pp.311-344. 

 
Artikel dari Jurnal  
Nama pengarang, tahun, judul artikel, nama jurnal (cetak miring), volum 
jurnal, halaman. 
Contoh:  
Mikusa, M.G. & Lewellen, H., (1999). Now Here is That, Authority on 

Mathematics Reforms, The Mathematics Theacher, 92: 158-163. 
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Majalah  
Nama pengarang, tahun, judul artikel, nama majalah (cetak miring) volume 
terbitan, nomor terbitan, nomor terbitan, halaman. 
Contoh: 
Roos, D., (2001). The Math Wars, Navigator, Vol 4, Number 5, pp.20-25  
 
Internet  
Nama pengarang, tahun, judul (cetak miring), alamat website, tanggal 
akses 
Contoh: 
Wu, H.H., (2002). Basic Skills versus Conceptual Understanding: A Bocus 

Dichotomy in Mathematics Education. Tersedia pada  
http://www.aft.org/publications. Diakses pada tanggal ...... 

 
Kerangka Jurnal Ilmiah 
Jurnal merupakan bagian dari artikel. Jurnal ilmiah berisi kumpulan 
artikel yang dipublikasikan secara periodik, ditulis oleh para ilmuwan 
peneliti untuk melaporkan hasil-hasil penelitian terbarunya. Karena 
itulah, keberadaan jurnal ilmiah merupakan hal yang penting untuk 
terus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 
Penjelasan bagian-bagian Jurnal adalah sebagai berikut : 
1) Judul 

Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Dengan 
membaca judul, akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal 
tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Judul tidak 
boleh memiliki makna ganda. Disarankan tidak boleh lebih dari 12 
kata jurnal berbahasa Indonesia dan lebih dari 10 kata jurnal 
berbahasa Inggris. Judul ditulis di tengah atas halaman, 
menggunakan huruf kapital, dan dicetak tebal. 

2) Nama Penulis I, Nama Penulis II, dst ditulis tanpa gelar akademik dan 
disertai nama lembaga (afiliasi: nama prodi, fakultas, dan universitas), 
serta dianjurkan menyertakan alamat dan email. 

3) Abstrak    
Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal 
ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di 
sini dimaksudkan utnuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. 
Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum 
tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau 
kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa 
catatan kaki. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Cara mudah untuk 
menulis abstrak adalah mengutip poin-poin paling penting di setiap 
bagian jurnal. Kemudian menggunakan poin-poin untuk menyususn 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

219 

 

deskripsi singkat tentang jurnal yang telah dibuat. Penulisan abstrak 
umumnya diketik menggunakan 1 spasi. 

4) Kata kunci sebanyak 3-5 kata, diambil dari inti yang akan dibahas 
dalam penelitian. 

5) Pendahuluan 
Pendahuluan berisi latar belakang mengapa penelitian dilakukan, 
uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan 
diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut. Penulisan 
diketik dengan 2 spasi, kurang lebih 4-6 halaman. 

6) Metode Penelitian 
Bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan. Peneliti 
menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, 
dan jenis pengendalian. Jika percobaan dilakukan di alam, maka 
penulis menggambarkan daerah penelitian, lokasi, dan juga 
menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Aturan umum yang perlu 
diingat adalah bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas 
sehingga pembaca memiliki pengantahuan dan teknik dasar agar bisa 
dipublikasikan. Penulisan Metode diketik dengan 2 spasi, kurang 
lebih 1 halama 

7) Hasil dan Pembahasan 
Pembahasan dapat dibagi dalam beberapa sub bagian. Diketik dalam 
2 spasi. Penulisan kurang lebih 4-6 halaman. Dalam pembahasan 
membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu, 
dan menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian 
sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas 
perbedaannya. Pembahasan digunakan untuk hasil penelitian 
kualitatif, sedangkan Hasil dan Pembahasan digunakan untuk hasil 
penelitian kuantitatif. 

8) Simpulan  
Dalam simpulan yang dibahas pembuktian hipotesis dari penelitian, 
ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca 
mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan 
dan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan metode. Dan 
biasanya terdapat saran yang berisi kemungkinan penelitian lebih 
lanjut, dan potensi-potensi yang dimiliki metode yang dipakai dapat 
dimasukkan.  

9) Daftar Pustaka 
Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks 
berakhir (tidak perlu ganti halaman baru), sedangkan daftar pustaka 
pada makalah, buku, atau penelitian ditulis dengan berganti halaman 
baru. Jenis penulisan daftar pustaka diberi judul DAFTAR PUSTAKA, 
dicetak tebal dengan huruf tegak, kapital semua. Unsur yang ditulis 
dalam daftar pustaka secara berturut-turut meliputi: (1) nama 
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pengarang ditulis dengan urutan: nama akhir, nama awal, dan nama 
tengah, tanpa gelar akademik, (2) tahun penerbitan, (3) judul, 
termasuk subjudul, (4) tempat penerbitan, dan (5) nama penerbit. 
Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi bergantung kepada jenis 
sumber pustakanya. 
 
Contoh (rujukan dari buku): 
Rujukan berbentuk buku ditulis dengan urutan nama pengarang, 
tahun terbit, judul buku dengan cetak miring, kota terbit dn penerbit. 
Untuk memisahkan bagian-bagian tersebut digunakan tanda titik (.), 
kecuali antara kota dan penerbit digunakan tanda titik dua (:) 
Strunk, W., Jr. dan E.B. White. 1979. The Elements of Style (3rd ed.). New 

York: Mac.Millan.  
Dekker, N. 1992. Pancasila sebagai ideologi Bangsa: Dari Pilihan Satu-

satunya ke satu-satunya Asas. Malang: FPIPS IKIP MALANG. 
 
Contoh (rujukan dari kumpulan karya ilmiah atau makalah). Cara 
menulis rujukan dari kumpulan karya ilmiah atau makalah yang ada 
editornya adalah seperti menulis rujukan dari buku diberi keterangan 
(Ed.) bila hanya satu editor, dan (Eds.) bila lebih dari satu editor.  
Letheridge, S. dan C.R. Cannon. (Eds.) 1980. Bilingual Education: 

Teaching English as a Second Language. New York: Praeger. 
Dardjowodjojo, Soenjono. (Ed.) 1998. PELLBA I: Pertemuan Linguastik 

Lembaga Bahasa Atma Jaya Pertama. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika 
Atma Jaya. 

 
Contoh (Rujukan karya ilmiah jurnal) 
Hampir sama dengan penulisan rujukan buku, hanya saja di bagian 
akhir berturut-turut ditulis tahun, nomor jurnal, dan nomor halaman 
dari karya ilmiah tersebut. Pembatasan nomor jurnal dan nomor 
halaman adalah titik dua (:) 
Hanafi, A. 1989. Partisipasi dalam Siaran Pedesaan dan Pengadopsian 

Inovasi. Forum Penelitian I.1: 3-47. 
 
Satu hal yang sangat penting untuk selalu diingat ialah: segeralah 
menulis di saat permasalahan ditemukan. Kalau permasalahan 
tersebut tidak segera ditulis akibatnya akan semakin kabur dan lama-
lama hilang. Akhirnya kegiatan menulis karya ilmiah menjadi 
terkatung-katung lagi. Alangkah baiknya menginventarisir banyak 
permasalahan. Dari inventarisasi itu, pilihlah satu atau dua yang 
memiliki daya tarik paling kuat, kemudian kembangkan dua atau tiga 
buah topik yang bisa dibahas menjadi sebuah tulisan ilmiah. 
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Kalau topiknya telah dirumuskan, maka bangunlah kisi-kisi (outline) 
pembahasannya untuk masing-masing topik. Dari kisi-kisi itu akan 
kita lahirkan secara detail pembahasan yang bisa mengikuti 
pendekatan ilmiah seperti yang telah kita kemukakan di muka. Dalam 
membangun kisi-kisi itu harus memperhatikan alur pikir dan logika 
yang runtut dan sistematis. Jangan sampai memiliki outline yang 
logikanya melompat-lompat, apalagi jungkir balik. 
 
. 

III.  RANGKUMAN  
Seorang pemangku jabatan fungsional fisikawan medis dituntut untuk mahir 
menulis karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan 
gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara 
objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, 
teori, dan atau bukti-bukti empirik. Tak dapat disangkal kemahiran ini haruslah 
didasari oleh pengetahuan tentang karya ilmiah itu sendiri dan kerajinannya 
berlatih menulis. Persyaratan bagi sebuah tulisan untuk dianggap sebagai karya 
ilmiah adalah menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik, cermat, 
tepat, jujur, dan tidak bersifat terkaan, sistematis, dilengkapi dukungan dan 
pembuktian, tulus, dan bersifat ekspositoris. Dalam modul ini dijelaskan 
beberapa pengertian tentang karya ilmiah, jenis karya ilmiah, dan prinsip 
penulisan. Pemilihan judul menjadi penting, karena judul yang kurang greget 
menyebabkan tak seorangpun berminat untuk membacanya. Modul ini masih 
jauh dari sempurna, kritik dan saran sangat kami harapkan agar modul ini dapat 
menjadi bahan belajar yang bermanfaat. 
 

 
IV. EVALUASI  
 Jawablah pertanyaan berikut ini untuk mengukur pemahaman saudara terhadap 

materi ini! 
A. Sebutkan 3 jenis karya tulis/ilmiah 
B. Sebutkan prinsip-prinsip dalam menyusun karya tulis ilmiah. 
C. Sebutkan tujuan penulisan karya tulis/ilmiah. 
D. Sebutkan tahapan penyusunan karya ilmiah 
E. Sebutkan contoh cara penulisan referensi pada makalah yang bersumber dari 

buku dan jurnal ilmiah 
 
 

V. DAFTAR ISTILAH 
A. Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari 

suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang ahli dan berwenang dalam 

bidang tersebut. Seminar biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah 

secara ilmiah.  
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B. Simposium merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang 

menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling 

berkaitan tentang suatu masalah. Simposium dipimpin oleh seorang ketua 

yang bertugas mengatur jalannya diskusi. Pendengar bertanya dan para ahli 

menjawab.  

C. Artikel ditulis untuk pembaca tertentu, misalnya untuk dimuat dalam 

majalah ilmiah. Bila ditujukan untuk orang awam, biasanya disajikan secara 

popular dan dimuat pada surat kabar ataupun majalah. 

D. Resensi adalah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau 

buku. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah 

sebuah buku atau karya tulis itu patut mendapat sambutan dari masyarakat. 

E. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis 

sedemikian rupa, sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri 

materi tersebut. 

F. Penerjemahan adalah menerjemahkan makna suatu teks di dalam bahasa lain 

sesuai dengan yang dimaksudkan pengarang 
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MATERI INTI VIII 
PEMBUATAN BUKU PEDOMAN/ 

PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS  
DI BIDANG FISIKA MEDIK (SOP) 

 
 

I.  PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 

Kebijakan, pedoman/panduan, dan prosedur merupakan kelompok 
dokumenregulasi sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan, dimana 
kebijakan merupakan regulasi yang tertinggi di RS, kemudian diikuti dengan 
pedoman/panduan dan kemudian prosedur (SPO). Karena itu untuk 
menyusun pedoman/panduan harus mengacu pada kebijakan-kebijakan yang 
sudah dikeluarkan oleh RS, sedangkan untuk menyusun SPO harus 
berdasarkan kebijakan dan pedoman/panduan. Program kerja RS dimulai 
dengan rencana stratrejik (renstra) untuk selama 5 tahun, yang dijabarkan 
dalam rencana kerja tahunan (misalnya RKA, RBA atau lainnya). Program 
kerja termasuk dalam regulasi karena memiliki sifat pengaturan dalam 
rencana kegiatan beserta anggarannya. Oleh karena itu program kerja selalu 
dijadikan acuan pada saat dilakukan evaluasi kinerja. 

 
B. Deskripsi Singkat  

Pembahasan materi ini dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu  
kemampuan saudara untuk memahami dan membuat pedoman/panduan. 
Kemudian dilanjutkan dengan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis. Pembicaraan selanjutnya mengenai bagaimana membuat SPO/IK. 
 
Dengan pengurutan ini diharapkan pembicaraan bisa lebih sistematis dan 
mudah dipahami dalam mengikuti materi ini. 
 

C. Tujuan Pembelajaran  
1. Tujuan Umum 

Setelah mengikuti materi ini, saudara mampu membuat buku 
pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisikawan 
medis (Instuksi Kerja/IK) 
 

2. Tujuan Khusus 
Setelah mengikuti materi ini, saudara mampu: 
a. membuat pedoman/panduan. 
b. membuat petunjuk pelaksanaan  
c. membuat petunjuk teknis. 
d. membuat SPO/IK 
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D. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan  
1. Pengertian Pedoman. 
2. Pengertian Petunjuk Pelaksanaan. 
3. Pengertian Petunjuk Teknis 
4. SPO atau Instruksi Kerja 

 
E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (di Kelas) 

1. Langkah 1 : Pengkondisian (10 menit) 
a. Fasilitator mengenalkan dirinya kepada saudara dengan  ramah 
b. Saudara mendapat informasi singkat tentang materi yang akan 

disampaikan. 
c. Saudara diinformasikan oleh fasilitator mengenai tujuan pembelajaran 

dan pokok bahasan yang akan disampaikan dengan menggunakan bahan 
tayang.  
 

