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SAMBUTAN  

KEPALA PUSAT TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI  

Bismillaahirrohmaanirrohiim, Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera untuk kita semua. 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat, 

taufiq dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Fungsional 
Pengembangan Teknologi Nuklir IV telah selesai disusun dengan baik. 

Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Fungsional Pengembangan Teknologi Nuklir 
IV berisi 1 makalah dari pembicara utama PTKMR – BATAN dan 23 makalah umum berasal dari 
satuan kerja BATAN yaitu : PTNBR, PPGN, PRSG dan PTKMR. Makalah yang dimuat telah 
dipresentasikan dalam acara Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Fungsional Pengembangan 
Teknologi Nuklir IV pada tanggal 15 Desember 2009 di PTKMR – BATAN. 

Pertemuan dan Presentasi Ilmiah tersebut merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 
tahun oleh Pejabat Fungsional Pranata Nuklir PTKMR – BATAN, dan pada saat ini adalah yang 
keempat kalinya. Pertemuan dan Presentasi Ilmiah tersebut merupakan kegiatan pengembangan 
profesi bagi Pejabat Fungsional Pranata Nuklir. Tujuan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah adalah 
untuk menyebarluaskan hasil kegiatan pengelolaan perangkat nuklir yang meliputi perencanaan 
program, mengoperasikan perangkat nuklir, melakukan desain, inovasi dan renovasi perangkat 
nuklir dan melakukan pemasyarakatan tekonologi nuklir serta menyelenggarakan keselamatan 
nuklir. Disamping itu juga menyebarluaskan hasil penelitian, perekayasaan dan lain-lain dari 
pejabat fungsional yang lain melalui tukar menukar informasi, diskusi, tanya jawab dan lain-lain. 
Pertemuan dan Presentasi Ilmiah tersebut merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui 
profesionalisme seorang pejabat fungsional. 

Tema Pertemuan dan Presentasi Ilmiah adalah ”Pengendalian Keselamatan Radiasi, 
Nuklir dan Lingkungan Dalam Mendukung Iptek Nuklir Guna Mewujudkan Kesejahteraan 
Masyarakat”. Tema tersebut sangat relevan dengan visi BATAN yaitu ‘Terwujudnya Iptek Nuklir 
Berkeselamatan Handal Sebagai Pimicu dan Pemacu Kesejahteraan’ dan Visi PTKMR yaitu 
‘Menjadi  Pusat Acuan Nasional dalam Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi serta 
Aplikasi Teknologi Nuklir Bidang Kesehatan.  

Kami ucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah bekerja dengan maksimal dan semua 
pihak yang ikut membantu sehingga Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Fungsional 
Pengembangan Teknologi Nuklir IV dapat diterbitkan. Semoga Prosiding ini bermanfaat bagi 
BATAN khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
                                                   Jakarta, 21 Januari 2010 

                                             Kepala PTKMR, 

 

                                                Dr. Susilo Widodo 
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ABSTRAK 
PEMETAAN DOSIS RADIASI GAMMA DI FASILITAS KALIBRASI PTNBR UNTUK SUMBER 60Co 
400 GBq DENGAN MCNP5. Untuk pemantauan keselamatan radiasi di fasilitas kalibrasi PTNBR telah 
dilakukan pemetaan dosis radiasi gamma dari sumber radiasi gamma 60Co 400 GBq dengan simulasi Monte 
Carlo MCNP5. Untuk melakukan simulasi dibutuhkan input berupa model geometri wadah berkolimator, 
dan ruang kalibrasi, model sumber radiasi dan model laju dosis. Model sumber radiasi adalah sumber gamma 
60Co 400 GBq yang ditempatkan di dalam wadah berkolimator. Simulasi dilakukan untuk dua posisi yaitu 
posisi kolimator tertutup dan kolimator terbuka. Hasil simulasi menunjukkan untuk posisi kolimator tertutup 
laju dosis gamma di permukaan kolimator sebesar 12,8 mrem/jam dan laju dosis di permukaan wadah 
sebesar 24 mrem/jam. Laju dosis gamma di dalam ruang kalibrasi sebesar 0,02 - 28 mrem/jam dan di luar 
ruang kalibrasi sebesar  0,02 – 0,16 mrem/jam. Nilai laju dosis di dalam ruang kalibrasi jauh lebih besar dari 
1 mrem/jam yang merupakan nilai laju dosis maksimum untuk tercapainya batas dosis (NBD) pekerja radiasi 
yaitu 20 mSv/tahun. Demikian halnya di luar ruang kalibrasi memiliki nilai laju dosis yang menyebabkan 
NBD untuk masyarakat terlampaui. Sedangkan untuk posisi kolimator terbuka laju dosis gamma di 
permukaan kolimator sebesar 1,01E+5 mrem/jam dan di permukaan wadah sebesar 33 mrem/jam serta laju 
dosis di luar ruang kalibrasi sebesar 0,16 – 95 mrem/jam. Berdasarkan nilai – nilai tersebut laju dosis di 
dalam maupun di  luar ruang kalibrasi untuk  posisi kolimator terbuka dan tertutup juga melebihi NBD untuk 
pekerja radiasi maupun masyarakat. Untuk terwujudnya ruang kalibrasi yang memenuhi persyaratan 
kalibrasi dan keselamatan pekerja maupun masyarakat maka di fasilitas kalibrasi PTNBR perlu dilakukan 
penambahan bahan penyerap gamma pada wadah berkolimator dan dinding ruang kalibrasi.  
Kata kunci : laju dosis, radiasi gamma, fasilitas kalibrasi, MCNP5 
 
