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KATA PENGANTAR
Assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah, penulisan Buku Sejarah BATAN Yogyakarta akhirnya dapat diselesaikan
oleh Tim Pembuatan Buku Sejarah BATAN Yogyakarta, yang diberi tugas dengan Surat
Keputusan Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator BATAN Nomor
1169/STA/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 dan dilanjutkan dengan Nomor 320/STA/I/2015
tanggal 6 Januari 2015. Pembentukan tim ini merupakan tindaklanjut pembicaraan pada
silaturahmi antara pengurus BATAN Golden Age Club (BGAC) Yogyakarta dengan Kepala
Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA) BATAN pada Jumat pagi 14 Februari 2014,
dalam suasana turunnya abu letusan Gunung Kelud. Dalam pertemuan tersebut, Kepala
PSTA, Dr. Susilo Widodo, yang baru sebulan menjabat di Yogyakarta dan belum pernah
bertugas tetap di Yogyakarta, mengusulkan untuk menulis Buku Sejarah BATAN Yogyakarta
supaya apa yang telah dilakukan dan dicapai di BATAN Yogyakarta dapat diketahui oleh
generasi penerus. Usulan ini disambut dengan baik dan didukung oleh BGAC Yogyakarta,
yang beranggotakan para purnabakti BATAN dan karyawan aktif BATAN usia 60 tahun ke
atas.
Tim Pembuatan Buku Sejarah BATAN Yogyakarta semula beranggotakan 16 orang yang
kurang lebih terdiri atas generasi pendahulu (6 orang), generasi menengah (9 orang), dan
generasi penerus (1 orang), dan tim berikutnya beranggotakan 10 orang. Tugas Tim adalah
mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Buku Sejarah BATAN
Yogyakarta, berkonsultasi dengan para narasumber dalam rangka penyusunan Buku Sejarah
BATAN Yogyakarta, serta menyusun narasi dan ilustrasi sejarah BATAN Yogyakarta dan
menyempurnakan draf Buku Sejarah BATAN Yogyakarta, sehingga dapat diterbitkan
menjadi sebuah buku pada bulan Juli 2015. Draf Buku Sejarah BATAN Yogyakarta telah
diserahkan kepada Kepala BATAN pada Hari Ulang Tahun BATAN ke 56, yang
alhamdulillah telah dirayakan pada hari Jumat Pon 5 Desember 2014 di PSTA. Jika mengacu
pada peresmian Reaktor Subkritik di Yogyakarta oleh Presiden RI Ir. Sukarno pada tanggal
18 Desember 1961, maka tahun 2014 dapat dianggap sebagai ulang tahun ke 53 BATAN
Yogyakarta. Secara kelembagaan pada tahun 1962 sebenarnya sudah diangkat Kepala
Kantor Lembaga Tenaga Atom (LTA) cabang Yogyakarta, dan pengadaan sarana sudah
dimulai pada tahun 1960.
Kegiatan para personal generasi pendiri BATAN Yogyakarta ternyata sudah terlibat sejak
dibentuknya Panitia Penyelidikan Radioaktiviteit pada tahun 1954 dan pada tahun-tahun
berikutnya, sehingga secara ringkas juga ditulis dalam buku ini, dengan banyak mengacu pada
buku serupa yang sudah diterbitkan BATAN pada tahun 1995, dengan koreksi gambar lokasi
Reaktor Subkritik di FIPA-UGM yang diperoleh kemudian. Narasi berikutnya disusun
berdasarkan nama pusat penelitian BATAN di Yogyakarta: Pusat Penelitian Tenaga Atom
Gama (Puslit Gama, 1965-1981), Pusat Bahan Murni dan Instrumentasi (PPBMI, 1981-1986),
Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta (PPNY, 1986-1999), Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Maju (P3TM, 1999-2005), Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan
(PTAPB, 2005-2014), dan Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA, sejak 2014). Narasi
tentang satuan kerja lain yang pembentukannya banyak melibatkan personal BATAN
Yogyakarta juga ditulis secara ringkas, seperti pembentukan Jurusan Teknik Nuklir UGM
(1977-2001) yang kemudian menjadi Jurusan Teknik Fisika UGM, dan pembentukan
iii

Pendidikan Ahli Teknik Nuklir (PATN, 1985-2001) yang kemudian menjadi Sekolah Tinggi
Teknologi Nuklir (STTN).
Untuk melakukan tugasnya Tim melakukan rapat pertama pada 11 April 2014, dilanjutkan
rapat-rapat pada 24 April, 5 Juni, 14 Agustus, 16 September, dan 6-7 November 2014,
sedangkan tim berikutnya mengadakan rapat pada 11 Maret, 23 April, 7 dan 21 Mei 2015, 4
dan 17 Juni, dan 10 Juli 2015. Bahan-bahan berupa dokumen dan foto dikumpulkan dan
ditulis narasinya berdasarkan ingatan, keterangan narasumber, dokumen resmi, prasasti
gedung, dan laporan yang ada di kantor, perpustakaan, maupun yang dimiliki secara pribadi
dan di lembaga atau yayasan lain yang terkait dengan kegiatan BATAN Yogyakarta, dari data
langsung maupun internet. Kesulitan kadang terjadi jika dokumen tidak lengkap, atau
kendala waktu dan prosedur untuk memperolehnya, karena sudah tersimpan di gedung baket
(bahan keterangan terbatas).
Dalam kesempatan ini Tim juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada beberapa
narasumber seperti Ir. Iyos R. Subki, M.Sc., Drs. Soekarno Suyudi, Ir. Adiwardojo, Dr.
Anwar Budianto, DEA., Ir. Wisnu Arya Wardhana, Dr. Salman Suprawardhana, Drs.
Wisjachudin Faisal, Drs. Rukmono Pribadi, Soetopo BE, C. Wishnu Aji, A.Md., Sriwoto,
Sumarmo, dan narasumber lain yang memberikan berbagai macam informasi yang tidak dapat
disebutkan satu demi satu. Tim juga menyadari bahwa karena keterbatasan ruang dan waktu
tidak semua informasi dapat ditulis dalam buku ini, dan yang sudah tertulis mungkin juga
masih ada yang kurang tepat.
Akhirnya semoga apa yang sudah dapat ditulis ini dapat dibaca dan bermanfaat bagi
generasi penerus. Buku ini hanya dicetak dalam jumlah terbatas, tetapi dalam era kemudahan
informasi semoga dalam bentuk softcopy juga dapat diunggah (upload) sehingga dapat
diunduh (download) di internet oleh kalangan yang lebih luas, maupun dibagikan dalam
bentuk cakram kompak (CD). Pemanfaatan media digital akan memungkinkan penampilan
dokumen audio (suara), video (gerak), dan indeks, sehingga lebih informatif, interaktif, dan
atraktif (menarik) bagi pembaca.
Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yogyakarta, 30 November 2015
Tim Pembuatan Buku Sejarah BATAN Yogyakarta
Ketua,

Dr. Pramudita Anggraita,

iv

Rapat Tim Penulisan Buku Sejarah BATAN Yogyakarta tanggal 24
April 2014 (Dok. PSTA)

Tim Penulis Buku Sejarah BATAN Yogyakarta
(Dok. PSTA, 7 November 2014)

v

Dr. Susilo Widodo
Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator
Badan Tenaga Nuklir Nasional
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Dr. Djarot Sulistyo Wisnubroto
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
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Logo BATAN yang lama, dipakai sejak 1958-2013 (55 tahun)
berupa atom litium dengan 3 lintasan elektron diapit padi dan
kapas sebagai lambang atom untuk kesejahteraan yang
dirahmati Tuhan Yang Maha Esa (bintang dalam lambang
negara Republik Indonesia).