2. Langkah 2: Penyampaian Materi (70 menit) 
a. Saudara diajak untuk melakukan curah pendapat untuk menggali 

pengetahuan saudara tentang penyusunan pedoman/juklak/juknis dan 
SOP bidang fisika medik. 

b. Saudara mendapatkan paparan seluruh materi oleh fasilitator melalui 
bahan tayang sesuai dengan urutan pokok bahasan dan sub pokok 
bahasan.  

c. Saudara mendapatkan kesempatan kepada untuk bertanya selama atau 
setelah penyampaian materi.  

d. Saudara mendapat tugas membuat kerangka penyusunan buku 
pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja. 
 

3.  Langkah 3 : Rangkuman dan Kesimpulan (10 menit)  
a. Hal-hal penting dari materi dirangkum oleh fasilitator untuk disampaikan 

kepada saudara sebagai penguatan. 
b. Kesimpulan materi disampaikan kepada saudara oleh fasilitator. 
 
 

II.  URAIAN MATERI 
A. Pengertian tentang Pedoman. 

Kebijakan, pedoman /panduan, dan prosedur merupakan kelompok 
dokumen regulasi sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan, dimana 
kebijakan merupakan regulasi yang tertinggi di RS, kemudian diikuti dengan 
pedoman/panduan dan kemudian prosedur (SPO).  
 
Kebijakan RS adalah penetapan Direktur/Pimpinan RS pada tataran strategis 
atau bersifat garis besar yang mengikat. Karena kebijakan bersifat garis besar 
maka untuk penerapan kebijakan tersebut perlu disusun pedoman/panduan 
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dan prosedur sehingga ada kejelasan langkah-langkah untuk melaksanakan 
kebijakan tersebut. 
 
Kebijakan ditetapkan dengan peraturan atau keputusan Direktur/Pimpinan 
RS. Kebijakan dapat dituangkan dalam pasal-pasal di dalam 
peraturan/keputusan tersebut, atau merupakan lampiran dari 
peraturan/keputusan. 
 
Contoh format dokumen untuk Kebijakan adalah format 
Peraturan/Keputusan Direktur RS/Pimpinan RS sebagai berikut : 
1. Pembukaan 
2. Judul : Peraturan/Keputusan Direktur RS tentang Kebijakan Pelayanan 

......... 
3. Nomor : sesuai dengan nomor surat peraturan/keputusan di RS. 
4. Jabatan pembuat peraturan/keputusan ditulis simetris, diletakkan ditengah 

margin serta ditulis dengan huruf kapital. 
5. Konsiderans. 

a. Konsiderans “Menimbang”, memuat uraian singkat tentang pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan 
peraturan/keputusan. Huruf awal kata “Menimbang” ditulis dengan 
huruf kapital diakhiri dengan tanda baca titik dua dan diletakkan di 
bagian kiri; 

b. Konsiderans “Mengingat”, yang memuat dasar kewenangan dan 
peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan 
peraturan/ keputusan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukum adalah peraturan yang tingkatannya sederajat 
atau lebih tinggi. Konsiderans “Mengingat” diletakkan di bagian kiri 
tegak lurus dengan kata “Menimbang”. 

6. Diktum 
a. Diktum “Memutuskan” ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan 

huruf kapital, serta diletakkan di tengah margin; 
b. Diktum “Menetapkan” dicantumkan setelah kata memutuskan 

disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat, huruf 
awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan 
tanda baca titik dua; 

c. Nama peraturan/keputusan sesuai dengan judul (kepala), seluruhnya 
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. 

7. Batang Tubuh 
a. Batang tubuh memuat semua substansi peraturan/keputusan yang 

dirumuskan dalam 10 diktum-diktum, misalnya :KESATU :KEDUA :dst 
b. Dicantumkan saat berlakunya peraturan/keputusan, perubahan, 

pembatalan, pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya, dan 
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c. Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran 
peraturan/keputusan,dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh 
pejabat yang menetapkan peraturan/keputusan. 

8. Kaki Kaki peraturan/keputusan merupakan bagian akhir substansi 
peraturan/keputusan yang memuat penanda tangan penetapan 
peraturan/keputusan, pengundangan peraturan/keputusan yang terdiri 
atas tempat dan tanggal penetapan, nama jabatan, tanda tangan pejabat, 
dan nama lengkap pejabat yang menandatangani. 

 
Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah 
bagaimana sesuatu harus dilakukan, dengan demikian merupakan hal 
pokok yang menjadi dasar untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan 
sedangkan panduan adalah merupakan petunjuk dalam melakukan 
kegiatan. 
 
Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pedoman mengatur beberapa 
hal, sedangkan panduan hanya meliputi 1 (satu) kegiatan. Agar 
pedoman/panduan dapat dimplementasikan dengan baik dan benar, 
diperlukan pengaturan melalui SPO. 
 
Mengingat sangat bervariasinya bentuk dan isi pedoman/panduan maka 
sulit untuk dibuat standar sistematikanya atau format bakunya. Oleh 
karena itu RS dapat menyusun/membuat sistematika buku 
pedoman/panduan sesuai kebutuhan. Namun, ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan untuk dokumen pedoman/panduan ini yaitu : 
1. Setiap pedoman/panduan harus dilengkapi dengan 

peraturan/keputusan Direktur/Pimpinan RS untuk pemberlakukan 
pedoman/panduan tersebut. 

2. Bila Direktur/Pimpinan RS diganti, peraturan/ keputusan Direktur/ 
Pimpinan RS untuk pemberlakuan pedoman/panduan tidak perlu 
diganti. 

3. Peraturan/Keputusan Direktur/pimpinan RS diganti bila memang ada 
perubahan dalam pedoman/panduan tersebut. 

4. Setiap pedoman/panduan sebaiknya dilakukan evaluasi minimal setiap 
2-3 tahun sekali. 

5. Bila Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan pedoman/panduan 
untuk suatu kegiatan/pelayanan tertentu maka RS dalam membuat 
pedoman/panduan wajib mengacu pada pedoman/panduan yang 
diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut. 

 
Walaupun format baku sistematik pedoman/panduan tidak ditetapkan, 
namun ada sistematika yang lazim digunakan sebagai berikut : 
1. Format Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja : 
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BAB I Pendahuluan 
BAB II Gambaran Umum RS 
BAB III Visi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan RS 
BAB IV Struktur Organisasi RS 
BAB V Struktur Organisasi Unit Kerja 
BAB VI Uraian Jabatan 
BAB VII Tata Hubungan Kerja 
BAB VIII Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil 
BAB IX Kegiatan Orientasi  
BAB X Pertemuan/rapat 
BAB XI Pelaporan 

1. Laporan Harian  
2. Laporan Bulanan 
3. Laporan Tahunan 

 
2. Format Pedoman Pelayanan Unit Kerja 

BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang. 
B. Tujuan Pedoman. 
C. Ruang Lingkup Pelayanan 
D. Batasan Operasional 
E.  Landasan Hukum 

BAB II STANDAR KETENAGAAN 
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia. 
B. Distribusi Ketenagaan 
C. Pengaturan Jaga. 

BAB III  STANDAR FASILITAS 
A. Denah Ruang. 
B. Standar Fasilitas 

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN. 
BAB V  LOGISTIK 
BAB VI KESELAMATAN PASIEN 
BAB VII KESELAMATAN KERJA 
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU 
BAB IX PENUTUP 

 
3. Format Panduan Pelayanan RS 

BAB I DEFINISI 
BAB II RUANG LINGKUP 
BAB III TATA LAKSANA 
BAB IV DOKUMENTASI 
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Sistematika panduan pelayanan RS tersebut di atas bukanlah baku 
tergantung dari materi/isi panduan. Pedoman/panduan yang harus dibuat 
adalah pedoman/panduan minimal yang harus ada di RS yang di 
persyaratkan sebagai regulasi yang diminta dalam elemen penilaian. Bagi 
rumah sakit yang telah menggunakan e-file tetap harus mempunyai hard 
copy pedoman/panduan yang dikelola oleh Tim Akreditasi Rumah Sakit 
atauBagian Sekretariat RS, sedangkan di unit kerja bisa dengan melihat di 
internet rumah sakit 

 
Untuk dokumen yang merupakan regulasi, sangat dianjurkan untuk dibuat 
dalam bentuk PanduanTata Naskah Rumah Sakit. Dokumen regulasi di RS, 
dapat dibedakan menjadi: 
1. Regulasi pelayanan RS, yang terdiri dari: Kebijakan Pelayanan RS 

a. Pedoman/Panduan Pelayanan Ruang Inap atau Ruang Jalan 
b. Standar Prosedur Operasional (SPO) 
c. Rencana jangka panjang (Renstra, Rencana strategi bisnis, bisnisplan, 

dll) 
d. Rencana kerja tahunan (RKA, RBA atau lainnya). 

2. Regulasi di unit kerja RS yang terdiri dari : 
a. Pedoman/Panduan Pelayanan Unit Kerja 
b. Standar Prosedur Operasional (SPO). 
c. Program (Rencana kerja tahunan unit kerja)  

3. Dokumen sebagai bukti pelaksanaan yang terdiri dari : 
a. Bukti tertulis kegiatan/rekam kegiatan 
b. Dokumen pendukung lainnya: misalnya Ijazah, sertifikat pelatihan, 

sertifikat perijinan, kalibrasi, dll. 
 

B. Pengertian Petunjuk Pelaksanaan. 
Petunjuk pelaksanaan adalah ketentuan yang memberi  arah atau 
bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan atau pengaturan yang 
memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya.  

 
C. Pengertian Petunjuk Teknis. 

Petunjuk teknis adalah pengaturan yang memuat hal-hal yang berkaitan 
dengan teknis kegiatan, tidak menyangkut wewenang dan prosedur. 
 

D. SPO atau Instruksi Kerja 
Standard Operating Procedure (SOP) atau SPO, istilah ini lazim digunakan 
namun bukan merupakan istilah baku di Indonesia. Standar Prosedur 
Operasional (SPO), istilah ini digunakan di Undang-undang Nomor 29 
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 44 
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 
1. Prosedur tetap (Protap) 
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2. Prosedur kerja 
3. Prosedur tindakan 
4. Prosedur penatalaksanaan 
5. Petunjuk teknis. 
 
Walaupun banyak istilah, namun istilah yang digunakan adalah SPO 
karena sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang. Oleh 
karena itu untuk selanjutnya istilah yang digunakan adalah SPO. 

 
Yang dimaksud dengan SPO adalah: Suatu perangkat instruksi/langkah-
langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. 
1. Tujuan penyusunan SPO 

Agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, 
efektif,konsisten/seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu 
pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. 

2. Manfaat SPO 
a. Memenuhi persyaratan standar pelayanan RS/Akreditasi RS. 
b. Mendokumentasi langkah-langkah kegiatan. 
c. Memastikan semua staf RS memahami bagaimana melaksanakan 

pekerjaannnya. 
 Contoh: SPO Pemberian informasi, SPO Pemasangan infus, SPO 

Pemindahan pasien  dll. 
3. Format SPO 

a. Format SPO sesuai dengan lampiran Surat Edaran DirekturPelayanan 
Medik Spesialistik nomer YM.00.02.2.2.837tertanggal 1 Juni 2001, 
perihal bentuk SPO. 

b. Format mulai diberlakukan 1 Januari 2002. 
c. Format merupakan format minimal, format ini dapat diberi tambahan 

materi misalnya nama penyusun SPO, unit yang memeriksa SPO, dll, 
namun tidak boleh mengurangi item-item yang ada di SPO 

d. Format SPO sebagai berikut : 

STANDAR 
PROSEDUR 

OPERASIONAL 

TATA LAKSANA PENGAJUAN IJIN 
PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIF 

NomorDokumen 
............................ 

NomorRevisi 
00 

Halaman 
½ 

 
 

LOGO 

TanggalTerbit 
 
.............................. 

Ditetapkan di Semarang 
DirekturUtama 

Dr.................. 
NIP. ................ 

PENGERTIAN  

TUJUAN  

KEBIJAKAN  

PROSEDUR  

SARANA  

UNIT TERKAIT  
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4. Tata cara penyusunan SPO. 
Hal-hal yang perlu diperhatikandalam penyusunan SPO 
a. Siapa yang yang harus menulis atau menyusun. 
b. Bagaimana merencanakan dan mengembangkan. 
c. Bagaimana SPO dapat dikenali. 
d. Bagaimana memperkenalkan SPO kepada pelaksana dan unit terkait. 
e. Bagaimana pengendalian SPO nya (nomor, revisi dan distribusi). 