ABSTRACT 
GAMMA RADIATION DOSE MAPPING IN THE PTNBR CALIBRATION FACILITY FOR 400 
GBq 60Co SOURCE USING MCNP5. Gamma radiation dose mapping of  a 400 GBq 60Co gamma source  
for radiation safety monitoring in the PTNBR calibration facility has been done using MCNP5 Monte Carlo 
simulation. To do this simulation it is  needed some inputs  i.e geometry of container having collimator , 
calibration room, radiation source and dose rate models. A 400 GBq 60Co gamma source in the container is 
used as a radiation source model. Simulation has been done for two positions  i.e the closed and opened 
collimators respectively. The simulation results showed as followed   for closed collimator position the 
gamma dose rate on the collimator surface was 12.8 mrem/hour and that on the container surface was 24 
mrem/hour. The gamma dose rates inside and outside the calibration room were in the ranges of 0.02 – 28 
mrem/hour and  0.02 – 0.16 mrem/hour respectively. The gamma dose rate inside the calibration room was 
much higher than 1 mrem/hour which was the maximum dose rate allowed for radiation worker to reach the 
dose rate limit of 20 mSv/year. For   outside the calibration room the gamma dose rate was also much higher 
than public dose rate limit of 1 mSv/year.  Meanwhile, for opened collimator position the gamma dose rate 
on the collimator surface was  1.01E+5 mrem/hour and on the container surface was 33 mrem/hours and for 
outside the calibration room was in the range of  0.16 – 95 mrem/hours. According to the result of dose 
mapping either inside or outside  the calibration room  for closed and opened collimator, both   results gave 
the dose rate value which are much higher than the maximum dose rate allowed either for radiation worker 
or public. To achieve the calibration room which fulfilled requirement for calibration and safety objectives 
both for worker and public the PTNBR’s calibration facility designed must be improved by adding the 
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gamma absorber material to the container having collimator, and the wall thickness of calibration room as 
well. 
 
Key words : dose rate, gamma radiation, calibration facility, MCNP5 
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I. PENDAHULUAN 

Di fasilitas kalibrasi PTNBR akan 

ditempatkan sumber radiasi gamma yaitu 60Co 

yang memiliki aktivitas 400 GBq (±11 Ci). 

Sumber gamma tersebut direncanakan akan 

ditempatkan dalam wadah berkolimator yang 

sebelumnya digunakan untuk sumber Cs-137 

yang sekarang aktivitasnya telah mengecil 

(orde mCi). Penempatan sumber 60Co dalam 

wadah tersebut dimungkinkan akan 

memberikan perubahan nilai laju dosis radiasi 

di ruang kalibrasi. Untuk mengetahui tingkat 

laju dosis radiasi di ruang kalibrasi dan di 

ruang kerja operator diperlukan pemetaan 

dosis. Pemetaan dosis radiasi di ruang 

kalibrasi dilakukan untuk mengetahui nilai 

laju dosis radiasi di daerah kalibrasi alat. 