Logo BATAN yang baru, dengan 3 buah lingkaran yang saling
mengait melambangkan kesinambungan, kesetiakawanan,
kekompakan dan kreativitas. Bidang lengkung mencerminkan
keamanan serta keramahan terhadap lingkungan dan
masyarakat, sedangkan warna biru melambangkan kejujuran,
kedislipinan dan harapan, hijau melambangkan kemakmuran,
dan oranye melambangkan energi dan inovasi. Keseluruhan
logo memiliki makna BATAN adalah sebuah lembaga yang
melakukan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan tentang nuklir yang jujur, terbuka, disiplin, kreatif,
inovatif, mengutamakan keselamatan dan keamanan untuk
kesejahteraan bangsa.
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BAB I. PENDAHULUAN
TUJUAN PENULISAN
Tujuan pembuatan buku sejarah
BATAN Yogyakarta terutama adalah agar
masyarakat khususnya karyawan BATAN
Yogyakarta dapat mengetahui dan memahami berbagai peristiwa yang terjadi secara
kronologis berdasarkan fakta dan informasi
yang dapat diperoleh tentang sejarah awal
dan perkembangan BATAN Yogyakarta.
Buku sejarah BATAN Yogyakarta ini
diharapkan juga dapat digunakan oleh
masyarakat umum sebagai sumber informasi tentang BATAN Yogyakarta dan perannya dalam penggunaan teknologi nuklir
di Indonesia untuk tujuan damai dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
SIFAT PENULISAN
Buku sejarah BATAN Yogyakarta ini
disusun selengkap dan serinci mungkin
tentang kegiatan-kegiatan penting yang
telah dilaksanakan. Uraian dilengkapi dengan foto, tabel, grafik yang diharapkan
dapat lebih memberikan informasi kepada
pembaca mengenai apa yang telah
dilakukan di BATAN Yogyakarta untuk
meningkatkan kecerdasan bangsa di bidang
sains dan teknologi nuklir.
LINGKUP PENULISAN
Buku sejarah BATAN Yogyakarta
meliputi rentang peristiwa lebih dari 50
tahun, sejak usulan kegiatan oleh Seksi
Fisika Fakultas Ilmu Pasti dan Alam Universitas Gadjah Mada (FIPA-UGM)
pada tahun 1957, terbentuknya Proyek
GAMA dan Lembaga Tenaga Atom (LTA)
cabang Yogyakarta (1964), Pusat Penelitian
Tenaga Atom GAMA (1965), Pusat
Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi
(1981), Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta

(1986), Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Maju (1999), Pusat Teknologi
Akselerator dan Proses Bahan (2006),
hingga Pusat Sains dan Teknologi
Akselerator (2014). Penulisan buku sejarah
BATAN Yogyakarta dilakukan berdasarkan
pembagian periode tersebut.
SEJARAH PEMBENTUKAN BATAN
Pada awal tahun 1950an beberapa negara maju melakukan serentetan percobaan
ledakan nuklir di kawasan Pasifik antara
lain di Pulau Eniwetok dan Pulau
Christmas. Rangkaian percobaan tersebut
menimbulkan kekhawatiran pada negaranegara di kawasan Pasifik terhadap jatuhan
zat radioaktif sebagai akibat dari ledakan
nuklir yang dapat mencapai daerah yang
cukup jauh dan luas. Pada waktu itu
Pemerintah Indonesia sadar akan bahaya
radiasi debu radioaktif yang terbawa angin
ke segala jurusan dari pusat percobaan dan
khawatir akan jatuh ke wilayah kepulauan
Indonesia. Di samping itu para ilmuwan
dari Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam,
Universitas Indonesia (FIPIA-UI) dan
Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, Universitas
Gadjah Mada (FIPA-UGM) terdorong
untuk ingin mengetahui lebih banyak
mengenai pengetahuan nuklir sebagai
kekuatan baru yang tampaknya tidak saja
dapat digunakan untuk tujuan destruktif
tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk
maksud damai. Rangkaian peristiwa ini
telah mendorong pemerintah mengeluarkan
Keputusan Presiden RI Nomor 230 Tahun
1954 tentang Pembentukan Panitia Negara
Untuk Penyelidikan Radioaktiviteit. Panitia
ini bertugas menyelidiki radioaktivitas (sebagai akibat percobaan ledakan nuklir) dan
pemakaian tenaga atom sebagai energi baru
dalam masa pembangunan negara serta
memberikan penerangan bagi khalayak
1

ramai tentang tenaga atom dan akibatnya
dalam waktu damai dan waktu perang.
Panitia Negara ini hanya berfungsi sebagai
Badan Penasehat Pemerintah saja dan tidak
memiliki wewenang eksekutif. Dalam perkembangan selanjutnya Panitia Negara
Untuk Penyelidikan Radioaktiviteit ini
kemudian oleh Pemerintah ditingkatkan
statusnya menjadi suatu lembaga yaitu
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958 tentang Dewan
Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom
pada tanggal 5 Desember 1958. Dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 65
tahun 1958 ini maka Kepres RI No.230
tahun 1954 dicabut dan tidak berlaku lagi.
Lembaga Tenaga Atom (LTA) tersebut
diberi tugas untuk melaksanakan, mengatur
dan mengawasi penyelidikan, penggunaan
dan segala sesuatu dibidang tenaga atom di
Indonesia. Lembaga Tenaga Atom inilah
yang kemudian menjadi cikal bakal
berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional
(BATAN) sampai dengan sekarang dan
tanggal 5 Desember 1958 tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya BATAN.
TUGAS DAN FUNGSI BATAN
Pada awalnya BATAN dibentuk
berdasarkan UU No 31 Tahun 1964 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom.
Berdasarkan undang-undang ini Presiden
membentuk Badan Tenaga Atom Nasional
(BATAN) yang mempunyai tugas untuk
melaksanakan, mengatur dan mengawasi
penelitian serta penggunaan tenaga atom di
Indonesia demi keselamatan, kesehatan dan
kesejahteraan rakyat Indonesia. Badan
Tenaga Atom Nasional dipimpin oleh
seorang Direktur Jenderal, yang diangkat/
diberhentikan oleh Presiden.
Pada tahun 1997 Pemerintah dengan
persetujuan DPR-RI mengeluarkan UU No
10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
menggantikan UU No 31 Tahun 1964 yang
dianggap sudah tidak memadai lagi.
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Berdasarkan undang-undang tersebut Pemerintah membentuk Badan Pelaksana dan
Badan Pengawas. Sebagai tindak lanjut dari
undang-undang tersebut Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 197
Tahun 1998 tentang pembentukan Badan
Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai
badan pelaksana yang bertugas untuk
melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir
yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden. Untuk
melaksanakan tugas ini BATAN menyelenggarakan penelitian dan pengembangan,
penyelidikan umum, eksplorasi dan
eksploitasi bahan galian nuklir, produksi
bahan baku untuk pembuatan dan produksi
bahan bakar nuklir, produksi radioisotop
untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif.
Mulai 1998 Badan Tenaga Atom Nasional
berubah menjadi Badan Tenaga Nuklir
Nasional (BATAN), dan yang sebelumnya
dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal,
berdasar Keppres RI yang baru dipimpin
oleh seorang Kepala. Kepala BATAN
merupakan pejabat Eselon I-A yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden,
bukan kepada Menteri. Berdasarkan
Keppres tersebut, BATAN adalah Lembaga
Pemerintah Non-Departemen (LPND), atau
sekarang Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), yang setingkat dengan
departemen.
MAKNA UNTUK GENERASI PENERUS
Buku Sejarah BATAN Yogyakarta ini
disusun secara khronologis mulai dari
terbentuknya Lembaga Tenaga Atom (LTA)
pada tanggal 5 Desember 1958, kemudian
didirikannya Proyek Gama dan Lembaga
Tenaga Atom (LTA) cabang Yogyakarta
pada tahun 1964 sampai dengan sekarang.
Demikian pula dalam buku ini juga
disampaikan tentang kegiatan-kegiatan
penting yang telah dilakukan dan hasil-hasil
yang dicapai. Oleh karena itu dengan