5. Syarat penyusunan SPO. 
a. Identifikasi kebutuhan yakni mengidentifikasi apakah kegiatan yang 

dilakukan saat ini sudah ada SPO belum dan bila sudah ada agar 
diidentifikasi, apakah SPO masih efektik atau tidak. 

b. Perlu ditekankan bahwa SPO harus ditulis oleh mereka yang 
melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut, Tim atau 
panitia yang ditunjuk oleh Direktur/Pimpinan RS hanya untuk 
menganggapi dan mengkoreksi SPO tersebut. Hal tersebut sangatlah 
penting, karena komitmen terhadap pelaksanaan SPO hanya 
diperoleh dengan adanya keterlibatan personel/unit kerja dalam 
penyusunan SPO. 

c. SPO harus merupakan flow charting dari suatu kegiatan. Pelaksana 
atau unit kerja agar mencatat proses kegiatan dan membuat alurnya 
kemudian Tim/Panitia diminta memberikan tanggapan. 

d. Didalam SPO harus dapat dikenali dengan jelas siapa melakukan apa, 
dimana, kapan dan mengapa. 

e. SPO jangan menggunakan kalimat majemuk. Subyek, predikat dan 
obyek harus jelas. 

f. SPO harus menggunakan kalimat perintah/instruksi dengan bahasa 
yang dikenal pemakai. 

g. SPO harus jelas ringkas dan mudah dilaksanakan. Untuk SPO 
pelayanan pasien maka harus memperhatikan aspek keselamatan, 
keamanan dan kenyamanan pasien. Untuk SPO profesi harus 
mengacu kepada standar profesi, standar pelayanan, mengikuti 
perkembangan IPTEK dan memperhatikan aspek keselamatan pasien. 
Proses penyusunan SPO. 

h. SPO disusun dengan menggunakan format SPO sesuaidengan 
lampiran Surat Edaran Direktur Pelayanan Medik Spesialistik nomer 
YM.00.02.2.2.837 tertanggal 1 Juni2001, perihal bentuk SPO. 

 
Penyusunan SPO dapat dikelola oleh suatu Tim/panitia dengan 
mekanisme sebagai berikut : 
a. Pelaksana atau unit kerja menyusun SPO dengan melibatkan unit 

terkait. 
b. SPO yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja disampaikan 

ke Tim/Panitia SPO. 
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c. Fungsi Tim/Panitia SPO : 
1) Memberikan tanggapan, mengkoreksi dan memperbaiki terhadap 

SPO yang telah disusun oleh pelaksana/unit kerja baik darisegi 
bahasa maupun penulisan. 

2) Sebagai koordinator dari SPO yang sudah dibuat oleh masing-
masing unit kerja sehingga tidak terjadi duplikasi SPO/tumpang 
tindih SPO antar unit. 

3) Melakukan cek ulang terhadap SPO-SPO yang akan di tanda 
tangani oleh Direktur RS 

 
Hal hal terkait Identifikasi SPO yaitu bahwa penyusunan SPO 
dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan SPO.  
 
Untuk SPO pelayanan dan SPO administrasi, untuk melakukan 
identifikasi kebutuhan SPO bisa dilakukan dengan menggambarkan 
proses bisnis di unit kerja tersebut atau alur kegiatan dari kerja yang 
dilakukan di unit tersebut.  

 
Sedangkan untuk SPO Profesi identifikasi kebutuhan dilakukan 
dengan mengetahui pola penyakit yang sering ditangani di unit kerja 
tersebut. Dari identifikasi kebutuhan SPO maka disuatu unit kerja 
dapat diketahui berapa banyak dan macam SPO yang harus 
dibuat/disusun.  
 
Untuk melakukan identifikasi kebutuhan SPO dapat pula dilakukan 
dengan memperhatikan elemen penilaian pada standar akreditasi 
rumah sakit,minimal SPO-SPO apa saja yang harus ada. 
 
SPO yang dipersyaratkan di elemen penilaian adalah SPO minimal 
yang harus ada dirumah sakit. Sedangkan identifikasi SPO dengan 
menggambarkan terlebih dahulu proses bisnis di unit kerja adalah 
seluruh SPO secara lengkap yang harus ada di unit kerja tersebut. 

 
Mengingat SPO merupakan flow charting dari proses kegiatan maka 
untuk memperoleh pengertian yang jelas bagi subyek, penulisan SPO 
adalah dimulai dengan membuat flow chart dari kegiatan yang 
dilaksanakan. Caranya adalah membuat diagram kotak sederhana 
yang menggambarkan langkah penting dari seluruh proses. Contoh: 
diagram kotak untuk pembelian bahan yang digunakan di RS 
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6. Time bound 
Sasaran/indikator sebaiknya dapat dicapai dalam waktu yang relatif 
pendek, mulai dari beberapa minggu sampai ke beberapa bulan, 
sebaiknya kurang dari 1 tahun.  

 
Kalau ada program 5 (lima) tahun dibuat sasaran/indikator, maka 
sasaran akan lebih mudah dikelola dan dapat lebih serasi dengan proses 
anggaran apabila dibuatnya sesuai dengan batas-batas tahun anggaran 
di rumah sakit.  

 
Seni di dalam penentuan sasaran adalah menimbulkan tantangan yang 
dapat dicapai. Sasaran yang terbaik adalah sasaran yang dapat 
mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit, namun dalam batas-
batas kelayakan.  

 
Sasaran yang baik itu tidak hanya akan meningkatkan program dan jasa 
pelayanan yang dihasilkan, namun juga menumbuhkan kebanggaan dan 
rasa percaya diri pada para pelaksananya. Sebaliknya penerapan target 
kinerja yang tidak mungkin dicapai akan melemahkan motivasi, 
membunuh inisiatif dan menghambat daya inovasi para karyawan. 
 

7. Jadwal/Pelaksanaan Kegiatan 
Skedul atau jadwal adalah merupakan perencanaan waktu 
melaksanakan langkah-langkah kegiatan program. Lama waktu 
tergantung rencana program tersebut dilaksanakan. Untuk program 
tahunan maka jadwal yang dibuat adalah jadwal untuk 1 tahun, 
sedangkan untuk program 5 (lima) tahun maka jadwal yang harus 
dibuat adalah jadwal 5 (lima) tahun.  
 

8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya 
Yang dimaksud dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah evaluasi 
dari skedul (jadwal) kegiatan. Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap 
berapa bulan sekali (kurun waktu tertentu),sehingga bila dari evaluasi 
diketahui ada pergeseran jadwal atau penyimpangan jadwal maka dapat 
segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara 
keseluruhan. Karena itu, yang ditulis dalam kerangka acuan adalah 
kapan (setiap kurun waktu berapa lama) evaluasi pelaksanaan kegiatan 
dilakukan dan siapa yang melakukan. 
 
Yang dimaksud dengan pelaporannya adalah bagaimana membuat 
laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan kapan laporan 
tersebut harus dibuat. Jadi yang harus ditulis di dalam kerangka acuan 
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adalah cara atau bagaimana membuat laporan evaluasi dan kapan 
laporan tersebut harus dibuat dan ditujukan kepada siapa.  
 
Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan 
Pencatatan adalah catatan kegiatan, karena itu yang ditulis di dalam 
kerangka acuan adalah bagaimana melakukan pencatatan kegiatan atau 
membuat dokumentasi kegiatan.  
 
Pelaporan adalah bagaimana membuat laporan program dan kurun 
waktu (kapan) laporan harus diserahkan kepada siapa saja laporan 
tersebut harus ditujukan. Evaluasi kegiatan adalah evaluasi pelaksanaan 
program secara menyeluruh. Jadi yang ditulis di dalam kerangka acuan 
bagaimana melakukan evaluasi dan kapan evaluasi harus dilakukan. 

 
 

III.  RANGKUMAN  
A. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang member arah bagaimana 

sesuatu harus dilakukan, dengan demikian merupakan hal pokok yang 
menjadi dasar untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan.  

B. Panduan adalah merupakan petunjuk dalam melakukan kegiatan. Petunjuk 
pelaksanaan adalah ketentuan yg member arah atau bimbingan bagaimana 
sesuatu harus dilakukan atau pengaturan yang memuat cara pelaksanaan 
kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya. 

C. Petunjuk Teknis adalah pengaturan yang memuat hal-hal yang berkaitan 
dengan teknis kegiatan, tidak menyangkut wewenang dan prosedur. 

D. Yang dimaksud dengan pelaporannya adalah bagaimana membuat laporan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 

. 
 

IV. EVALUASI  
 Jawablah pertanyaan berikut ini untuk mengukur pemahaman saudara terhadap 

materi ini! 
A. Sebutkan perbedaan yang prinsip antara pedoman dan panduan ! 
B. Buatlah suatu SPO untuk pengoperasian suatu alat dosimetri! 
C. Apakah perbedaan yang spesifik antara juklak dan juknis 

 
 

V. DAFTAR ISTILAH 
A. Pedoman : Kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana 

sesuatu harus dilakukan. 
B. Panduan : adalah merupakan petunjuk dalam melakukan kegiatan. 
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C. Petunjuk pelaksanaan : ketentuan yg memberi arah atau bimbingan 
bagaimana sesuatu harus dilakukan atau pengaturan yang memuat cara 
pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya.  

D. Petunjuk Teknis : adalah pengaturan yang memuat hal-hal yang berkaitan 
dengan teknis kegiatan, tidak menyangkut wewenang dan prosedur. 

E. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah  Suatu perangkat 
instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja 
rutin tertentu. 
 
 

VI. REFERENSI  
Undang Undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 
 
Buku Akreditasi KARS 
 
Buku tentang penyusunan Pedoman/SOPEvaluasi pelaksanaan kegiatan dan 

pelaporannya 
 
PeraturanMenteriHukumdanHakAsasiManusiaRepublik Indonesia nomor: m-

03.um.04.10 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. 
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MATERI INTI IX 
PERHITUNGAN ANGKA KREDIT 

JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS PERTAMA 
 
 

I.  PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 

Dalam era kesejagatan diperlukan aparatur pemerintah yang profesional. 
Profesional mengandung makna penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang sangat mendalam tentang suatu bidang pekerjaan sehingga tugas dapat 
dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
 
Pegawai Negeri Sipil berperan penting dalam menciptakan masyarakat 
madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil 
dan bermoral tinggi yang menyelanggarakan pelayanan secara adil dan 
merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang penuh kesetiaan 
kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 
 
Sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara profesional, jujur adil dan merata dalam 
menyelenggarakan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan, aparatur 
pemerintah perlu dikembangkan dan dibina secara terus-menerus. 
 
Pengembangan profesionalisme  mensyaratkan adanya jalur pengembangan 
karier Pegawai Negeri Sipil, sehingga memungkinkan tenaga profesi dapat 
meningkatkan pengetahuan, sikap dan kompetensinya misalnya dengan 
mengembangkan jabatan fungsional termasuk jabatan fisikawan medis. 
 

B. Deskripsi Singkat  
Fisikawan medis dalam pelayanan kesehatan khususnya radiodiagnostik, 
kedokteran nuklir dan radioterapi sangat penting. Peran tersebut menyangkut 
keselamatan aplikasi radiasi pengion maupun non pengion, jaminan kualitas 
unjuk kerja pesawat yang digunakan sehingga akan diperoleh citra dan data 
yang baik sehingga mendukung ketepatan diagnostik, serta akurasi dosis 
yang diberikan pada pasien dalam radioterapi. Agar dapat melaksanakan 
tugas dan peran tersebut diperlukan fisikawan medis yang memiliki 
pengetahuan akademik yang baik dengan kemampuan professional yang 
memadai. 
 
Berdasarkan pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan 
Fungsional Fisikawan Medis Dan Angka Kreditnya menetapkan bahwa 
Fisikawan Media adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
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tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika 
medik disarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri 
Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang. 
 
Bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas 
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang 
pelayanan fisika medik, maka butir-butir kegiatan dalam menjalankan tugas 
tersebut merupakan unsur kegiatan yang dinilai sebagai angka kredit, dan 
selanjutnya angka kedit dimaksud dipakai sebagai dasar kenaikan 
pangkat/jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 
 
Unsur dan sub unsur kegiatan Fisikawan Medis yang dinilai angka kreditnya 
adalah: 
1. Unsur Utama, yakni: 

a. Pendidikan 
b. Pelayanan Fisika Medik 
c. Unsur Pengembangan Profesi 

2. Unsur Penunjang. 
 
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap fisikawan 
medis diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang 
dilakukan dan penilaian serta penetapan angka kredit setiap Fisikawan Medis 
dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Agar penetapan 
angka kredit dimaksud tepat waktu maka diperlukan pemahaman dan 
keterampilan para pemangku jabatan fisikawan medis dalam menghitung 
angka kreditnya. 
 
Modul Teknis Perhitungan Angka Kredit ini berisi tentang butir butir kegiatan 
fisikawan medis ahli pertama, baik penilaian angka kredit dari unsur 
pendidikan, penilaian angka kredit unsur pelayanan fisika medik, 
perhitungan angka kredit dari unsur pengembangan profesi, dan perhitungan 
angka kredit unsur penunjang tugas fisikawan medis. 
 

C. Tujuan Pembelajaran  
1. Tujuan Umum 

Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu melakukan perhitungan 
angka kredit dan pegajuan DUPAK.. 
 

2. Tujuan Khusus 
Setelah mempelajari materi ini, saudara mampu: 
a. Menghitung angka kredit unsur pendidikan dengan benar 
b. Menghitung angka kredit unsur pelayanan fisika medis dengan benar 
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c. Menghitung angka kredit unsur pengembangan profesi dengan benar 
d. Menghitung angka kredit unsur penunjang tugas fisikawan medis 

dengan benar, dan 
e. Menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 

Fisikawan Medis dengan benar. 
 

D. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan  
1. Perhitungan Angka Kredit Unsur Pendidikan 

a. Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Mendapat Ijazah 
b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Fisika Medis dan 

Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau 
Sertifikat 

c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda 
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat. 

2. Perhitungan Angka Kredit Unsur Pelayanan Fisika Medik 
3. Perhitungan Angka Kredit Unsur Pengembangan Profesi 

a. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Fisika Medik 
b. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan Lainnya di Bidang Fisika 

Medik 
c. Pembuatan Buku Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di 

Bidang Fisika Medik 
d. Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Bidang Fisika Medik. 