Pemetaan dosis di ruang operator dilakukan 

untuk memastikan keselamatan radiasi bagi 

petugas. Jika hasil pemetaan laju dosis di 

daerah kerja fasilitas kalibrasi di atas nilai 

batas dosis yang diijinkan (NBD) maka 

dilakukan tindakan proteksi radiasi. 

Untuk mengetahui laju dosis radiasi 

gamma dapat dilakukan pengukuran secara 

langsung oleh petugas proteksi radiasi (PPR) 

menggunakan surveimeter. Namun sebelum 

pengukuran perlu dilakukan pemetaan dosis 

radiasi menggunakan model perhitungan 

dosis dimana hal ini akan  mengurangi 

terimaan dosis oleh PPR.  

 

  
 

Gambar 1. Ruang kalibrasi PTNBR 

 

Salah satu model perhitungan yang dapat 

dimanfaatkan untuk pemetaan dosis adalah 

metode monte carlo dengan salah satu 

program komputernya yaitu MCNP5 (Monte 

Carlo N-Particle version 5). Program 

komputer MCNP5 adalah alternatif yang 

sangat baik untuk menyelesaikan masalah 

perhitungan dosis. MCNP5 merupakan 

perangkat lunak komputer berbasis monte 

carlo yang diaplikasikan untuk menghitung 

perjalanan partikel yaitu neutron, foton, dan 

elektron. Perangkat lunak ini dikerjakan oleh 

tim monte carlo X-5 (2003) dari 
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Laboratorium Nasional Los Alamos, USA. 

Metode monte carlo merupakan metode 

numerik statistik dengan menyimulasikan 

bilangan acak untuk penyelesaian masalah 

yang tidak mungkin diselesaikan secara 

analitik. Geometri ruang kalibrasi yang 

komplek menjadikan penggunaan MCNP5 

untuk pemetaan dosis di ruang kalibrasi 

merupakan bentuk penyelesaian terbaik 1.  

 

 
Gambar 2. Wadah dan kolimator sumber 

 

Simulasi laju dosis gamma dilakukan 
untuk menjamin bahwa dalam kegiatan 
kalibrasi tetap memberikan dosis radiasi 
gamma yang aman bagi pekerja dan 
masyarakat. Ketika kolimator ditutup maka 
dosis radiasi di dalam ruang kalibrasi harus di 
bawah NBD untuk pekerja radiasi  dan di luar 
ruangan harus di bawah NBD untuk 
masyarakat. NBD untuk pekerja radiasi 
adalah 1 mrem/jam (20 mSv/tahun) dan NBD 
untuk masyarakat adalah 0,01 mrem/jam (1 
mSv/tahun) 2. 

 
 
 

II. TATA KERJA  
Untuk dapat melakukan pemetaan laju 

dosis di ruang kalibrasi menggunakan 
MCNP5 dibutuhkan beberapa inputan. Input 
yang diperlukan adalah geometri ruang 
kalibrasi, model sumber radiasi, dan model 
laju dosis. 

2.1 Model Geometri ruang kalibrasi 
Hal terpenting dalam pemodelan dengan 

MCNP5 adalah geometri. Akurasi hasil 
pemodelan juga sangat ditentukan oleh 
kesesuaian dengan geometri obyek yang akan 
dimodelkan. Geometri fasilitas kalibrasi yang 
dimodelkan meliputi dinding ruangan, 
kolimator, dan wadah sumber. Seluruh bagian 
dari fasilitas dimasukkan ke dalam pemodelan 
geometri karena semua memiliki kontribusi 
dalam penyerapan radiasi gamma dan beta 
yang dihasilkan dari sumber 60Co. 

Di fasilitas kalibrasi PTNBR, terdapat 
ruang kalibrasi dengan ukuran panjang x lebar 
x tinggi ruangan adalah 10,35 m x 5,15 m x 
4,5 m. Dinding terbuat dari bahan beton 
dengan ketebalan 20 cm. Bentuk ruang 
kalibrasi diperlihatkan dalam Gambar 1 dan 
dalam versi MCNP vised diperlihatkan pada 
Gambar 3. Wadah sumber adalah berupa bola 
terbuat dari bahan timbal dengan diameter 30 
cm. Wadah tersebut dihubungkan dengan 
kolimator yang memiliki diameter lubang 5 
cm dengan ketebalan timbal 8,25 cm. Wadah 
dan kolimator sumber diperlihatkan dalam 
Gambar 2 dan dalam versi MCNP vised 
diperlihatkan pada Gambar 4. 
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Tabel 1. Komposisi material berdasarkan fraksi berat 1,3. 
 