membaca buku ini selain diperoleh
informasi tentang perkembangan sejarah
BATAN Yogyakarta juga dapat diketahui
prestasi-prestasi yang pernah dicapai baik
dalam bidang penelitian maupun bidangbidang lainnya.
Buku ini dapat dimanfaatkan khususnya
oleh generasi penerus di BATAN Yogyakarta sebagai salah satu tambahan bahan
referensi. Tantangan yang dihadapi
memang tidak sama dan selalu berubah
sesuai tuntutan zaman tetapi bukan berarti
bahwa kita harus melupakan hasil jerih
payah siapapun yang pernah bekerja dan
berjuang untuk merintis, membangun dan
mengembangkan institusi ini demi kemajuan bangsa dan negara dalam bidang iptek
nuklir. Dengan demikian buku ini dapat
bermakna sebagai pendorong para generasi
penerus, khususnya generasi penerus
BATAN Yogyakarta, agar tidak hanya
dapat mempertahankan eksistensi tetapi
lebih dari itu dapat membawa BATAN
Yogyakarta selalu menjadi lebih maju,

sebagaimana pepatah “Hari esok harus
lebih baik dari hari ini“.
BATAN Yogyakarta tidak akan dapat
berkembang seperti sekarang ini tanpa
diawali dengan kesungguhan para pendahulunya untuk menterjemahkan dan melaksanakan tugas dan fungsi institusi ini yang
ditetapkan oleh BATAN dengan tetap
berpedoman pada UU RI No. 31 Tahun
1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Tenaga Atom yang kemudian diganti
dengan UU RI No.10 Tahun 1997 Tentang
Ketenaganukliran. Berdasarkan undangundang tersebut BATAN mengemban
amanat sebagai satu-satunya lembaga yang
melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ketenaganukliran.
Ada secercah pernyataan bijak ”Jaman
Sekarang tidak mungkin ada tanpa dimulai
dengan Jaman Dulu,” dan ”Tidak ada
sesuatu yang tetap di dunia ini kecuali
perubahan. Perubahan belum tentu membawa kemajuan, tetapi tanpa perubahan
tidak akan mungkin terjadi kemajuan.”
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Awal kantor IAEA (International Atomic Energy
Agency) di Kärntner Strasse, Wina, Austria. (Dok.
Mursid Djokoleleono 5 Juli 1978)
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BAB II. PERIODE SEBELUM PROYEK GAMA (1954-1958)
PANITIA NEGARA UNTUK PENYELIDIKAN RADIOAKTIVITEIT
Pada awal tahun 1950-an uji coba bom
atom di atmosfer menimbulkan kekhawatiran terjadinya jatuhan radioaktif, dan hal ini
mendorong keluarnya Keputusan Presiden
RI Nomor 230 tahun 1954 tertanggal 23
November 1954 tentang Pembentukan
Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktiviteit dengan ketua Prof. dr. Gerrit
Augustinus Siwabessy yang waktu itu
menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI.

Pada tahun 1955 Achmad Baiquni,
asisten dosen FIPA-UGM dikirim ke
Amerika Serikat untuk mengikuti International School of Nuclear Science and
Engineering di Argonne National Laboratory dalam program Atom for Peace yang
dicanangkan oleh Presiden Eisenhower
pada tahun 1953.

Prof. Dr. A. Baiquni
(dok. Mursid D.)
Prof. dr. G.A. Siwabessy (dok.
Mursid D.)

Prof. Ir. Herman Johannes dari FIPAUGM di Yogyakarta, mengetuai Seksi
Fisika, Kimia dan Teknologi, dari 4 seksi
yang dibentuk berdasar rapat pleno 12
Februari 1955.

Sementara itu di tingkat Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) lahirlah International Atomic Energy Agency (IAEA). Statuta
IAEA yang disiapkan oleh 12 negara,
ditandatangani oleh 70 negara termasuk
Indonesia, pada tanggal 26 Oktober 1956.
Statuta IAEA diratifikasi oleh Pemerintah
Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni
1957, dengan Undang-undang No. 25 tahun
1957.
PUSAT PENYELIDIKAN TENAGA ATOM
NASIONAL

Prof. Ir. Herman Johannes
(dok. Mursid D.)

Pada rapat Panitia Negara tanggal 31
Januari 1957, yang dilaporkan kepada
pemerintah pada tanggal 14 Februari 1957,
dibentuk Badan Pekerja yang terdiri antara
lain Achmad Baiquni bersama Ir. Mugiono
dari FIPA-UGM, yang dicalonkan sebagai
anggota baru Panitia Negara. Pada tanggal
14 Maret 1957 Prof. Ir. H. Johannes, Ir.
Mugiono, dan Achmad Baiquni, M.Sc. dari
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Seksi Fisika UGM mengusulkan kepada
Panitia Negara untuk membangun Pusat
Penyelidikan Tenaga Atom Nasional dalam
3 kali rencana 5 tahun.
Pusat ini
direncanakan mempunyai bagian Pertanian,
Teknik, Kimia, dan Fisika Inti. Bagian
Fisika Inti direncanakan dilengkapi dengan
Reaktor Penelitian, Generator van de Graaf,
Siklotron Proton dan Elektron, Spektrograf
Massa, Spektrograf Beta, Spektrograf
Gamma, dan Spektrograf Gelombang
Mikro.

65 tahun 1958 yang ditandatangani oleh
Presiden Sukarno pada tanggal 5 Desember
1958. Peraturan ini menghentikan tugas
Panitia
Negara
untuk
Penyelidikan
Radioaktivitet, dan menjadi dasar pembentukan Dewan Tenaga Atom (yang
memberikan policy dan advises) dan
Lembaga Tenaga Atom (yang merupakan
institusi executive). Dalam hal ini Prof.
G.A. Siwabessy diangkat sebagai Direktur
Jenderal LTA. Untuk selanjutnya, tanggal 5
Desember merupakan hari ulang tahun
LTA dan kemudian juga ditetapkan sebagai
hari ulang tahun BATAN.
KESIMPULAN

Prof. Ir. Mugiono
(dok. Mursid D.).