4. Perhitungan Angka Kredit Unsur Penunjang Tugas Fisikawan Medis  
a. Pengajar/Pelatih di Bidang Fisika Medik 
b. Pera Serta dalam Seminar/Lokakarya di Bidang Fisika Medik 
c. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Fisikawan Medis 
d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 
e. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya 
f. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa. 

5. Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 
Fisikawan Medis. 
 

E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (di Kelas) 
Pada sesi ini saudara mempelajari 5 (lima) pokok bahasan dengan masing 
masing sub pokok bahasannya. Berikut ini disampaikan kegiatan fasilitator dan 
saudara sebagai peserta dalam pembelajaran. 
 
Langkah 1: Pengkondisian (10 menit) 
Kegiatan fasilitator: menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan 
peserta untuk menerima materi. 
 
Langkah 2: Penyampaian Materi dan Penugasan (340 menit) 
Pokok bahasan 1: Perhitungan Angka Kredit Unsur Pendidikan. 
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Kegiatan fasilitator: 
1. Menyampaikan pokok bahasan 1 dengan membahas perhitungan angka 

kredit unsur pendidikan 
2. Memberikan contoh-contoh kasus perhitungan angka kredit unsur 

pendidikan 
3. Meminta peserta untuk membahas kasus. 
 
Kegiatan peserta: 
1. Memperhatikan dan mencatat hal hal yang dianggap perlu 
2. Bersama fasilitator membahas contoh-contoh kasus perhitungan angka 

kredit unsur pendidikan 
3. Membahas dalam kelompok kasus-kasus unsur pendidikan. 

 
Pokok bahasan 2:  Perhitungan Angka Kredit Unsur Pelayanan Fisika Medik 
Kegiatan Fasilitator: 
1. Menyampaikan pokok bahasan 2 dengan membahas perhitungan angka 

kredit unsur pelayanan fisika medik 
2. Memberikan contoh-contoh kasus perhitungan angka kredit unsur 

pelayanan fisika medik 
3. Meminta peserta untuk membahas kasus. 
 
Kegiatan peserta: 
1. Memperhatikan dan mencatat hal hal yang dianggap perlu 
2. Bersama fasilitator membahas contoh-contoh kasus perhitungan angka 

kredit unsur pelayanan fisika medik 
3. Membahas dalam kelompok kasus-kasus unsur pelayanan fisika medic. 

 
Pokok bahasan 3: Perhitungan Angka Kredit Unsur Pengembangan Profesi 
Kegiatan Fasilitator: 
1. Menyampaikan pokok bahasan 3 dengan membahas perhitungan angka 

kredit unsur pengembangan profesi 
2. Memberikan contoh-contoh kasus perhitungan angka kredit unsur 

pengembangan profesi  
3. Meminta peserta untuk membahas kasus. 

 
Kegiatan peserta: 
1. Memperhatikan dan mencatat hal hal yang dianggap perlu 
2. Bersama fasilitator membahas contoh-contoh kasus perhitungan angka 

kredit unsur pengembangan profesi 
3. Membahas dalam kelompok kasus-kasus unsur pengembangan profesi. 

 
Pokok bahasan 4:  Perhitungan Angka Kredit Unsur Penunjang Tugas 
Fisikawan Medis 
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Kegiatan Fasilitator: 
1. Menyampaikan pokok bahasan 3 dengan membahas perhitungan angka 

kredit unsur pengembangan profesi 
2. Memberikan contoh-contoh kasus perhitungan angka kredit unsur 

penunjang tugas Fisikawan Medis 
3. Meminta peserta untuk membahas kasus. 
 
Kegiatan peserta: 
1. Memperhatikan dan mencatat hal hal yang dianggap perlu 
2. Bersama fasilitator membahas contoh-contoh kasus perhitungan angka 

kredit  unsur penunjang tugas Fisikawan Medis 
3. Membahas dalam kelompok kasus-kasus unsur penunjang tugas fisikawan 

medis. 
 

Pokok bahasan 5: Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan 
Fungsional Fisikawan Medis 
Kegiatan Fasilitator: 
1. Menyampaikan pokok bahasan ketiga dengan membahas Penyusunan 

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Fisikawan Medis 
2. Memberikan contoh penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 
3. Meminta peserta untuk membahas kasus. 
 
Kegiatan peserta: 
1. Memperhatikan dan mencatat hal hal yang dianggap perlu 
2. Bersama fasilitator membahas contoh penyusunan Daftar Usul Penetapan 

Angka Kredit Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 
3. Membahas dalam kelompok kasus-kasus  penyusunan Daftar Usul 

Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Fisikawan Medis. 
 
Kegiatan Fasilitor: 
1. Mendorong penarikan kesimpulan yang telah disampaikan  
2. Memberikan salam. 

 
Kegiatan Peserta: 
Bersama fasilitator, melakukan penarikan kesimpulan atas materi 

 
 
II.  URAIAN  MATERI 

A. Perhitungan Angka Kredit Unsur Pendidikan 
1. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah 

Butir Kegiatan Angka Kredit Satuan hasil 

Sarjana Fisika Medik 100 Ijazah 
Ijazah Magister 150 Ijazah 
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Contoh: 
Sdr Anton diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Fisikawan 
Medis Ahli Pertama diberikan angkakredit sebesar 150 untuk ijzah 
Magister. 

 
2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisika medik 

dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL). 
 

Butir Kegiatan Angka Kredit Satuan hasil 

Lebih dari 961 jam 15 sertifikat 
antara 641-960 jam 9 Sertifikat 
antara 401-640 jam 6 Sertifikat 
antara 161-400 jam 3 Sertifikat 
antara 81-160 jam 2 Sertifikat 
antara 30-80 jam 1 Sertifikat 

 

Contoh: 
Sdri Irma, Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fisikawan medis ahli 
pertama mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang fisika medik 
selama 500 jam dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan (STTPL). 
 
Berdasarkan STTPL tersebut, Sdri Irma berhak mendapatkan angka kredit 
sebesar 6, sesuai dengan angka kredit yang diberikan untuk mengikuti 
diklat yang diselenggarakan antara 401-640 jam. 
 

B. Perhitungan Angka Kredit Unsur Pelayanan Fisika Medik 
 

Butir Kegiatan Angka 
Kredit 

Satuan 
Hasil 

Pelaksana 

A. Penyiapan alat pelayanan fisika medik. 
1. Menyiapkan alat keselamatan kerja 

terhadap radiasi. 

 
 

0,008 

 
 
Kegiatan 

Fisikawan Medis 
Ahli Pertama 

2. Menyiapkan alat dosimetri diagnos-tik 
/pencitraan medik /kedokteran nuklir. 

0,005 Kegiatan  

3 Meyiapkan alat QA/QC 
diagnostik/pencitraan medik/kedokteran 
nuklir. 

0,007 Kegiatan  

B. Pelayanan Keselamatan Radiasi. 
1. Melaksanakan survey radiasi 

lapangan/kecelakaan radiasi 

0,015 Kegiatan Fisikawan Medis 
Ahli Pertama 

2 Melakukan pengukuran/kalibrasi film 
badge 

0,009 10 
bg 

 

3  Melakukan pengukuran/kalibrasi 
TLDosimetri 

0,008 10 TLD  

4 Melakukan perawatan dan pemeliharaan 
peralatan proteksi. 

0,005 Laporan  

C.Pelayanan Radiodi-agnostik/pencitra-an 
medis 
1. Membuat desain ruangan/ bangunan 

 
 

0,03 

 
 

desain 

 
Fisikawan Medis 

Ahli Pertama 
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radiasi fasilitas sederhana 
2. Melakukan tindakan emergensi 0,02 Tindakan  
3. Menyusun data eksposi dalam table 0,015 Table  
4. Melakukan QA/QC fasilitas pengolahan 

film  
a) sederhana 

 
 

0,005 

 
 

Kegiatan 

 

b) sedang 0,01 Kegiatan  

D.Pelayanan Radio-terapi 
1. Membuat desain ruangan/ bangunan 

radiasi fasilitas sederhana 

 
0,035 

 
Desain 

 

2. Melaksanakan survey 0,03 Kegiatan  
3. Melakukan tindakan emergensi 0,015 Kegiatan  
4. Melakukan pengukuran radiasi out put 

terbuka/Wedge/Tray untuk seluruh 
lapangan sinar 

0,025 Kegiatan 
Fisikawan Medis 

Ahli Pertama 

5. Melakukan pengukuran radiasi Back 
Scatter Factor 

0,02 Kegiatan  

6. Melakukan pengukuran radiasi lapangan 
aplikator 

0,02 Kegiatan  

7.Melakukan perhitungan dosis radiasi pada 
radioterapi ekternal manual  
a. konvensional 2 dimensi 

0,01 Pasien  

b. TPS konven-sional 2 dimensi 0,005 Pasien  
 8.Melakukan perhitungan dosis radiasi pada 

brakhiterapi manual 
a.menghitung dosis untuk teknik intra 

kavilar 

 
 

0,005 

 
 

Pasien 

 
 

Fisikawan Medis 
Ahli Pertama 

b.TPS konven- sional 2 dimensi 0,001 Kegiatan  

9. Melakukan QA/QS 
a. Jaminan mutu brakhiterapi remote 

afterloading, 
1) Harian 

 
 
 

0,007 

 
 
 

Kegiatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fisikawan Medis 

Ahli Pertama 

2) Mingguan 0,02 Kegiatan 

b. Jaminan mutu aplikator brakhiterapi 
1) Harian 

0,007 Kegiatan 

c. Jaminan mutu pesawat telegama 
1) Harian 

 
0,007 

 
Kegiatan 

2) Mingguan 0,02 Kegiatan 

d. Jaminan Mutu pesawat LINAC 
1) harian 

 
0,01 

 
Kegiatan 

e. Jaminan Mutu pesawat simulator 
  1) harian 

 
0,001 

 
 Kegiatan 

 

d) Jaminan Mutu TPS 
        1) harian 

 
0.001 

 
Kegiatan 

 

e) Jaminan Mutu TPS individual 
1) pertama kali di sinar 

 
0,07 

 
Pasien 

 

E. Pelayanan Kedokteran Nuklir 
1. Membuat rencana kerja survey radiasi 

 
0,01 

 
Rencana 

 
 
 

Fisikawan Medis 
Ahli Pertama 

 
 
 
 
 
 

2. Membuat desain ruangan/ bangunan 
radiasi 
a) Fasilitas sederhana 

 
 

0,025 

 
 

Desain 

3. Melakukan tindakan emergensi 0,025 Kegiatan 

4. Melakukandosimetri 
a. Menghitung dosis untuk pasien 

 
0,004 

 
Kegiatan 

b. Menghitung dosis sisa 0,001 Kegiatan 

c. Menghitung dosis pasien 0,001 Kegiatan 
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5. Melakukan QA/QC 
a. Pesawat kedokteran nuklir 

1) Sederhana  
a) Harian 

 
 
 

0,01   

 
 
 

Kegiatan Fisikawan Medis 
Ahli Pertama b) Mingguan 0,02 Kegiatan 

c) Bulanan 0,03 Kegiatan 

b. Advance 
a) Harian 

 
0,01 

 
kegiatan 

6. Pelaksanaan Pembinaan Teknis 
1.  Konsultasi dengan tenaga kesehatan 

lainnya 

 
0,005 

 
kegiatan 

Fisikawan Medis 
Ahli Pertama 

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
pelayanan fisika medic 

0.03 laporan  Fisikawan Medis 
Ahli Muda 

 
Pejabat fisikawan medis yang melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawabnya akan mendapatkan angka kredit sesuai 
volume/beban kerja yang telah dilaksanakan untuk kegiatan tersebut.  

 
Contoh : 
1. Sdr. Arief, seorang pejabat fisikawan medis ahli pertama menyiapkan 

alat keselamatan kerja terha-dap radiasi sebanyak 50 kegiatan dan 
melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi manual teknik 
intra kavilar sebanyak 20 pasien.  

  
 Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan fisikawan medis termasuk 

butir penyiapan alat pelayanan fisika medik dan butir pelayanan 
keselamatan radiasi. Kegiatan tersebut adalah tugas fisikawan medis 
ahli pertama, dengan angka kredit: 
a. Menyiapkan alat keselamatan kerja terhadap radiasitiap 

pemeriksaan adalah 0,008 x 50 = 0,40. 
b. Menghitung dosis radiasi pada bakhiterapi manual teknik intra 

kavilar adalah 0,005 x 20 = 0,10 
 
Oleh karena kegiatan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas jenjang 
jabatannya, maka Sdr. Arief mendapatkan angka kredit sebesar :0,40 + 
0,10 = 0,50. 
 

2. Pejabat fisikawan medis yang melaksanakan kegiatan yang merupakan 
tugas Fisikawan Medis 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jenjang 
jabatannya, maka pejabat tersebut memperoleh angka kredit sebesar 80% 
dari angka kredit yang telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut (pasal 10 
Permenpan nomor 12 tahun 2008).  