Udara Beton SS304 Timbal 
Unsur ID 

MCNP5 0,0012 g/cm3 0,075 g/cm3 7,82 g/cm3 11,35 g/cm3 
      
Hidrogen  1001  7,86e-3   
Nitrogen  7014 7,78e-1    
Nitrogen  7015 2,89e-3    
Oksigen  8016 2,09e-1 4,39e-2   
Argon  18000 9,34e-3    
Natrium  11023  1,05e-3   
Magnesium 12000  1,40e-4   
Alumunium  13027  2,39e-3   
Silikon  14000  1,58e-2   
Kalium  19000  6,90e-4   
Kalsium  20000  2,92e-3   
Kromium  24000   0,1900  
Mangan  25055   0,0175  
Besi  26000  3,10e-4 0,7000  
Nikel  28000   0,0925  
Timbal  82000    1,0000 
  

 

 
 

Gambar 3. Geometri ruang kalibrasi 
dalam MCNP Visual Editor 

 
 

 
 

Gambar 4. Geometri wadah dan kolimator  
dalam MCNP Visual Editor 

Di fasilitas kalibrasi PTNBR, terdapat 

ruang kalibrasi dengan ukuran panjang x lebar 

x tinggi ruangan adalah 10,35 m x 5,15 m x 

4,5 m. Dinding terbuat dari bahan beton 

dengan ketebalan 20 cm. Bentuk ruang 

kalibrasi diperlihatkan dalam Gambar 1 dan 

dalam versi MCNP vised diperlihatkan pada 

Gambar 3. Wadah sumber adalah berupa bola 

terbuat dari bahan timbal dengan diameter 30 

cm. Wadah tersebut dihubungkan dengan 

kolimator yang memiliki diameter lubang 5 

cm dengan ketebalan timbal 8,25 cm. Wadah 

dan kolimator sumber diperlihatkan dalam 

Gambar 2 dan dalam versi MCNP vised 

diperlihatkan pada Gambar 4. 

Untuk menghitung interaksi gamma 

dengan atom dari komponen-komponen yang 
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terdapat di fasilitas maka di dalam model 

geometri MCNP5 dibutuhkan data material 

sebagai inputan. Material yang dimodelkan 

diantaranya adalah udara, beton, baja, dan 

timbal. Komposisi material yang ada di 

fasilitas kalibrasi berdasarkan fraksi berat 

diperlihatkan pada Tabel 1. 

 

2.2 Model Sumber Radiasi 

Dalam pemetaan laju dosis menggunakan 

MCNP5 diperlukan model sumber radiasi 

atau disebut ”definisi sumber”. Sumber 

radiasi di fasilitas kalibrasi yang akan 

dimodelkan hanya sumber gamma 60Co di 

dalam wadah dan kolimator sumber. Model 

sumber yang digunakan sebagai data input 

dalam simulasi MCNP5 diperlihatkan dalam 

Tabel 2.   

Tabel 2. Data sumber untuk input MCNP5 
 

Sumber Keterangan 

Nuklida 60Co 
Aktivitas  400 GBq 
Bentuk Silinder  
Posisi  Dalam wadah 

1,173 MeV (100 %) Energi gamma 1,333 MeV (100 %) 
Jenis partikel Foton, elektron 
Arah berkas Isotropik 

2.3 Model Laju Dosis 

Untuk mendapatkan keluaran berupa laju 

dosis maka dalam simulasi menggunakan 

MCNP5 ini digunakan beberapa jenis tally, 

diantaranya adalah  tally fluks detektor (F5), 

tally energi dosis (DE), dan tally fungsi dosis 

(DF). Tally F5 digunakan untuk memberikan 

keluaran MCNP5 berupa nilai fluks di 

detektor yang berbentuk titik maupun cincin. 

Oleh karena geometri ruang kalibrasi tidak 

simetri maka dalam perhitungan dosis tidak 

digunakan tally detektor bentuk cincin tetapi 

tally detektor bentuk titik1. Formula 

matematik yang dilakukan MCNP5 dalam 

menghitung fluks di detektor titik 

diperlihatkan pada Persamaan 1.   

( ) )/1(,,5 2 scmtEprdtdEF
ji tE

⋅= ∫∫ φ          (1)   

 
Tabel 3. Faktor konversi fluks gamma ke  

laju dosis menurut ICRP-21  3. 
 