LEMBAGA TENAGA ATOM (LTA)
Untuk melaksanakan rencana kegiatan
yang telah disusun oleh Panitia Negara,
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor
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Sejak tahun 1957 telah diusulkan oleh
generasi pendiri dari Yogyakarta (Prof. Ir.
H. Johannes, Ir. Mugiono, dan Achmad
Baiquni, M.Sc.) agar dibentuk Pusat
Penyelidikan Tenaga Atom Nasional dalam
3 kali rencana 5 tahun, yang jika semua
lancar mestinya selesai pada sekitar tahun
1972.
Sebagai awal kegiatan telah dibentuk
Lembaga Tenaga Atom (LTA) pada tanggal
5 Desember 1958, dan tanggal 5 Desember
merupakan hari ulang tahun LTA yang
kemudian ditetapkan sebagai hari ulang
tahun BATAN.

BAB III. PROYEK GAMA DAN LTA CABANG YOGYAKARTA
(1960-1965)

K

egiatan LTA di Yogyakarta meliputi
kegiatan yang digariskan di dalam
kerjasama dengan
FIPA-UGM.
Untuk ini dalam institusi LTA di Jakarta
dibentuk Proyek GAMA, dan ditunjuk
Kepala Proyek yaitu Untung Suryanto,
B.Sc. yang berdomisili di Jakarta. Budi
Sudarsono, M.Sc. untuk beberapa waktu
menangani Proyek GAMA ini.

Untung Suryanto, B.Sc. (29 April 2014,
dok. Mursid D.).

melalui bantuan Pemerintah Amerika
Serikat (kepada LTA - FIPA-UGM);
Laboratorium Radioisotop: fume hood dan
peralatan analisis kimia; Perangkat
Subkritik Uranium Alam-Air; Iradiator
Gamma Cell (5000 Ci) dari Kanada.
Perangkat Simulator Reaktor merek
Honeywell diperoleh melalui bantuan
Amerika Serikat pada tahun 1960.
Di FIPA-UGM Yogya pengelolaan
pembangunan dan instalasi sangat intens
dan melibatkan tenaga ahli asing.
Pelaksanaan sangat terbantu berkat
supervisi Ir. Sudaryono, seorang insinyur
sipil dari FIPA-UGM, sedang pelaksana
fisik pembangunan sehari-hari dibantu oleh
Harsono Imanwiredjo dari FIPA-UGM.
Perangkat Subkritik, Iradiator Gamma-cell,
dan laboratorium radioisotop ditempatkan
di lantai satu, sedang laboratorium
Instrumentasi dan Simulator Reaktor di
lantai dua.

Budi Sudarsono, M.Sc.
(Maret 1972, dok. Mursid D.).

Harsono Imanwiredjo
(dok. Mursid D.).

Proyek GAMA dibentuk untuk melakukan tugas pelaksanaan dalam kaitan
kerjasama Pemerintah Indonesia dengan
Pemerintah Amerika Serikat, Kanada dan
Uni Soviet. Target yang digariskan adalah
membangun, memasang dan mengoperasikan: Simulator Reaktor, yang diperoleh

Pada tahun 1962, Soepono, M.Sc. (dari
FIPA-UGM) yang pada bulan Nopember
1961 baru kembali dari Amerika Serikat,
diangkat menjadi Kepala Kantor LTA
Cabang Yogyakarta. Pada tahun 1964
Achmad Baiquni, M.Sc., Ph.D yang telah
kembali dari pendidikan doktor di
University of Chicago, Amerika Serikat,
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kemudian diangkat sebagai Kepala LTA
cabang Yogyakarta.

Soepono, M.Sc.
(dok. Mursid Djokolelono).

Para dosen FIPA-UGM di tangga gedung FIPA, yang
sebagian besar dalam kerjasama dengan LTA-UGM,
a.l. Widodo Priyodiprodjo M.Sc, Drs. Sumantri,
Sahirul Alim, M.Sc, Muchlas Hamidy, M.Sc.,
Soepono, M.Sc., Ir. PY Sudaryono, Prof. Dr. Seno
Sastroamidjoyo,
Ir.
PC
Suratman,
Mursid
Djokolelono, M.Sc., Drs. Bunyamin, Prof. Dr. A.
Baiquni, Prof. Ir. Mugiono, Ir. Prayoto, M.Sc., Drs.
Suparno, Drs. Muslim, Drs. Susanto, Dra. Zahara
Muslim, Drs. Sumartono, Drs. Dimsiki, Prof. Ir.
Suhakso, Drs. Zanzawi Suyuti, Dra. Elly Zainudin,
Drs. Wasisto (dok. Mursid Djokolelono).

Awal pembangunan program nuklir di
Yogyakarta banyak melibatkan para pakar
FIPA-UGM seperti Prof. Ir. H. Johannes,
Achmad Baiquni, M.Sc., Ph.D., Ir.
Mugiono, Ir. Suwardi, Soepono M.Sc., Ir.
Prayoto, M.Sc., Ir. Priyana M.Sc., Drs. M.
Bunyamin, Drs. Muslim, Dra. Zahara
Muslim, Drs. Widodo Prijodiprojo, Ir. P.J.
Sudaryono, dan lain-lain.
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Beberapa personil dari LTA cabang
Yogyakarta juga terlibat dalam Badan
Penasehat Direktur Jenderal LTA, di
antaranya Soepono, M.Sc. sebagai Wakil
Ketua Bidang Latihan dan Pendidikan,
Prof. Ir. H. Johannes sebagai Ketua Bidang
Penggunaan Isotop Radioaktif, dan Prof. Ir.
Mugiono sebagai Ketua Bidang Pengukuran, Standardisasi, dan Fisika Kesehatan
(SK Menteri Pertama RI No.68/MP/1963
tanggal 1 Juli 1963). Setelah beberapa kali
rapat Badan Penasehat tidak berfungsi lagi
dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah
Nomor 65 tahun 1958 dan diberlakukannya
Undang-undang Nomor 31 tahun 1964
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga
Atom. Pada akhir periode LTA cabang
Yogyakarta jumlah personilnya hanya 30
orang, dengan 14 orang dari LTA dan yang
lain dari FIPA-UGM.
Fasilitas LTA cabang Yogyakarta yang
menempati beberapa ruangan di FIPAUGM di Sekip Unit III terdiri atas
Perangkat Subkritik dan Simulator Reaktor
serta Laboratorium Radioisotop dan Unit
Iradiator Co-60. Pada tahun 1965 dibebaskan tanah seluas sekitar 4 ha di Babarsari
Kabupaten Sleman, timur kota Yogyakarta,
untuk pembangunan fasilitas laboratorium.
SIMULATOR REAKTOR
Simulator Reaktor berupa sebuah panel
kendali (control panel), yang memberikan
tampilan kinetika/dinamika sebuah reaktor
dalam kaitannya dengan perubahan
reaktivitas yang diberikan oleh operator.
Dengan kata lain, alat ini mensimulasikan
(menirukan) “tabiat” atau hasil interaksi
antara parameter pengendalian oleh operator terhadap besaran reaktor itu sendiri
terhadap waktu.
Dalam hal ini, daya reaktor yang
proporsional dengan besaran fluks neutron
dicatat pada penunjukan (display) serta
pada rekorder. Misalnya, bagaimana proses
start-up, shut-down, diamati terhadap

pengaruh berbagai besaran operasi reaktor
(perubahan sikap batang kendali, efek
reaktivitas suhu, besaran umur rata-rata
neutron, dsb.).