 
Contoh : 
a. Sdr. Dodi seorang pejabat fisikawan medis ahli pertama melaksanakan 

tugas dari atasannya untuk monitoring dan evaluasi pelayanan fisika 
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medik di rumah sakit pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan 
frequensi kegiatan sebanyak 10 kali kegiatan. 
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik dengan 
angka kredit 0,03 merupakan tugas Fisikawan Medis Ahli Muda.  
Oleh karena Sdr. Dodi adalah pejabat Fisikawan Medis Ahli Pertama 
berarti mengerjakan kegiatan yang menjadi tugas jabatan Fisikawan 
Medis yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jabatannya, maka Sdr. 
Dodi dalam tugas moitoring dan evaluasi pelayanan fisika medic 
tersebut memperoleh angka kredit sebesar 80% x 10 x 0,03 = 0,024. 

 
b. Sdri. Amy seorang pejabat fisikawan medis ahli pertama melakukan 

pengukuran Radiasi Energi/HVL sebanyak 200 kali.  
Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan fisikawan medis ahli muda, 
termasuk dalam butir kegiatan pelayanan radioterapi, dengan angka 
kredit 0,04.  
Oleh karena Sdri. Amy adalah pejabat fisikawan medis ahli pertama 
berarti Sdri.Amy mengerja-kan kegiatan yang menjadi tugas jabatan 
fisikawan medis yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jabatannya, 
maka Sdri. Amy dalam tugas tersebut memperoleh angka kredit 
sebesar 80% x 200 x 0,04 = 0,64. 

 
c. Pejabat fisikawan medis melaksanakan kegiatan yang merupakan 

tugas fisikawan medis 2 (dua) tingkat lebih tinggi maupun lebih 
rendah dari jabatannya, maka pejabat tersebut tidak memperoleh 
angka kredit untuk kegiatan tersebut.  
Contoh : 
Sdr. Fauzan seorang fisikawan medis ahli  pertama membuat desain 
limbah radiasi kompleks sebanyak 100 desain.  
Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan fisikawan medis ahli madya 
termasuk butir kegiatan pelayanan keselamatan radiasi, dengan angka 
kredti 0,07 untuk tiap desain.  
arena Sdr. Fauzan adalah pejabat fisikawan medis pertama berarti Sdr. 
Fauzan mengerjakan kegiatan yang menjadi tugas fisikawan medis 
yang 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari jabatannya, maka Sdr. Fauzan 
tidak memperoleh angka kredit untuk kegiatan tersebut.  

 
C. Perhitungan Angka Kredit Unsur Pengembangan Profesi 

1. Membuat  Karya Tulis Ilmiah dibidang fisika medik 
 

Butir Kegiatan Angka 
Kredit 

Satuan 
Hasil 

Pelaksana 

1. Membuat karya tulis ilmiah di bidang fisika 
medik.  
Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

244 

 

disusun oleh perorangan atau kelompok yang 
membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan 
menuangkan gagasan tersebut secara sistematis 
melalui identifikasi, diskripsi atau analisa 
permasalahan, simpulan dan saran saran 
pemecahannya mengikuti kaidah ilmu 
pengetahuan di bidang fisika medik yang 
dipulikasikan: 
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan 

diedarkan secara nasional 

 
 
 
 
 
 
 
 

12,50 

 
 

 
 
 
 
 
 

Buku 

 
 
 
 
 
 
 
 

semua 
jenjang 

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 6,00 naskah   

2. Membuat karya ilmiah/karya tulis berupa 
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan 
sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak 
dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada 
perpustakaan instansi yang bersangkutan: 
a. Dalam bentuk buku 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

Buku 

 
 
 
 

 
semua 
jenjang 

b. Dalam bentuk makalah 4 Naskah  

3. Membuat  karya tulis berupa tinjauan atau 
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam 
bidang fisika medik yang dipubikasikan 
dalam bentuk: 
a. Buku yangditerbitkan atau diedarkan 

secara nasional 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

Buku 

 
 
 
 

semua 
jenjang 

b. Majalah ilmiah yang diakui LIPI 4 Majalah  

4. Membuat tulisan ilmiah popular di bidang 
fisika medik yang disebarluas-kan melalui 
media masa 

2 Karya 
 

semua 
jenjang 

5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, 
gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang 
fisika medik pada pertemuan ilmiah 

2,50 naskah semua 
jenjang 

 

2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisika 
medik 

Butir Kegiatan Angka 
Kredit 

Satuan 
Hasil 

Pelaksana 

1. Menerjemahkan /menyadur di bidang fisika 
medik yang dipublikasikan  dalam bentuk: 
a. Buku yang diterbitkan atau diedarkan 

secara nasional 

 
 

7 

 
 

Buku 

 
 

semua 
jenjang 

b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi 
ybw. 

3,50 majalah  

2. Menerjemahkan /menyadur di bidang fisika 
medik yang tidak dipublikasikan  dalam 
bentuk: 
a. Buku  

 
 

3 

 
 

Buku 

 
 

semua 
jenjang 

b. Makalah  1,50 naskah  

3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang 
dimuat dalam penerbitan 

1,50 naskah semua 
jenjang 
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3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di 
bidang fisika medik 
 

Butir Kegiatan Angka 
Kredit 

Satuan 
Hasil 

Pelaksana 

Membuat buku pedoman/petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika 
medik. 
Membuat buku yang berisi uraian/keterangan 
yang dapat dijadikan pedoman/petunjuk dalam 
pelayanan fisika medik. 

2 naskah 
pedoman 

semua 
jenjang 

 

4. Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik. 
 

Butir Kegiatan Angka 
Kredit 

Satuan 
Hasil 

Pelaksana 

Menemukan teknologi tepat guna di bidang 
fisika medik. 
Mengembangkan teknologi dengan 
menggunakan unsur unsur sumber daya yang 
ada untukmemecahkan masalah di bidang tugas 
fisikawan medik. 

5 Karya semua 
jenjang 

 

Kegiatan pengembangan profesi untuk fisikawan medis dapat dilakukan 
berkelompok atau perorangan dalam membuat karya tulis/karya ilmiah, 
menerjemahkan/menyadur buku, membuat buku edoman/juklak/juknis 
dan menemukan teknologi tepat guna di bidang Fisika Medik. 
 
Contoh: 
Sdr. Agus pejabat fisikawan medis ahli muda membuat karya tulis 
mengenai tinjauan Dampak Bahaya Radiasi bagi Kesehatan, dipublikasikan 
dalam majalah Jurnal Kesehatan, maka Sdr. Agus mendapatkan angka 
kredit 4 sesuai dengan Permenpan No PER/12/M.PAN/5/2008 Lampiran I.  
Apabila kegiatan pengembangan profesi dilakukan secara 
bersama/berkelompok pembagian angka kreditnya ditetapkan dalam Pasal 
16 Permenpan No PER/12/M.PAN/5/2008 sebagai berikut : 
 
Karya tulis ilmiah di lakukan oleh 2 (dua) orang penulis, maka perolehan 
angka kredit masing masing adalah:  
a. 60 % bagi penulis utama  
b. 40 % bagi semua penulis pembantu.  

 
Apabila membuat karya tulis ilmiah dilakukan oleh 3 (tiga) orang penulis, 
maka perolehan angka kredit masing masing adalah: 
a. 50 % bagi penulis utama  
b. 25 % masing-masing bagi semua penulis pembantu.  
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Apabila membuat karya tulis ilmiah dilakukan oleh 4 (empat) orang 
penulis, maka perolehan angka kredit masing masing adalah: 
a. 40 % bagi penulis utama  
b. 20 % massing-masing bagi semua penulis pembantu.  

 
Contoh: 
Sdr. Hary pejabat fisikawan medis ahli muda membuat karya tulis 
mengenai desain ruangan/bangunan radiasi. Karya ilmiah tersebut berupa 
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri, dibuat dalam bentuk 
buku, tidak dipublikasikan tapi didokumentasikan pada perpustakaan.  
 
Dalam membuat karya tulis tersebut Sdr. Hary dibantu oleh dua Pejabat 
fisikawan medis ahli pertama yaitu Sdri. Nia dan Sdri. Lani. 
 
Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan fisikawan medis termasuk butir 
kegiatan membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik berupa 
tinjauan atau usulan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang 
kesehatan yang tidak dipublikasikan tapi didokumen-tasikan pada 
perpustakaan dalam bentuk buku yang merupakan tugas semua jenjang 
jabatan dengan angka kredit 8 (delapan).  
 
Perhitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut: 
a. Sdr. Hary, fisikawan medis ahli muda sebagai penulis utama 

mendapatkan angka kredit 50% x 8 = 4 
b. Sdri. Nia, fisikawan medis ahli pertama sebagai penulis pembantu 

mendapatkan angka kredit 25% x 8 = 2  
c. Sdri. Lani, fisikawan medis ahli pertama sebagai penulis pembantu 

mendapatkan angka kredit 25% x 8 = 2. 
 

Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik yakni fisikawan 
medis mengembangkan teknologi dengan menggunakan unsur-unsur 
sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah di bidang tugas 
fisikawan medis. 

 
Contoh: 
Sdr. Dedy sebagai pejabat fungsional fisikawan medis ahli pertama di 
rumah sakit pemerintah di Propinsi Nusa Tenggara Timur membuat 
software/system aplikasi factor ekspose pesawat radiodiagnostik, maka Sdr. 
Dedy mendapatkan angkra kredit 5. 

 
D. Perhitungan Angka Kredit Unsur Penunjang Tugas Fisikawan Medis 

Kegiatan penunjang fisikawan medis terdiri dari mengajar, melatih dalam 
bidang fisika medis, seminar/lokakarya sebagai anggota organisasi profesi, 
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sebagai anggota tim penilai jabatan fungsional, memperoleh gelar kesarjanaan 
lainnya dan mendapat penghargaan/ tanda jasa. 
 
1. Mengajar/melatih di bidang fisika medik 

Butir Kegiatan Angka 
Kredit 

Satuan 
Hasil 

Pelaksana 

Mengajar dan melatih pada pendidikan dan 
pelatihan pegawai. 
Memberikan pelajaran/pelatihan kepada sejumlah 
pelatihan formal dengan materi 
pelajaran/pelatihan yang berkaitan dengan 
bidang fisika medik. 

0,03 2 jpl semua 
jenjang 

 

Contoh: 
Sdr. Kartawinata, Fisikawan Medis Ahli Pertama pada rumah sakit 
pemerintah di Jawa Tengah memberikan materi Pengelolaan Limbah 
Radioaktif selama 4 jam pelajaran pada Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 
Fungsional Fisikawan Medis Jenjang Ahli Pertama di Balai Pelatihan 
Kesehatan Semarang. Kegiatan mengajar/melatih pegawai setiap 2 jam 
pelajaran mendapatkan nilai angka kredit 0,3, sehingga untuk kegiatan 
tersebut Sdr. Kartawinata diberikan  angka kredit sebesar 0,3 x 2 = 0,6. 
 

2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang fisika medik 
 Butir Kegiatan Angka 

Kredit 
Satuan 
Hasil 

Pelaksana 

1. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang fisika 
medik. 
Mengikuti pertemuan ilmiah di bidang fisika 
medik dalam rangka memperoleh dan 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan 
serta memperluas cakrawala/wawasan 
a. Sebagai pemasaran 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

kali 

 
 
 
 
 
 

semua 
jenjang 

b. Pembahas/moderator/nara sumber 2 kali  
c. Peserta  1 kali  

2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: 
a. Ketua  

1,5 kali semua 
jenjang 

b. Anggota  1 kali  
 

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi fisikawan medis 
Butir kegiatan Angka 

Kredit 
Satan 
Hasil 

Pelaksana  

Menjadi anggota organisasi profesi fisikawan 
medis sebagai: 
a. Ketua/Wakil Ketua 

 
 

1 

 
 

tahun 

 
 

semua 
jenjang 

b. Anggota 0,75 tahun  
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4. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional fisikawan 
medis 

Butir Kegiatan Angka 
Kredit 

Satuan 
Hasil 

Pelaksana 

Menjadi tim penilai angka kredit jabatan 
fungsional fisikawan medis sebagai: 
a. Ketua/Wakil Ketua 

 
 

1 

 
 

tahun 

 
 

semua 
jenjang 

b. Anggota  0,75 Tahun  

 

5. Memperoleh penghargaan/tanda jasa 
Butir Kegiatan Angka 

Kredit 
Satuan Hasil Pelaksa

na 

Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya 
Satya 
a. 30 tahun 

 
 

3 

 
 

penghargaan 

 
 

semua 
jenjang 

b. 20 tahun 2 penghargaan  
c. 10 tahun 1 penghargaan  

 

6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya 
Butir Kegiatan Angka 

Kredit 
Satuan 
Hasil 

Pelaksana 

Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai 
dengan bidang tugasnya 

a. Sarjana/D IV 

 
 

5 

 
 

ijazah 

 
 

semua 
jenjang 

b. Sarjana Muda, D II/DIII 3 ijazah  

 
 

E. Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 
Fisikawan Medis 
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap pejabat 
fungsional fisikawan medis  wajib mencatat, menginventarisir seluruh 
kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka 
Kredit (DUPAK) kepada pejabat yang berwenang. 

 
1. Formulir yang harus disiapkan adalah: 

a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit  (Lampiran I A Perbersama 
Menkes dan Ka BKN nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan  nomor 
29 Tahun 2008) 

b. Catatan dan laporan prestasi kerja harian 
c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Fisika Medik  

(Lampiran II Perbersama Menkes dan Ka BKN nomor 
1111/MENKES/PB/XII/2008 dan  nomor 29 Tahun 2008) 
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d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 
(Lampiran III Perbersama Menkes dan Ka BKN nomor 
1111/MENKES/PB/XII/2008 dan  nomor 29 Tahun 2008) 

e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Fisikawan 
Medis (Lampiran IV Perbersama Menkes dan Ka BKN Nomor 
1111/MENKES/PB/XII/2008  dan  nomor 29 Tahun 2008) 

f. Surat Pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fisika Medik 
(Lampiran V Per bersama Menkes dan Ka BKN nomor 
1111/MENKES/PB/XII/2008 dan  nomor 29 Tahun 2008). 
 