Dosis Gamma  

DE 
(MeV) 

DF 
(rem/jam)/n/cm2.s)

0.1 1.47E-07 
0.15 2.38E-07 
0.2 3.45E-07 
0.3 5.56E-07 
0.4 7.69E-07 
0.5 9.09E-07 
0.6 1.14E-06 
0.8 1.47E-06 
1.0 1.79E-06 
1.5 2.44E-06 
2.0 3.03E-06 

 
Di dalam pemodelan ini beberapa detektor 

bentuk titik ditempatkan di dalam dan di luar 
ruang kalibrasi. Fluks yang diperoleh 
selanjutnya dikonversi menjadi nilai dosis 
menggunakan tally energi dosis (DEn) dan 
tally fungsi dosis (DFn) 1. Nilai kedua tally 
tersebut diambil dari faktor konversi fluks ke 
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dalam laju dosis gamma yang dikeluarkan 
ICRP (ICRP-21) dengan nilai sebagaimana 
diperlihatkan pada Tabel 3. Untuk 
mendapatkan peta dosis digunakan tally 
mesh1,4..    

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program MCNP5 setelah diberikan 
inputan model geometri, model sumber 
radiasi, dan model laju dosis selanjutnya 
dijalankan menggunakan komputer PC CPU 
2,67 GHz, RAM 240 MB dengan sistem 
operasi Windows-XP. Hasil running 
memperlihatkan nilai laju dosis gamma di 
beberapa titik di ruang kalibrasi yang telah 
ditentukan. Dalam pemodelan laju dosis 
ditempatkan detektor berdiameter 0,02 cm di 
beberapa titik di dalam dan di luar ruangan.  

MCNP5 mengeluarkan hasil perhitungan 
berupa laju dosis gamma di titik dimana 
detektor ditempatkan. Simulasi dilakukan 
untuk dua kondisi yaitu ketika kolimator 
tertutup dan terbuka. Kondisi ini disesuaikan 
dengan kondisi umumnya di dalam kegiatan 
di fasilitas kalibrasi. 

 

 
Gambar 5. Dosis gamma (mrem/jam) di ruang 

kalibrasi (kolimator tertutup) 

 
Gambar 6. Dosis gamma (mrem/jam) di ruang 

kalibrasi (kolimator terbuka) 
 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa 

penempatan sumber dengan kondisi kolimator 

tertutup sebagaimana diperlihatkan pada 

Gambar 5 memberikan dosis gamma 

dipermukaan kolimator 12,8 mrem/jam dan 

dosis di permukaan wadah 24 mrem/jam. 

Dosis gamma di dalam ruang kalibrasi 0,02 – 

28 mrem/jam dan di luar ruang 0,02 – 0,16 

mrem/jam. Dosis gamma di dalam ruang 

kalibrasi masih  melebihi NBD untuk pekerja 

radiasi. Begitu pula di luar ruangan memiliki 

dosis yang melebihi NBD untuk masyarakat 

umum. Hasil simulasi dosis ini menunjukkan 

bahwa desain wadah dan kolimator di fasilitas 

kalibrasi PTNBR tidak dapat digunakan untuk 

penempatan sumber 60Co dengan aktivitas 

400 MBq.  

Untuk kondisi kolimator terbuka 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 5, 

laju dosis gamma dipermukaan kolimator 

adalah 1,01E+5 mrem/jam dan di permukaan 

wadah 33 mrem/jam. Dosis gamma di luar 

ruang kalibrasi 0,16 – 95 mrem/jam. Laju 
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dosis di luar ruang kalibrasi masih melampaui 

NBD untuk masyarakat umum. Dari hasil 

simulasi dosis ini menunjukkan bahwa 

disamping desain wadah dan kolimator, 

dinding ruangan di fasilitas kalibrasi PTNBR 

juga tidak mampu menurunkan laju dosis 

hingga ke tingkat aman. Oleh karena itu 

diperlukan adanya modifikasi berupa 

penambahan bahan penyerap radiasi gamma 

pada wadah sumber, kolimator dan dinding 

ruangan untuk menurunkan laju dosis hingga 

tujuan keselamatan bagi pekerja radiasi dan 

masyarakat dapat tercapai.  