Simulator Reaktor tengah didemonstrasikan kepada
mahasiswa Fisika Reaktor oleh RPH Ismuntoyo.
(dok. Mursid Djokolelono).

Simulator telah diserahterimakan ke
pada Proyek GAMA dalam keadaan baik
sesuai jadwal oleh pemasoknya, yaitu
perusahaan Honeywell. Namun demikian
pada waktu itu alat belum sempat
digunakan untuk melengkapi kuliah/
praktikum di FIPA, karena di Bagian
Fisika, FIPA-UGM belum ada pelajaran
Fisika Reaktor/Kinetika Reaktor, dan belum tersedia pengajarnya. Namun mesin
simulator reaktor yang dipasang di ruang
tingkat 2 FIPA-UGM secara periodik
dinyalakan/dipanaskan.

ahli asing (dipimpin oleh seorang wanita,
Prof. Yurova L.), diselesaikan dalam waktu
3 (tiga) bulan.

Ir. Suwardi (FIPIA-UI), Drs. Bunyamin (FIPAUGM), dan Prof. Yurova L. di atas Perangkat
Subkritik.
(Dok.
LaFoFi-Humas
UGM,
Kedaulatan Rakyat 11 September 1961, dari
Khazanah Arsip UGM).

Ir. Suwardi dari UI dan Drs. M. Bunyamin dari FIPA-UGM dikirim ke Uni
Soviet untuk dilatih dalam pengoperasian
dan pemanfaatan alat ini. Perangkat ini
digunakan untuk pendidikan mahasiswa
dalam bidang fisika reaktor.

PERANGKAT SUBKRITIK
Dalam pelaksanaan Kerjasama LTA
dengan Universitas Gadjah Mada, telah
dilakukan Pembangunan Perangkat Subkritik di dalam ruangan gedung FIPA-UGM,
lantai satu. Pada tahun 1961 diperoleh
Perangkat Subkritik dari Uni Soviet sebagai
realisasi perjanjian kerjasama yang
ditandatangani pada tahun 1960. Perangkat
ini diperoleh dengan kontrak pembelian
(LC) dari Pemerintah Uni Soviet.
Transportasi ke Yogyakarta dilaksanakan
dengan 5 buah truk. Pekerjaan pemasangannya, yang dilakukan oleh 5 orang tenaga

Ir. Suwardi (FIPIA-UI) dan Drs. Bunyamin (FIPAUGM).(Dok. Mursid D.)

Perangkat Subkritik ini merupakan
sistem tangki, yang berisi uranium-alam
berbentuk silinder (tual), berselongsong
aluminium, diatur secara vertikal, sedang
pengaturan horisontal merupakan kisi-kisi.
Air yang dipakai adalah aqua-bidest,
sehingga sistem dilengkapi dengan alat
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pemurnian air secara pertukaran ion.
Sebuah sumber neutron yang dapat
disimpan di dalam wadah dengan pelindung
(shielding), keping-keping detektor, serta
alat-alat ukur/monitor dan pencacah
neutron merupakan kelengkapannya.

LABORATORIUM RADIOISOTOP
Dari bantuan Amerika Serikat telah
diterima fasilitas Laboratorium Radioisotop
dengan berbagai perlengkapannya yaitu alat
pencacah dan analisis (multichannel
analyzer), berbagai sumber radioisotop
standar, glove box, dan fume hood. Dengan
peralatan
tersebut
telah
dilakukan
pengenalan dan pelatihan penggunaan
radioisotop dan pengukuran radioaktivitas
lingkungan.

Perangkat Subkritik (air-uranium alam) yang dibeli
dari Uni Soviet (1960). Foto tahun 1968: RPH
Ismuntoyo (kiri) dan Mursid Djokolelono (kanan).
(Dok. Mursid D.).

Pada akhir tahun 1961, pembangunan
Perangkat Subkritik di Yogyakarta selesai
dan diresmikan pada tanggal 18 Desember
1961 oleh Presiden RI Ir. Sukarno.
Perangkat beroperasi dengan sumber
neutron 210Po-Be, yang waktu paruhnya
singkat (138 hari), sehingga pada tahun
1965 sumber neutron sudah habis meluruh.
IRADIATOR GAMMA CELL
Pemanfaatan Iradiator Gamma Cell dengan cepat memperoleh popularitasnya.
Karena prosedur penggunaannya sederhana,
yaitu hanya memerlukan pencatatan dan
penjadwalan yang harus telaten (konsisten),
di samping itu secara berkala kecepatan
dosisnya perlu dikalibrasi dengan larutan
“ferro-ferri”. Dalam perjalanan waktu
Gamma Cell ini kemudian laris terpakai
oleh lembaga riset di luar BATAN seperti
Fakultas-fakultas Biologi, Kedokteran Hewan, dan Pertanian UGM maupun untuk tugas akhir mahasiswa.
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Ir. Priyana M.Sc. sebagai Kepala Laboratorium
Radioisotop, dengan alat ekstraktornya. (Dok.
Mursid Djokolelono)

PERPUSTAKAAN
Bantuan
informasi
ilmiah
dari
Pemerintah Amerika Serikat
ternyata
sangat komprehensif, bahkan Proyek
GAMA – FIPA UGM ini dipercaya dan
diangkat sebagai USAEC Depository
Library oleh Pemerintah Amerika Serikat.
Mulai tahun berikutnya Proyek GAMA –
FIPA UGM
menerima secara berkala
(continually) dan bertahap berbagai report,
buku dan microfiche, beserta microfiche
reader, dari USAEC.
Perpustakaan juga mendapat proyektor
film dan pinjaman film-film (movie)
berukuran 16 mm, antara lain dengan tema
“Atom untuk Perdamaian”, sehingga
kegiatan promosi di sekolah dan universitas
kemudian dapat dilakukan. Promosi dengan
pemutaran film sangat menarik dan efektif,
biarpun narasi masih berbahasa Inggris.

Sebagai unit penunjang dalam proyek
kerjasama penelitian dan pendidikan bidang
nuklir antara Universitas Gadjah Mada
dengan Lembaga Tenaga Atom (sekarang
BATAN), unit ini sejak sebelum tahun
1965 telah memiliki puluhan ribu laporan
hasil-hasil penelitian bidang nuklir yang
diterbitkan oleh United States Atomic
Energy Agency (USAEC), Standford Linear
Accelerator Center (SLAC), International
Center for Theoretical Physics (ICTP),
European Organization for Nuclear
Research (CERN), dan lembaga-lembaga
penelitian di berbagai negara, serta ratusan
buku (prosiding) yang diterbitkan oleh
International Atomic Energy Agency
(IAEA).
Penerbitan
lembaga-lembaga
penelitian tersebut pada waktu itu tidak
diperdagangkan di pasar umum oleh
penerbitnya, sehingga tidak dapat dibeli di
toko buku dan merupakan kemasan
informasi yang sangat langka. Unit
penunjang ini ditetapkan sebagai satusatunya perpustakaan deposit di Indonesia
bagi
penerbitan
USAEC
dengan
konsekuensi
bahwa
keutuhan
dan
kelengkapan penerbitan USAEC yang telah
diterimanya harus dikelola sebaik-baiknya.
Sebelum tahun 1965 unit penunjang
penelitian dan pendidikan dengan puluhan
ribu laporan hasil-hasil penelitian itu belum
layak disebut perpustakaan karena kurangnya tenaga pengelola. Tahap ini boleh
dikatakan tahap store house. Belum ada
pustakawan sebagai karyawan organik yang
bertanggung jawab memikirkan, merencanakan, dan melaksanakan program kegiatan. Belum ada pedoman inventarisasi
koleksi. Majalah ilmiah, buku teks,
penerbitan abu-abu (grey literature),
brosur, dicatat dengan sistem inventarisasi
yang sama dalam buku yang sama. Belum