2. Catatan dan Laporan Prestasi Kerja Harian 
Formulir ini diisi setiap hari kerja oleh fisikawan medis dan di paraf oleh 
atasan langsung, dan formulir ini digunakan sebagai dasar pengisian 
formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Fisika Medik. 
 
Contoh formulir catatan dan laporan prestasi kerja harian 
 

Nama  :  

NIP :  
Jabatan  :  
Golongan/ruang :  
Unit Organisasi :  
Kabupaten/Kota :  
Propinsi  :  
Bulan /tahun :  

N
o  

Unsur 
Kegiatan 

Satuan  Jumlah Prestasi Kerja Tanggal Jumlah 
kegiatan 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst  

               

               

               

               

               

               

               

Paraf atasan Langsung             

 
Kepala 
……………………. 
NIP……………….. 

 
 
Catatan:  Butir kegiatan yang ditulis dalam formulir sesuai dengan 
kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan jenjang jabatan. 
 
Dari catatan kegiatan harian tersebut di atas, pada akhir semester data 
dimasukkan dalam formulir rekapitulasi bulanan yang merupakan 
rekapitulasi kegiatan setiap semester. 
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Contoh formulir catatan kegiatan setiap semester 
 

Nama  :  

NIP  :  

Jabatan  :  

Golongan/ruang :  

Unit Organisasi :  

Kabupaten/Kota :  

Propinsi  :  

Bulan /tahun :  

No Unsur 
Kegiatan 

Angka 
Kredit 

Kegiatan Bulan Juml 
Kegiatan 

Nilai 
Angka 
Kredit 

Jan Peb Mrt Apr Mei Jun 

           

           

           

           

           

Kepala …………………. 
                                                                                                           
NIP……………. 

 
Catatan:  
Formulir ini dibuat setiap 6 (enam) bulan misalnya kegiatan bulan Januari 
sampai dengan bulan Juni merupakan kegiatan semester I dan untuk bulan 
Juli sampai dengan bulan Desember merupakan semester II, yang merupakan 
rekapitulasi jumlah prestasi kerja bulanan. 
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LAMPIRAN II 
SURAT PERNYATAAN 

MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN FISIKA MEDIK 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini:: 
Nama :  ........................................................ 

NIP : ........................................................ 

Pangkat/Gol/ruangTMT :  ......................................................... 

Jabatan : ......................................................... 

Unit Kerja : ......................................................... 

 
Menyatakan bahwa: 
Nama :  .......................................................... 

NIP : ........................................................... 

Pangkat/Gol/ruangTMT :  ........................................................... 

Jabatan/TMT : ........................................................... 

Unit Kerja : ........................................................... 

 
Untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik sesuai catatan dan laporan  
prestasi kerja harian, sebagai berikut: 

No 
Uraian Kegiatan 

Pelayanan Fisika Medik 
Jumlah Volume 

Kegiatan 
Jumlah Angka 

Kredit 
Keterangan/

bukti fisik 

1 Bulan Januari tahun.....    

2 Buan Pebruari tahun....    

3     

 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
...........,..................... 
Atasan langsung 
 
.................................. 
NIP........................... 
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LAMPIRAN III 
SURAT PERNYATAAN 

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini:: 
Nama :  ........................................................ 
NIP : ........................................................ 
Pangkat/Gol/ruangTMT :  ......................................................... 
Jabatan : ......................................................... 
Unit Kerja : ......................................................... 

 
Menyatakan bahwa: 

Nama :  ........................................................... 
NIP : ........................................................... 
Pangkat/Gol/ruangTMT :  ........................................................... 
Jabatan/TMT : ........................................................... 
Unit Kerja : ........................................................... 

 
 melakukan kegiatan pengembangan profesi, sebagai berikut: 

No 
Uraian Kegiatan  
Pengembangan 

Profesi 
Tanggal 

Satuan 
Hasil 

Jumlah 
Volume 
Kegiatan 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keterangan/ 
Bukti Fisik 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
...........,..................... 
Atasan langsung 
 
.................................. 
NIP........................... 
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LAMPIRAN IV 
SURAT PERNYATAAN 

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIS 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini:: 
Nama :  ........................................................ 
NIP : ........................................................ 
Pangkat/Gol/ruangTMT :  ......................................................... 
Jabatan : ......................................................... 
Unit Kerja : ......................................................... 

 
Menyatakan bahwa: 

Nama :  ........................................................... 
NIP : ........................................................... 
Pangkat/Gol/ruangTMT :  ........................................................... 
Jabatan/TMT : ........................................................... 
Unit Kerja : ........................................................... 

 
 

Untuk melakukan kegiatan penunjang tugas Fisikawan Medis, sebagai berikut: 

No 
Uraian Kegiatan  

Penunjang Tugas Fisikawan 
Medis 

Tgl 
Satuan 
Hasil 

Jumlah 
Volume 
Kegiatan 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keterangan/ 
Bukti Fisik 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
...........,..................... 
Atasan langsung 
 
............................... 
NIP........................... 
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LAMPIRAN V 
SURAT PERNYATAAN 

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FISIKA MEDIK 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama :  ........................................................ 
NIP : ........................................................ 
Pangkat/Gol/ruangTMT :  ......................................................... 
Jabatan : ......................................................... 
Unit Kerja : ......................................................... 

 
Menyatakan bahwa: 

Nama :  ........................................................... 
NIP : ........................................................... 
Pangkat/Gol/ruangTMT :  ........................................................... 
Jabatan/TMT : ........................................................... 
Unit Kerja : ........................................................... 

 
Untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fisika Medik, sebagai berikut: 

No 
Uraian Kegiatan 

 
Waktu 

Pelaksanaan 
Satuan 
Hasil 

Jumlah 
Volume 
Kegiatan 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keteranga
n/ Bukti 

Fisik 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
...........,..................... 
Atasan langsung 
 
................................. 
NIP........................... 
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LAMPIRAN I A 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 

JABATAN FISIKAWAN MEDIK PERTAMA 
Masa penilaian tanggal................s/d.................... 

I  KETERANGAN PERORANGAN 

 1 Nama :  

2 NIP :  

3 Nomor Seri KARPEG :  

4 Tempat tanggal lahir :  

5 Jenis Kelamin :  

6 Pendidikan yang telah iperhitungkan angka 
kreditnya 

:  

7 Pangkat/golongan/ruang TMT :  

8 Jabatan :  

9 Masa Kerja 
Golongan 

Lama :  

Baru :  

10 Unit Kerja :  

II UNSUR YANG DINILAI 

  
UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI 

ANGKA KREDIT MENURUT 

INST ANSI PENGUSUL TIM PENILAI 

LAMA BARU JML LAMA  BARU JML 

 UNSUR UTAMA       

I PENDIDIKAN       

 A. Pendidikan formal dan mendapatkan ijasah 
1. 

      

 B. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Fismed       

 1.        

II  PELAYANAN FISIKA MEDIK       

 A.Pelayanan Keselamatan Radiasi       

 1.        

 B.Pelayanan Radiodiagnostik       

 1.        

 C.Pelayanan Radioterapi       

 1.        

 D. Pelayanan Kedokteran Nukir       

 1.        

III PENGEMBANGAN PROFESI       

 A. Pembuatan KTI Bidang Fisika Medik       

 B. Penterjemahkan/Penyaduran buku       

 C. Pembuatan Buku Pedoman/juklak/juknis       

 D. Menemukan TTG bidang Fismed       

JUMLAH       

JUMLAH UNSUR UTAMA       

IV PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIS       

 A. Pengajar/Pelatih Bidang Fismed       

 B. Peran serta dalam Seminar/Lokakarya       

 C. Keanggotaan dalam OP Fismed       

 D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jafung 
Fismed 

      

 E. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa        

 F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya       

JUMLAH       

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG       
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Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK 
1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Fisika Medik. 
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi. 
3. Surat Pernyataan Melakukan kegiatan Penunjang Tugas Fisikawan Medik. 
4. dan seterusnya 

.......................................................... 
 

.......................................................... 
NIP................................................... 

IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL 
1. .............................. 
2. ............................. 
dst. 

..................,........................................ 
 

            Nama pejabat pengusul 
NIP...................................................    

   CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI 
1. ........................................ 
2. ....................................... 
dst 
 

.......................,.................................. 
 

              Nama penilai 1) 
NIP................................................... 

 
                Nama penilai 2) 

NIP.................................................... 

VI CATATAN KETUA TI PENILAI 
1. ............................................. 
2. ............................................ 
dst  

.........................,................................... 
                                                                
Ketua Tim Penilai  

                                          
Nama Ketua Tim Penilai          
NIP.............................................. 
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III. RANGKUMAN 
A. Perhitungan angka kredit terdiri dari: 

Perhitungan Angka Kredit Unsur Pendidikan dibedakan menjadi: 
a. Perhitungan Angka Kredit Unsur Pelayanan Fisika Medik 
b. Perhitungan Angka Kredit Unsur Pengembangan Profesi 
c. Perhitungan angka kredit Unsur Penunjang Tugas Fisikawan Medis 

B. Pejabat fisikawan medis yang melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawabnya akan mendapatkan angka kredit sesuai 
volume/beban kerja yang telah dilaksanakan untuk kegiatan tersebut.  

C. Kegiatan penunjang fisikawan medis terdiri dari mengajar, melatih dalam 
bidang fisika medis, seminar/lokakarya sebagai anggota organisasi profesi, 
sebagai anggota tim penilai jabatan fungsional, memperoleh gelar 
kesarjanaan lainnya dan mendapat penghargaan/ tanda jasa. 

D. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap pejabat 
fungsional fisikawan medis  wajib mencatat, menginventarisir seluruh 
kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka 
Kredit (DUPAK) kepada pejabat yang berwenang 

 
 

IV. EVALUASI 
Hitunglah angka kredit, Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Fisikawan Medis 

Ahli Pertama berikut ini :  

A. Saudara Nugroho menyiapkan alat keselamatan kerja terhadap radiasi 

sebanyak 60 kegiatan,  melakukan perhitungan dosis radiasi pada 

radioterapi ekternal manual konvensional 2 dimensi pada 25 pasien, serta 

berkonsultasi dengan dokter 10 kegiatan. Selain Pelayanan Fisika Medik 

tersebut, saudara Nugroho juga membuat tulisan ilmiah tentang Aplikasi 

Nuklir di Bidang  kesehatan, disebarluaskan melalui media masa. 

 

B. Saudara Dwi melakukan Pelayanan Kedokteran Nuklir yaitu membuat 

rencana kerja survey radiasi 20 kegiatan, melakukan dosimetri menghitung 

dosis untuk pasien  75 kegiatan serta 5 kegiatan tindakan emergensi. Saudara 

Dwi juga mengikuti pelatihan dan pelatihan dalam rangka pengembangan 

Fisikawan Medis dan Biofisikawan yang handal  selama 60 JPL. 

 
V. REFERENSI  

Departemen Kesehatan RI, Badan PPSDM Kesehatan, Pusdiklat Kesehatan, 
Pedoman Penyusunan Kurikulum Dan Modul Pelatihan Berorientasi 
Pembelajaran, Jakarta 2004. 
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Departemen Kesehatan RI, Biro Kepegawaian Bekerjasama Dengan 
Pusdiklatkes, Modul Pelatihan Tim Penilai Angka KreditJabatan Fungsional 
Kesehatan, Jakarta 2004. 

 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  

PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis Dan 
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Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008, Nomor 29 Tahun 2008 Angka 
Kreditnya.tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisikawan 
Medis Dan Angka Kreditnya. 

 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 262/MENKES/PER/IV/2009 tentang 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Fisikawan Medis Dan Angka Kreditnya 
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Lampiran: 
 

Kunci Jawaban Evaluasi 
 

Materi Dasar II 
Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 
A. Tugas fisikawan medis adalah: 

1. Menyiapkan alat pelayanan fisika medik.  
2. Melakukan pelayanan keselamatan radiasi.  
3. Melakukan pelayanan radiodiagnostik/pencitraan medis.  
4. Melakukan pelayanan radioterapi.  
5. Melakukan pelayanan kedokteran nuklir.  
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik.  
7. Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik.  
8. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang 

fisika medik. 
 

B. Jenjang dan golongan jabatan fungsional fisikawan medis: 
1. Fisikawan Medis Pertama:  

a. Penata Muda, golongan ruang III/a;  
b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.  

2. Fisikawan Medis Muda:  
a. Penata, golongan ruang III/c;  
b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.  

3. Fisikawan Medis Madya:  
a. Pembina, golongan ruang IV/a;   
b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;  
c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. 
 

C. Syarat pengangkatan pertama fisikawan medis adalah: 
1. Berijazah S1 Fisika Medik; 
2. Pangkat lebih rendah, Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam 

Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 
(satu) tahun terakhir. 

Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Fisikawan 
Medis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Memenuhi syarat inpasiing (hanya setahun  pada tahun 2009) dan tidak 

rangkap jabatan (struktural/fungsional) (pasal 26 dan 27 pada 
PERMENPAN Nomor PER/12/M.PAN/5/2008; 

2. Memiliki pengalaman dan pelayanan fisika medik paling singkat 2 (dua) 
tahun 

3. Usia paling tinggi 50 (lima pulih) tahun 
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4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam 
Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 
(satu) tahun terakhir. 
 

D. Besaran tunjangan fisikawan medis adalah: 
1. Fisikawan medis pertama sebesar Rp. 300.000 
2. Fisikawan medis muda sebesar Rp. 600.000 
3. Fisikawan medis madya sebesar Rp. 850.000 

 
E. Peraturan-peraturan terkait jabatan fungsional fisikawan medis adalah: 
 Peraturan Presiden No 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional 

Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis 
Peraturan MenPAN No. PER/12/M.PAN/ 5/2008 tentang Jabatan Fungsional 
Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya.  
Peraturan Bersama Menkes dan Ka. BKN No. 1111/ MENKES/PB/XII/ 2008 
dan No. 29 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya. 

 
 Materi Dasar III 
 Etika Profesi Fisikawan Medis 

A. Kebutuhan dasar manusia menurut Marslow: 
1. fisiologi 
2. rasa aman (security) 
3. afiliasi akseptansi 
4. penghargaan (esteem needs) 
5. perwujudan diri (self actualization) 
 

B. Makna dari sistem nilai adalah Nilai atau value ( bahasa Inggris) atau  valere 
(nahasa Latin) memiliki arti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku dan 
kuat. Nilai biasanya digunakan untuk menunjukan sesuatu yang abstrak, 
dimana dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Nilai adalah 
kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diingikan , berguna, 
berharga, atau dapat menjadi obyek kepentingan.Menilai berarti menimbang 
yaitu kegiatan untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan 
diakhiri dengan keputusan akhir. Keputusan inin berupa hasil akhir berupa 
pernyataan baik, buruk, indah, jelek, salah, benar, dan lain sebagainya. 
 

C. Etika berarti adat-istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati 
untuk melakukan perbuatan. Dalam kajian filsafat etika merupakan bagian 
dari filsafat yang mencakup metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, 
sosiologi, ilmu sejarah dan etistika. Etika adalah suatu ilmu pengetahuan yang 
membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang 
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dapat dinilai baik dan mana yang jelek  dengan memperlihatkan amal 
perbuatan manusia sejauh yang bisa dicerna akal pikiran. 
 

D. Etika merujuk tentang perbuatan ataupun kebiasaan manusia. Sedangkan 
hukum menata, membatasi dan mengarahkan ruang gerak kepentingan 
sehingga dapat terjalin secara harmonis. 
 

E. Profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandangnya 
memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui latihan/training 
atau sejumlah pengalaman lain atau diperoleh dari kedua-duanya. Profesi 
merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian 
(keterampilan, kejujuran dsb) tertentu (KBBI, 1999). Profesi adalah pekerjaan 
tetap berupa pelayanan (service occupation); pelaksanaannya dijalankan 
dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu; dihayati 
sebagai panggilan hidup serta terikat pada etika umum dan etika khusus 
(ertika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama 
manusia (Lili Rasyidi, 2002).  

 
Materi Dasar IV 
Peraturan Perundangan Tentang Ketenaganukliran/Radiasi Pengion 
A. Peraturan perundang-undangan tentang ketenaganukliran yang berlaku di 

Indonesia adalah: 
1. Undang Undang 

Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Keteganuklikran adalah 
pengganti Undang-undang Pokok Tenaga Atom No. 31 tahun 1964 yang 
mengatur seluruh masalah pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. 

2. Peraturan Pemerintah (PP) 
a. PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir  
b. PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan 

Keamanan Sumber Radioaktif (Pengganti dari PP No. 63 Tahun 2000) 
c. PP No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi 

Pengion dan Bahan Nuklir. (Pengganti dari PP No. 64 Tahun 2000) 
d. PP No. 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi 

Nuklir.  
e. PP No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 

(Pengganti dari PP No.27 Tahun 2002) 
f. PP No. 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Belaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
(Pengganti dari PP No.27 Tahun 2002) 

g. PP No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan 
dalam Pengangkutan Zat Radioaktif (Pengganti dari PP No.27 Tahun 
2002) 

3. Keputusan Presiden (Keppres)/Peraturan Presiden (Perpres) 
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a. Keppres No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
(BAPETEN) mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah 
dengan Perpres No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas 
Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non-Departemen 

b. Keppres No. 106 Tahun 2001 tentang Pengesahan Convention on 
Nuclear Safety (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir) 

c. Perpres No. 74 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian 
Nuklir. 

4. Peraturan Kepala Bapeten 
a. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 21/Ka-BAPETEN/XII-02 tentang 

Program Jaminan Kualitas Instalasi Radioterapi. 
b. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem 

Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 
c. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan 

Kesehatan untuk Pekerja Radiasi. 
d. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan 

Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan 
Intervensional. 

e. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uji 
Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. 

f. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keselamatan 
Radiasi dalam Kedokteran Nuklir. 

g. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan 
Radiasi dalam Penggunaan Radioterapi. 

h. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir. 

i. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Surat Izin 
Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi Yang Memanfaatkan 
Sumber Radiasi Pengion. 

 
B. Tujuan pengawasan dan inspeksi ketenaganukliran: 

Tujuan dari pengawasan adalah: 
1. Terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat; 
2. Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat 

serta perlindungan terhadap lingkungan hidup; 
3. Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga 

nuklir; 
4. Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk 

menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir; 
5. Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan 
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6. Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam 
pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir. 

 
Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir 
yang dilaksanakan oleh inspektur keselamatan nuklir untuk memastikan 
ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.   
 

C. Tata cara memperoleh ijin pemanfaatan ketenaganukliran yang berlaku di 
Indonesia. 
Untuk memperoleh ijin pemanfaatan sumber radiasi pengion dan ijin 
pemanfaatan bahan nuklir pemohon harus mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada Kepala Bapeten dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis. Setelah menerima dokumen 
permohonan ijin Kepala Bapeten memberikan pernyataan tentang 
kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
dokumen diterima. Jika dokumen permohonan ijin dinyatakan tidak 
lengkap, Kepala Bapeten mengembalikan dokumen tersebut kepada 
pemohon. Jika dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Bapeten 
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan ijin. Penilaian 
terhadap dokumen persyaratan ijin dilaksanakan paling lama 15 
(limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen untuk bahan nuklir 
persyaratan ijin dinyatakan lengkap.  
 
Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan ijin telah 
memenuhi persyaratan, Kepala Bapeten, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
kerja, menerbitkan ijin. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen 
persyaratan ijin tidak memenuhi persyaratan, Kepala Bapeten 
menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari 
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui. Pemohon harus 
menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan ijin paling lama 15 
(limabelas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada 
Pemohon. 
 
Jika pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan ijin, 
pemohon dianggap membatalkan permohonan ijin. Penilaian terhadap 
dokumen perbaikan persyaratan ijin dilaksanakan paling lama 15 
(limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan 
persyaratan ijin diterima oleh Kepala Bapeten. Jika hasil penilaian 
menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan ijin telah memenuhi 
persyaratan ijin, Kepala Bapeten, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja, menerbitkan ijin.  
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Setiap ijin yang diterbitkan oleh Kepala BAPETEN kepada pemohon ijin 
dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 
No. 56 Tahun 2014   tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 
 

Materi Inti I 
Biologi Radiasi 
A. Karakter pembelahan mitosis: 

1. Berlangsung pada sel somatic 
2. Menghasilkan dua buah sel anakan yang identik dengan induknya. 
3. Melakukan satu kali pembelahan 
4. Antar pembelahan satu dan kedua diselingin dengan fase interfase 
5. Anakan sel mempunyai jumlah kromosom, sifat, yang sama dengan 

induknya, mempunyai kemampuan untuk membelah lagi 
6. Pada organisme, dapat terjadi pada usia muda, dewasa, maupun tua.  
7. Tahapann,ya IPMAT interfase terlebih dahulu, baru PMAT lagi berikut 

uraiannya. 
 

B. Tujuan pembelahan miosis: 
1. Untuk membentuk sel-sel kelamin. 
2. Membentuk pengurangan jumlah kromosom (mereduksi). 
3. Pereduksian bertujuan untuk membentuk hasil zygot dari pertemuan dua 

sel  kelamin yang selalu sama dengan individu yang ada/individu 
sebelumnya. 

4. Untuk mencapainya, pembelahan meiosis berlangsung melalui dua tahap 
pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 secara langsung tanpa 
penggandaan lagi karena harus ada reduksi kromosom. 
 

C. Pengelompokan tumor berdasarkan hokum Bergonie dan Tribendoue: 
1. Tumor Radiosensitif  

Dapat dihancurkan dengan dosis penyinaran 3000 samapi 4000 rad dalam 
3 – 4 minggu  

2. Tumor Radioresponsif 
Dapat dihancurkan dengan dosis penyinaran 4000 samapi 5000 rad dalam 
4 – 5 minggu  

3. Tumor Radioresisten  
Sulit untuk dihancurkan walaupun dengan dosis di atas 6000 rad, 
sedangkan dosis setinggi itu melebihi batas toleransi jaringan sehat di 
sekitarnya, sehingga dapat merusak jaringan di sekitarnya   
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Materi Inti II 
Persiapan Alat Pelayanan Fisikawan Medis 
A. Alat ukur radiasi yang digunakan adalah 

1. Surveymeter 
2. Multimeter sinar-x 

 
B. Pesiapan alat keselamatan kerja radiasi adalah dengan pastikan bahwa apron 

yang tidak ada yang retak atau melorot. 
 

C. Persiapan alat ukur radiasi digunakan dengan cara 
1. Pastikan alat dapat bekerja dengan baik  
2. Jika diperlukan catudaya maka pastikan bahwa sumber tegangan masih 

bekerja dengan baik 
3. Memastikan Kalibrasi peralatan masih berlaku 

 
D. Persyaratan alat ukur dapat digunakan  

1. Pastikan alat dapat bekerja dengan baik 
2. Jika diperlukan catudaya maka pastikan bahwa sumber tegangan masih 

bekerja dengan baik 
3. Kalibrasi peralatan masih berlaku 

 
E. Proses penyiapan plasien adalah dengan memberikan penjelasan kepada 

pasien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan berkaitan 
dengan keselamatan radiasi, meliputi penjelasan efek/gejala yang mungkin 
akan dirasakan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama 
pemeriksaan/pengobatan, sehingga pasien siap secara fisik maupun 
psikologis untuk menjalani pemeriksaan/pengobatan dengan radiasi. 

 
Materi Inti III 
Pelayanan Keselamatan Radiasi 
A. Pengertian radiasi: 

Setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang, 
dan akhirnya diserap oleh benda lain.  

 
B. Keselamatan radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi 

pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. 
 

C. Cara kalibrasi FB : 
 Tahap kalibrasi film badge, sebagai berikut :  

1. Letakkan phantom PMMA di atas meja target  
2. Posisikan holder yang sudah terisi film badge seperti gambar 7.  
 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

266 

 

 

 

 

Gambar 7. posisi bingkai / holder 
film badge pada saat kalibrasi film 
badge  
        : posisi Sn/Pb 

 

3. Atur waktu/timer penyinaran dari kontrol table sesuai dengan hasil 
output pesawat 137C.   

4. Lakukan eksposure dengan menekan tombol start, jika sudah berhenti, 
segera ambil holder + film badge dari phantom.  

5. Lakukan perulangan eksposure sampai dengan range dosis terakhir  
 

D. Cara kalibrasi TLD : 
1. Lakukan annealing TLD selama 1 jam pada suhu 400 °C, kemudian 

lanjutkan selama 2 jam pada suhu 100 °C (untuk membersihkan sisa-sisa 
energi     yang tersimpan). 

2. Lakukan kalibrasi dengan sumber    radiasi standar dengan dosis radiasi 
yang sudah ditentukan sebelumnya (cGy). 

3. Dinginkan TLD selama 15 menit. 
4. Baca TLD dengan TLD reader dan catat  hasilnya (nC)  (FK : cGy/nC). 
5. Lakukan langkah 1 sebelum TLD  digunakan. 
6. Baca TLD dengan TLD reader dan catat  hasilnya (nC), hasil bacaan di kali 

dengan FK (cGy/nC) = cGy. 
 

E. Perawatan peralatan proteksi: 
1. Perawatan dan pemeliharaan peralatan proteksi dimulai terhadap 

kebocoran dinding / tembok ruangan pemeriksaan, dimana besaran 
paparan radiasi pada ruangan yang digunakan oleh pekerja radiasi 
100mR/minggu sedangkan di ruangan yang digunakan selaian pekerja 
radiasi 10 mR/minggu. 

2. Melakukan pengukuran terhadap sumber radiasi yang dikenal dengan Uji 
Kesesuaian / kalibrasi. 

3. Melakukan pemantauan dan perawatan terhadap Alat Proteksi Radiasi 
(APD Apron, Pelindung Tiroid, Glove Pb, Gogle Pb, Shielding Pb) dengan 
cara melakukan kalibrasi setiap 6 bulan sekali.  