Wadah sumber dengan bahan timbal 

(rapat jenis 11,5 g/cm3) dan jari-jari  15 cm 

hanya menyerap radiasi gamma 99 %. Laju 

dosis pada jarak 15 cm untuk kondisi tanpa 

perisai adalah  ±106 mrem/jam. Untuk 

mendapatkan laju dosis 1 mrem/jam (NBD 

untuk pekerja radiasi) dibutuhkan perisai 

timbal dengan ketebalan ± 23 cm. Untuk itu 

masih diperlukan tambahan perisai timbal 

dengan tebal > 8 cm agar laju dosis di 

permukaan wadah sumber di bawah NBD.   

Untuk menurunkan laju dosis di luar 

ruang kalibrasi diperlukan penambahan 

dinding ruang terutama pada sisi kiri yaitu 

dinding yang berhadapan dengan arah berkas 

radiasi dari kolimator. Dinding ruang 

kalibrasi dengan bahan beton (rapat jenis 

0,075 g/cm3) dan tebal 20 cm hanya 

menyerap radiasi gamma 9 %. Untuk 

mendapatkan laju dosis 0,01 mrem/jam (NBD 

untuk masyarakat) diperlukan alternatif 

berupa penempatan perisai timbal pada sisi 

dalam dinding dengan ketebalan >13 cm. 

Namun demikian alternatif penambahan 

perisai timbal memerlukan biaya yang cukup 

besar.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN  

Program MCNP5 dapat digunakan secara 

baik untuk pemodelan dosis radiasi gamma di 

fasilitas kalibrasi PTNBR. Telah dilakukan 

pemetaan dosis menggunakan MCNP5 di 

ruang kalibrasi PTNBR dengan sumber 

radiasi 60Co aktivitas 400 GBq untuk kondisi 

kolimator tertutup dan kolimator terbuka. 

Hasil simulasi menunjukkan untuk kondisi 

kolimator tertutup, laju dosis gamma 

dipermukaan kolimator 12,8 mrem/jam dan 

laju dosis di permukaan wadah 24 mrem/jam. 

Dosis gamma di dalam ruang kalibrasi 0,02 – 

28 mrem/jam dan di luar ruang 0,02 – 0,16 

mrem/jam. Laju dosis di dalam ruang 

kalibrasi melebihi nilai laju dosis maksimum 

yang diperbolehkan bagi pekerja radiasi 

sehingga dapat melebihi NBD; demikian 

halnya  di luar ruangan laju dosisnya melebihi 

nilai NBD untuk masyarakat.  

Untuk kondisi kolimator terbuka, laju 

dosis gamma dipermukaan kolimator sebesar 

1,01E+5 mrem/jam dan di permukaan wadah 

33 mrem/jam. Laju dosis gamma di luar ruang 
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0,16 – 95  mrem/jam. Laju dosis di luar ruang 

kalibrasi melebihi NBD untuk pekerja radiasi  

maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan 

penambahan bahan penyerap gamma pada 

wadah sumber, kolimator dan dinding 

ruangan fasilitas kalibrasi lama untuk 

menurunkan laju dosis sehingga tujuan 

keselamatan bagi pekerja radiasi dan 

masyarakat dapat tercapai. 
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TANYA JAWAB : 
 
1. Penanya : Assef Fernando 
   (PTKMR-BATAN) 
 Pertanyaan : 

1. Apakah bisa simulasi Monte Carlo 
MCNP5 mensimulasikan hamburan 
radiasi yang terjadi bila sumber 
dibuka, bila bisa bagaimana caranya ?  

 
 Jawaban :  Rasito 

1. Bisa, diinputkan dari hamburan radiasi 
yang terjadi, dinding dan benda logam 
sekitarnya. 

 
2. Penanya : Amir Djuhara 
   (PPGN-BATAN) 
 Pertanyaan : 

1. Dari hasil pemantauan keselamatan 
radiasi Bapak di luar ruang kalibrasi 
PTNBR, telah melebihi NAB Dosis. 
Upaya-upaya apa saja yang telah 
Bapak lakukan untuk mengurangi 
dosis yang ada sehingga dosis yang 
diterima pekerja maupun masyarakat 
bisa dipenuhi di bawah NAB ? 

 
 Jawaban :  Rasito 

1. Setelah dilakukan simulasi maka 
Fasilitas Lab. Kalibrasi PTNBR tidak 
memungkinkan, maka perlu didesain 
lagi. 
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