ada pedoman klasifikasi koleksi sehingga
tidak mudah menemukan bahan pustaka
tentang suatu bidang tertentu dengan cepat.
Belum ada pedoman katalogisasi koleksi
sehingga katalog kurang memberikan informasi yang lengkap tentang bahan pustaka
yang dimiliki perpustakaan sebagaimana
seharusnya katalog sebuah perpustakaan.
Belum ada pedoman pengembangan koleksi
sehingga buku-buku yang tidak ada
kaitannya dengan penelitian dan pendidikan
bidang nuklir dimasukkan ke dalam
koleksi. Belum ada pedoman pemanfaatan
koleksi yang meliputi tata tertib peminjaman, pengembalian, baca di tempat, jasa
referensi, jasa informasi serta jasa-jasa
perpustakaan lainnya.
KESIMPULAN
Fasilitas awal (Perangkat Subkritik,
Simulator Reaktor, Iradiator Gama,
Laboratorium
Radioisotop, kumpulan
pustaka, institusi) telah diperoleh untuk
berbagai kegiatan awal dalam mempelajari
dan memanfaatkan ilmu atom/nuklir di
Yogyakarta. Peran Universitas Gadjah
Mada dalam membantu penyediaan tempat
dan sumber daya manusia sangat besar
(Proyek GAMA).
Pada kenyataannya,
brain trust FIPA-UGM telah mengangkat
dan mendukung BATAN Yogyakarta dari
sejak konsepsinya.
Pidato Presiden RI Ir. Sukarno dalam
peresmian Perangkat Subkritik pada
tanggal 18 Desember 1961 (transkrip pada
Lampiran 3) memberikan semangat untuk
mempelajari dan memanfaatkan ilmu
atom/nuklir seperti apa yang dikerjakan
pada periode-periode selanjutnya, maupun
untuk periode-periode yang akan datang.
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Fakultas Ilmu Pasti dan Alam Universitas Gadjah Mada (FIPA-UGM) di Sekip
Unit III, Kampus UGM, Yogyakarta tempat awal fasilitas Proyek Gama yang
kemudian menjadi LTA cabang Yogyakarta dan Pusat Penelitian Gama (Puslit
Gama). Hanya sebagian bagian selatan lantai I dan II yang digunakan. (Dok.
Mursid Djokolelono, Oktober 1967)
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BAB IV. PUSAT PENELITIAN TENAGA ATOM GAMA
(1965-1981)

S

etelah
berlakunya
Undang-undang
Nomor 31 tahun 1964 pada tanggal
12November 1964 yang disebut juga
Undang-undang Pokok Tenaga Atom, pada
tanggal 5 Juli 1965 ditetapkan Keputusan
Presiden RI Nomor 206 tahun 1965 tentang
penggantian LTA menjadi Badan Tenaga
Atom Nasional (BATAN) sesuai Pasal 4
Undang-undang Nomor 31 tahun 1964.
Organisasi BATAN diberlakukan mulai 1
Agustus 1965 dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 306 tahun 1965
tanggal 15 Oktober 1965.
Keputusan Presiden RI Nomor 306 tahun 1965 tanggal 15 Oktober 1965 tentang
Pokok-pokok Organisasi, Tata Tertib dan
Tata Kerja BATAN diperbarui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 299 tahun 1968
tanggal 16 Oktober 1968 tentang Struktur
Organisasi BATAN. Dalam struktur organisasi yang baru BATAN terdiri atas Pusat
Reaktor Atom Bandung (PRAB), Pusat Reaktor Atom Serpong (PRAS), Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat (PPTA Pasar Jumat), Pusat Penelitian Tenaga Atom
GAMA (PPTA GAMA), Direktorat Survey
Geologi (DSG), dan Sekretariat.
Pusat Penelitian Tenaga Atom GAMA
(PPTA GAMA) disingkat menjadi Pusat
Penelitian GAMA atau Puslit GAMA,
mempunyai tugas pendayagunaan Perangkat Subkritik, pembuatan alat fisika inti
untuk keperluan penelitian dan pengembangan, penggunaan radioisotop dalam pemupukan, dan radiokobal untuk pemuliaan
jenis tanaman. Dalam perubahan struktur
organisasi BATAN selanjutnya, Puslit
GAMA memiliki Laboratorium Radioisotop/Unit Iradiator Co-60, Laboratorium Perangkat Subkritik dan Simulator Reaktor,
Laboratorium Fisika Nuklir, Laboratorium
Elektronika Nuklir, serta Bengkel Gelas
dan Logam.

Awal tahun 1973 merupakan waktuwaktu yang berat, karena Sekretaris Puslit
GAMA (Ir. Prayoto, M.Sc.) melanjutkan
studi di Amerika Serikat, padahal Dr. Baiquni akan menjadi Dirjen BATAN menggantikan Prof. Siwabessy mulai bulan April
1973. Sementara bulan Maret sudah menjadi akhir tahun pelaporan tahunan, dan Kepala Bagian TU dan Kepegawaian harus ke
Australia mengikuti kursus selama 4 bulan
sampai Juni. Pada bulan Maret di Bandung
ada Seminar Ekonomi dan Teknologi
PLTN, namun Puslit GAMA tidak dapat
ikut serta. Oleh karena itulah C. Soegiarto,
M.Sc. dari Puslit Pasar Jum’at ditunjuk sebagai pengganti sementara Sekretaris Puslit
GAMA, dan hal ini telah menyelesaikan
banyak hal. Kemudian ditunjuk Haryono
Arumbinang, M.Sc., juga dari Puslit Pasar
Jumat, sebagai Sekretaris Puslit GAMA.

Ir. Prayoto, M.Sc.
(Dok. Pramudita A.)

C. Soegiarto, M.Sc.,
Sekretaris Puslit
GAMA, 1973.
(Dok. Mursid D.)

Kepala Puslit GAMA dijabat oleh Prof.
Dr. A. Baiquni hingga tahun 1973, dan
menjadi Dirjen BATAN mulai 1 April
1973, maka setahun kemudian Ir. Soeroto
Ronodirdjo diangkat sebagai Direktur Puslit
GAMA terhitung mulai 1 April 1974. Rapat
Puslit GAMA yang pertama dengan Direktur dan Sekretaris yang baru diadakan tanggal 6 Juni 1974. Pertemuan ini dilakukan
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di ruang kelas FIPA di tingkat II dan dipimpin oleh Direktur (baru). Dengan jumlah
karyawan administrasi dan peneliti dan kegiatan yang semakin banyak, maka memang
sudah waktunya membangun kompleks gedung dan laboratorium yang memadai.

nampung Laboratorium Kimia yang sebelumnya ada di FIPA-UGM, juga untuk tempat kerja kegiatan lain termasuk ketatausahaan dan perpustakaan, sebelum gedung-gedung lain dibangun.