4. APD yang telah dikalibrasi diberi sticker yang berisikan tanggal 
pelaksanaan dan tanggal masa berlaku. 
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Materi Inti IV 
Pelayanan Radiodiagnostik dan Pencitraan Medik 
A. Desain dan perencanaan ruang yang dibuat mengacu/berdasarkan KMK 

No.1014/XI/2008 

 

B. Prosedur tindakan emergensi sesuai Perka BAPETEN No.1 Tahun 2015. 

 

C. Tabel eksposi sesuai tipe pesawat di RS dan ketebalan pasien. 

 

D. QA dan QC pengolahan film mengacu/berdasarkan KMK No.1250/XII/2009 

 

Materi Inti V 
 Pelayanan Radioterapi 

A. Perlengkapan yang harus ada di bangunan fasilitas radioterapi adalah: 
1. Sistem interlock 
2. Tanda Radiasi 
3. Saluran kabel dosimetri 

 
B. Ruangan yang harus ada di bangunan fasilitas radioterapi eksternal adalah 

sebagai berikut: 
1. Ruang pemeriksaan 
2. Ruang simulator 
3. Ruang cetak (mould room) 
4. Ruang TPS 
5. Ruang penyinaran 
6. Ruang tunggu.  

 
C. Ruangan yang harus ada di bangunan fasilitas radioterapi internal adalah 

sebagai berikut: 
1. Ruang pemeriksaan 
2. Ruang persiapan 
3. Ruang aplikasi 
4. Ruang TPS 
5. Ruang penyinaran 
6. Tempat penyimpanan Zat Radioaktif Terbungkus 
7. Ruang tunggu 

 
D. Nilai densitas beton untuk bangunan fasilitas radioterapi adalah sebagai 

berikut: 
2,35 gr/cm3 

 



 MODUL PELATIHAN JABFUNG FISIKAWAN MEDIK  
JENJANG AHLI PERTAMA 

 

268 

 

E. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan bunker radioterapi adalah 
sebagai berikut: 
1. Ruangan  
2. Energi terpasang   
3. Jenis penyinaran yang dilakukan  
4. Rasio pasien  
5. Factor IMRT ( Sesuai SRS 47 )  
6. Beban kerja Radiasi Primer dan Hambur 
7. Beban kerja Radiasi Bocor  
8. Jarak isocenter 
9. Luas lapangan maksimum 
10. Dosis yang diperbolehkan sesuai Perka Bapeten No.3 Tahun 2013,  

Control = 0,2 mSv/minggu, Uncontrol = 0,01 mSv/minggu 
11. Faktor U = 0,25 untuk dinding dan atap sesuai rekomendasi SRS 47 
12. Faktor T = 1 merupakan asumsi optimum agar tercapai proteksi yang 

maksimum (SRS 47 
13. Asumsi densitas beton terpasang  : 2.35 gr/cm3 

 
F. Pembagian daerah kerja di fasilitas radiasi adalah sebagai berikut: 

1. Daerah pengendalian 
2. Daerah supervisi 
 

G. Pemantauan Paparan Radiasi di daerah kerja dilakukan dengan 
menggunakan surveymeter. Surveymeter yang digunakan harus memenuhi 
kriteria: respon energi yang sesuai, rentang pengukuran yang cukup dengan 
tingkat radiasi yang diukur, ketidakpastian pengukuran tidak lebih dari 25% 
dan terkalibrasi.  

 
H. Pemantauan Dosis yang diterima oleh Pekerja Radiasi dilakukan dengan 

menggunakan film  badge  atau TLD  badge , dan dosimeter pembacaan 
langsung yang terkalibrasi. 

 

I. Cara tes usap head pada pesawat teleterapi Cobalt60 adalah sebagai berikut: 

 Uji kebocoran (leakage test) dilakukan pada saat sumber pada posisi BEAM 
OFF, petugas mengenakan sarung tangan kemudian permukaan bagian 
dalam kolimator (sedekat mungkin dengan sumber) diusap dengan 
menggunakan kertas kering (khusus) yang diberi alkohol. Jika hasil cacahan 
menunjukkan angka bacaan diatas radiasi latar (background) atau jika 
aktivitas lebih besar dari 5 nCi/cm2 maka sumber mungkin bocor, sehingga 
perlu diam bil tindakan pengamanan sesuai prosedur. 
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J. Prosedur penanggulangan kejadian darurat: 
Prinsip utama dalam penanggulangan kedaruratan radioterapi adalah 
menolong manusia, langkah selanjutnya menolong alat/mesin/barang. 
Kalau kejadiannya tidak berkaitan dengan penyinaran, maka 
pertolongannya sesuai kejadian. Tetapi kalau kejadiannya berkaitan dengan 
penyinaran, maka sebelum menolong pasien, pastikan surveimeter dan film 
badge dapat mendampingi kerja kita.  

 
K. Mekanisme pelaporan kejadian kedaruratan adalah sebagai berikut: 

Pengusaha instalasi atau penanggung jawab instalasi harus menyatakan 
bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya 
kecelakaan, melaporkan terjadinya kejadian abnormal dan atau kecelakaan 
dan upaya penanggulangannya kepada BAPETEN. Dalam hal ini pengusaha 
instalasi juga harus menyatakan kesanggupan untuk melaporkan kejadian 
abnormal, kecelakaan, dan atau kecelakaan parah kepada BAPETEN dalam 
waktu satu kali 24 (dua puluh empat) jam melalui telepon, faksimili, atau 
secara langsung. Dan elanjutnya memberikan laporan lengkap ke BAPETEN 
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan melalui telepon, 
faksimili, atau secara langsung diberikan kepada BAPETEN. 

 
L. Tujuan dari brakiterapi adalah sebagai berikut: 

Diperoleh distribusi dosis radiasi yang tinggi dan homogen dalam ruang 
lingkup yang sesuai dengan bentuk dan volume sasaran radiasi, sedang 
dosis pada jaringan sehat disekitarnya rendah, sehingga dapat dicapai 
kontrol lokal yang tinggi dengan efek samping yang rendah. Selain itu teknik 
brachytherapy bermanfaat untuk tumor yang bersifat hipoksik atau memiliki 
daya proliferasi lambat karena secara kontinyu memberikan 
radiasi.Kekurangannya adalah letak tumor harus dapat dijangkau dan tidak 
dapat digunakan sebagai terapi tunggal pada tumor dengan risiko adanya 
keterlibatan kelenjar getah bening regional. 

 
M. Cara–cara penempatan sumber radiasi dalam brakhiterapi: 

1. Implantasi interstitial 
2. Intrakaviter 
3. Intralumenal 
4. Superfisial 
5. Intravaskular 

 
N. Jenis-jenis brakiterapi berdasarkan laju dosis radiasi adalah sebagai berikut: 

1. Low Dose Rate ( LDR )  
2. Medium Dose Rate (MDR)  
3. High Dose Rate (HDR)  
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O. Proteksi radiasi dalam brakhiterapi adalah sebagai berikut: 
Proteksi Pasien  
1. Program monitoring paparan radiasi. 
2. Emergency procedure. 
3. Data lengkap dari parameter radiasi 
4. Sistem check parameter radiasi oleh dokter/ahli fisika 
Proteksi Petugas  
1. Program monitoring paparan radiasi 
2. Test kebocoran sumber tertutup 

 
P. Tugas fisikawan medis pada pelaksanaan brakiterpi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melakukan verifikasi sumber. 
2. Untuk menentukan lokalisasi sumber 
3. Kalkulasi dosis 

 
Q. Diketahui : 

Sc(15x15)=1,020;  
Sp (15x15)=1,010; dan  
P(10,15x15,100)=65,1% 
Penyelesaian : 

2

0

. ( ). ( ). ( , , ). ( , , ). . ( , ).( )
100

cal c c p d

D
MU

P SCD
D S r S r d r f WF d r x TF OAR d x

f t





 

200
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MU

x
   

 
R. Diketahui : 

Ukuran lapangan  pada SAD (100 cm)=
100

15 12,5
120

x cm  

Sc (15x15)=1,010 
Sp (15x15)=1,010 

SSD factor = 
2 2

0

100 1
0,697

120 1

SCD

f t

          
 

 
Peyelesaian : 

2
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. ( ). ( ). ( , , ). ( , , ). . ( , ).( )
100
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MU

P SCD
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x
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S. Penyelesaian : 

2
. ( ). ( ). ( , ). ( , , ). . ( , ).( )cal c c p d d d

D
MU

SCD
D S r S r TMR d r WF d r x TF OAR d x

SPD

  

265
1 0,970 0,990 0,787 1 1 1 1

D
MU

x x x x x x x
   

 
Materi Inti VI 
Pelayanan Kedokteran Nuklir 
A. Jumlah daerah rencana kerja survey radiasi adalah: 

Dua yaitu Daerah Pengawasan dan Daerah  Pengendalian 

 

B. Dua jenis material shielding dan densitasnya adalah sebagai berikut: 

Material Densitas/Kerapatan 

(kg/m3) 

Brick/Bata Merah 1920 

Breeze Block/ Blok 

Berangin 

1200 

Concrete/Beton 2370 

Barytes Concrete/ Bton 

Barit 

3100 

Earth fill/Isian Tanah 1520 

Glass/Kaca 2580 

Glass (Lead)/Kaca 

Timbal 

4360 

Steel/Baja 7849 

Lead (Solid)/Timbal 

padat 

11340 

 

C. Alat pelindung diri saat gawat darurat: 

1. apron;   

2.  jas laboratorium;   

3.  peralatan proteksi perlidungan pernafasan;   
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4.  sarung tangan;  

5. pelindung organ;   

 

D. Perhitungan dosis yang diterima pasien 

Perhitungan dosis pasien untuk pemeriksaaan tiroid, dosis awal 5 mCi 

kemudian disuntikkan ke tubuh pasien. Selanjutnya sisa dosis pada syringe 

dihitung dengan kalibrator dosis menunjukkan nilai 0,01 mCi, maka dosis 

yang masuk adalah 5 mCi – 0,01 mCi yaitu 4,99 mCi. Agar diperhatikan 

faktor kalibrasi dan dosis latar. 

 

E. Parameter QA/QC harian kedokteran nuklir 

Kalibrator dosis, konsistensi kalibrator dosis, surveymeter. 

Materi Inti VII 
 Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah Bidang Fisika Medik 

A. Jenis karya tulis ilmiah: Makalah, Jurnal Ilmiah, dan Laporan Penelitian. 

 

B. Obyektif, prosedur penalaran deduktif atau induktif dan rasional. 

 

C. Tujuan penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, 

memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu 

pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan/hasil penelitian. 

 

D. Tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengorganisasian, tahap 
penyuntingan dan tahap penyajian/pelaporan. 
 

E. Penulisan referensi: 
Buku 
Wiersma, W. (1995) Research Methods in Education: An Introduction. 

Boston: Allyn and Bacon. 

Jurnal Ilmiah 
Mikusa, M.G. & Lewellen, H., (1999). Now Here is That, Authority on 

Mathematics Reforms, The Mathematics Theacher, 92: 158-163. 
 
Materi Inti VIII 
Pembuatan Buku Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Fisika Medis 
(SOP) 
A. Perbedaan prinsip antara pedoman dan panduan: 
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1. Pedoman : Kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah 
bagaimana sesuatu harus dilakukan. 

2. Panduan : adalah merupakan petunjuk dalam melakukan kegiatan.  
 

B. Format SPO untuk pengoperasian suatu alat dosimetri : 
 

STANDAR 

PROSEDUR 

OPERASIONAL 

TATA LAKSANA PENGGUNAAN  

ALAT....................... 

NomorDokumen 

............................ 

NomorRevisi 

00 

Halaman 

1/2 

 

 

      LOGO 

TanggalTerbit 

 

.............................. 

Ditetapkan di Semarang 

DirekturUtama 

Dr.................. 

NIP. ................ 

PENGERTIAN   

TUJUAN  

KEBIJAKAN  

PROSEDUR   

SARANA  

UNIT TERKAIT  

 
C. Perbedaan spesifik antara juklak dan juknis: 

1. Petunjuk pelaksanaan : ketentuan yg memberi arah atau 
bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan atau pengaturan yang 
memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya.  

2. Petunjuk Teknis : adalah pengaturan yang memuat hal-hal yang 
berkaitan dengan teknis kegiatan, tidak menyangkut wewenang dan 
prosedur. 

 
Materi Inti IX 
Perhitungan Angka Kredit Jabfung Fisikawan Medis Pertama 
A. Perhitungan angka kredit Saudara Nugoro yaitu: 

1. Menyiapkan alat keselamatan kerja terhadap radiasi adalah 0,008 x 60 = 

0,48 
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2. Melakukan  perhitungan dosis radiasi pada radioterapi ekternal manual 

konvensional 2 dimensi adalah 0,005 x 25 = 0,125 

3. Berkonsultasi dengan dokter adalah 0,005 x 10 = 0,05 

4. Membuat tulisan ilmiah disebarluaskan melalui media masa adalah 2 

Jumlah angka kredit Saudara Nugroho adalah 0,48 + 0,125 + 0,05 + 2 = 2,655 

 

B. Perhitungan angka kredit Saudara Dwi yaitu: 

1. Membuat rencana kerja survey radiasi adalah 0,01 x 20 = 0,2 

2. Melakukan  dosimetri menghitung dosis adalah 0,004 x 75 = 0,3 

3. Melakukan tindakan emergensi adalah 0,025 x 5 = 0,125 

4. Mengikuti pelatihan dan pelatihan adalah 1 

Jumlah angka kredit Saudara Nugroho adalah 0,2 + 0,3 + 0,125 + 1 = 1,625 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 