Gedung Laboratorium Kimia Nuklir, gedung
pertama yang dibangun oleh Puslit GAMA di
Babarsari, gunung Merapi dan Merbabu di latar
belakang sebelah utara. (Dok. Puslit GAMA)
Rapat Puslit GAMA dipimpin oleh Direktur Ir.
Soeroto Ronodirdjo dan Sekretaris Haryono
Arumbinang, M. Sc., 6 Juni 1974. (Dok. Mursid D.)

Suasana Rapat 6 Juni 1974, dari kiri Dra. Ratna
Udaya, Drs. Widodo Priyodiprodjo, Drs.
Sudyartomo, Dr. Budi Santoso, Prof. Ir. Herman
Yohannes, Mursid D. M.Sc. (Dok. Mursid D.)

Kemudian berbagai fasilitas Puslit
GAMA dibangun di kawasan Babarsari di
timur kota Yogyakarta, pada lahan yang
luasnya 4 ha (kemudian mencapai sekitar
8,5 ha) dan ditempati mulai 15 Januari
1975. Desain bangunan dibuat oleh arsitek
Ir. Djoko Nurhadi, yang juga membuat
desain berbagai bangunan di BATAN
Bandung. Gedung pertama di Yogyakarta
yang dibangun oleh BATAN diresmikan
tanggal 5 Desember 1974, bertepatan
dengan HUT BATAN. Gedung yang
dimaksud dinamai Laboratorium Kimia
Nuklir, yang selain digunakan untuk me14

Pagi sebelum peresmian gedung pertama di
Babarsari, Laboratorium Kimia Nuklir, 5
Desember 1974. (Dok. Mursid D.)

Tanggal 4 Desember 1974 malam hari
gedung baru itu dihias oleh Drs. Sudyartomo, Bambang, Yusup, Prajitno, Suryono,
serta para pekerja membantu menghias.
Bahkan pagi-pagi sebelum peresmian, 5
Desember 1974, sudah tampak Adjar Irawan dan Drs. RPH Ismuntoyo (datang
khusus dari PRAB) telah siap akan ikut
menyaksikan. Di samping itu rekan Puslit
GAMA sendiri: Drs. Sutrisno Puspodikoro,
Sumihar Hutapea, M.Sc, Drs. Wuryanto,
dan Mursid Djokolelono, M.Sc.
Sambutan pembukaan dilakukan oleh
Direktur Puslit GAMA, kemudian sambutan apresiasi Wakil Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam VIII,
baru kemudian peresmian dan penandatanganan prasasti dilakukan oleh Dirjen
BATAN.

Sambutan Pengantar Peresmian Laboratorium
Kimia Nuklir, oleh Direktur Puslit GAMA, Ir.
Soeroto Ronodirdjo, 5 Desember 1974. (Dok.
Mursid Djokolelono)

Pidato sambutan dari Wakil Kepala Daerah DIY,
Sri Paduka Pakualam VIII pada peresmian gedung pertama di Babarsari, Laboratorium Kimia
Nuklir, 5 Desember 1974.(Dok. Mursid D.)

Dengan banyaknya fasilitas yang dibangun diperlukan satuan pengamanan khusus. Untuk itu pada tahun 1976 beberapa
teknisi dikirim oleh Kol. Haryanto untuk
dilatih di Pusdiklat Intelstrat, Bogor (Yohannes Wasito, J. Karmadi, Giri Slamet),
yang merupakan awal pembentukan satuan
pengamanan (satpam) di BATAN Yogyakarta.
Berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional no.
28/DJ/24/II/1978 Puslit GAMA mempunyai
Tugas Pokok: mengembangkan penelitian

di bidang Fisika Nuklir, Laser dan
Akselerator; mengembangkan penelitian
dan produksi instrumentasi nuklir; mengadakan penelitian dalam produksi air berat
dan pemurnian bahan nuklir serta bahan
murni, dan tugas lain aplikasi teknik nuklir
untuk mendukung pembangunan. Untuk
dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut,
Puslit GAMA menjalankan fungsi-fungsi:
pengembangan penelitian teknologi nuklir
dan pembangunan laboratorium, pengembangan dan pembinaan personil dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok, dan pelaksanaan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga dan universitas-universitas.
Untuk dapat melaksanakan tugasnya,
Puslit GAMA mempunyai struktur organisasi dan data kerja yang terdiri dari unsurunsur Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan
Pelak-sana. Unsur Pimpinan dan Pembantu
Pimpinan bersifat managerial yaitu Direktur
yang memimpin Puslit GAMA dan dibantu
oleh Sekretariat yang di dalamnya ada seksi
Tata Usaha dan Kepegawaian, Keuangan,
Logistik dan Tatalaksana Pembangunan, Ilmiah dan Pendidikan, dan Seksi Perpustakaan dan INIS, sedang unsur pelaksana
dilakukan oleh laboratorium-laboratorium
yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium
dan dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Laboratorium yang melakukan
penelitian teknik nuklir tersebut adalah Lab.
Fisika Nuklir dan Lab. Kimia, Lab. Prosesproses Teknologi, sedang dinas-dinas yang
dibentuk adalah Dinas Reaktor dan Dinas
Instrumentasi Kimia.
Mulai 20 Oktober 1979 Direktur Puslit
GAMA dijabat oleh Haryono Arumbinang,
M.Sc. Pada awal periode Puslit Gama
(tahun 1968) jumlah karyawan 30 orang (16
orang dari FIPA-UGM), pada akhir periode
menjadi sekitar 600 orang. Seminar atau
pertemuan ilmiah yang pertama diselenggarakan oleh Puslit GAMA pada tanggal
27-31 Oktober 1980 dengan judul “Lokakarya Kimia dan Teknologi Pemurnian
Bahan Nuklir dan Pertemuan Ilmiah, Bahan
15

Murni, Fisika Reaktor dan Instrumentasi”
dengan menyajikan 74 makalah. Sebelumnya dengan kerjasama Himpunan Fisika
Indonesia (HFI) diselenggarakan Simposium Fisika Nasional VIII di Puslit GAMA
pada tanggal 7-10 Januari 1980.
LABORATORIUM RADIOISOTOP/UNIT
IRADIATOR Co-60
Dengan tersedianya radioisotop dari
PRAB dan fasilitas iradiator, berbagai
penelitian menggunakan radioisotop dilakukan di bidang pertanian dan perkebunan,
misalnya oleh Prof. Muso Suryowinoto,
Prof. Gembong dari UGM, Drs. Nurtjahjo
dari Fakultas Biologi UGM, drh. Sugiman
Sastrowidjojo dari Fakultas Kedokteran
Hewan UGM, serta Ir. Sardjono dan Ir.
Praptopo dari Lembaga Penelitian Perkebunan (LPP). Salah satu penelitian adalah
penentuan efisiensi pemupukan tanaman
tebu menggunakan radioisotop P-32. Puslit
GAMA kemudian juga mempunyai 2
sarjana pertanian, Ir. Hadrianus Muryono
dan Ir. Kumala Dewi, yang menggunakan
unit iradiator Co-60 untuk mutasi radiasi
tanaman kacang tanah. Aplikasi teknik
nuklir di bidang pertanian kemudian dipusatkan di PPTA Pasar Jumat yang mempunyai fasilitas iradiator lebih besar dan lahan
percobaan lebih luas.
Selain melakukan penelitian analisis uranium, Laboratorium Radioisotop di Puslit
GAMA juga melakukan pengumpulan
cuplikan lingkungan (tanah, tanaman, air
tanah/hujan) pada tempat-tempat tertentu
secara periodik untuk diproses dan diukur
radioaktivitasnya. Kegiatan ini dilakukan
oleh Suratman, semula sebagai teknisi kemudian kuliah dan lulus sebagai sarjana
kimia di FIPA-UGM. Kegiatan ini terus dilanjutkan setelah Puslit GAMA pindah ke
kawasan Babarsari. Gedung pertama Puslit
GAMA di Babarsari adalah Laboratorium
Kimia Nuklir yang diresmikan pada tanggal
5 Desember 1974. Sebelum ada gedung
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yang lain, semua kegiatan Puslit GAMA
dilakukan di gedung ini kecuali Perangkat
Subkritik, Simulator Reaktor, Laboratorium
Fisika Nuklir, dan unit iradiator Co-60 yang
masih di FIPA-UGM. Di gedung Laboratorium Kimia Nuklir pertama kali dipasang
kolom termal skala laboratorium untuk
penelitian pemurnian air berat (D2O) yang
merupakan bantuan dari Perancis pada
tahun 1976. Pemasangan dilakukan oleh
pakar CEA (Komisariat Energi Atom,
Perancis), J.P. Janin dan M. Rostain,
dengan melibatkan Ir. Maria Santana, Drs.
Wuryanto dan Suyudi mahasiswa ikatan
dinas BATAN dari Teknik Kimia UGM.
Pada tanggal 5 Desember 1978 diresmikan Gedung Radio Kimia dan Instrumentasi
Reaktor, Gedung Bengkel Sentral, Gedung
Laboratorium Pemurnian Uranium, dan Gedung Pengolahan Sampah Radioaktip. Gedung Laboratorium Air Berat diresmikan
pada tanggal 2 Maret 1981. Sejak perubahan struktur Puslit GAMA pada tahun
1978 kegiatan penelitian kimia dilakukan di
Laboratorium Kimia dan Laboratorium
Proses-proses Teknologi.

Gedung Pemurnian Uranium sewaktu dibangun
(1978) dan setelah siap diresmikan (5 Desember
1978).(Dok. Puslit GAMA)

Pada kegiatan pengembangan dan penelitian selanjutnya berfungsi sebagai laboratorium bahan dukung dan struktur. Pengertian

bahan dukung dan struktur ini adalah bahan
yang digunakan dalam untuk mendukung
berdirinya reaktor nuklir seperti grafit dan
air berat. Bahan struktur adalah bahan yang
digunakan untuk membuat struktur bahan
bakar reaktor nuklir atau bahan struktur
reaktor nuklir seperti zirkon.
LABORATORIUM KIMIA
Laboratorium Kimia mempunyai 3 Seksi
yaitu: 1. Seksi Kimia Analisa dan Kimia
Fisika, 2. Seksi Radiokimia dan Kimia Nuklir, dan 3. Seksi Kimia Radiasi. Laboratorium-laboratorium ini melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi Pusat Penelitian
GAMA untuk pengembangan penelitian
teknologi nuklir dalam bidang kimia. Seksi
Kimia Analisa dan Kimia Nuklir mempunyai tugas merintis, membina, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bidang kimia analisa terutama
dalam mengembangkan metode analisis
serta merawat dan merencanakan peralatan/
instrumen dan bahan yang digunakan dalam
bidang kimia analisa dan fisika.
LABORATORIUM PROSES-PROSES TEKNOLOGI
Laboratorium Proses-proses Teknologi
menjalankan fungsinya dalam penelitian
dan pengembangan dalam bidang teknologi
nuklir termasuk membangun laboratorium
sekaligus menyiapkan personil penelitinya.
Dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam seksi-seksi Bahan-bahan Reaktor, Pemurnian Uranium, Elemen Berat, dan
Pengolahan Sampah Radioaktif.
Laboratorium Proses-proses Teknologi
yang merupakan satu dari 3 laboratorium
unsur pelaksana dari Puslit GAMA, awalnya dipimpin oleh Ir. Soeroto Ronodirdjo.
Gedung penelitian di bawah Laboratorium
Proses-proses Teknologi yang dibangun pada waktu itu menyusul gedung Kimia Nuklir yang telah diresmikan sebelumnya pada tanggal 5 Desember tahun 1974, di
antaranya adalah Gedung Pengolahan Sam-

pah Radioaktip dan Gedung Pemurnian
Uranium yang diresmikan pada tanggal
tanggal 5 Desember 1978, dan Gedung
Laboratorium Air Berat diresmikan tanggal
2 Maret 1981.
Seksi Bahan-bahan Reaktor
Seksi Pemurnian Bahan-bahan Reaktor
sebelum mempunyai gedung sendiri menempati Gedung Laboratorium Pemurnian
Uranium. Seksi Bahan-bahan Reaktor mempunyai tugas untuk merintis dan membina
penelitian fundamental dan keteknikan untuk pemisahan air berat, pemisahan dan
pemurnian zirkon, berilium, pembuatan grafit dalam skala laboratorium. Seksi ini juga
mempunyai tugas bersama-sama dengan Laboratorium kimia untuk merintis, membina
dan mempelajari metode analisis yang berhubungan dengan produknya serta menyusun pilot plant design untuk peralatan/
instrumen proses-proses tersebut. Di bawah
pimpinan Drs. Wuryanto, dalam kegiatannya seksi ini mempersiapkan untuk membangun alat-alat proses pengayaan D2O (air
berat) dengan distilasi air, elektrolisis air
dan proses GS beserta analisisnya dengan
membeli spektrometer massa unsur ringan
yang dapat digunakan untuk analisis D2O.
Di bidang pembuatan grafit, seksi ini mempersiapkan pembelian alat pemanggang/
furnace suhu tinggi yang dapat mencapai
suhu 3.000 ºC.
Seksi Pemurnian Uranium
Salah satu rencana BATAN adalah pengembangan reaktor nuklir daya menggunakan uranium alam yang tidak memerlukan pengayaan U-235, cukup menggunakan U-235 yang terdapat pada uranium
alam yang kadarnya 0,7%. Dengan menggunakan jalur ini maka uranium tidak perlu
diperkaya dengan proses pengayaan dan
uranium alam yang sudah murni nuklir dan
derajat keramik dapat langsung digunakan
pada reaktor. Reaktor dengan bahan bakar
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uranium alam, tidak memerlukan pengayaan U-235 tetapi moderatornya harus
menggunakan moderator air berat. Air berat
tersebut harus dihasilkan melalui proses
yang panjang yaitu proses pemisahan isotop
D2O dari air. Teknologi air berat karena
termasuk pemisahan isotop mempunyai
faktor pisah yang kecil. Faktor pisah adalah
ukuran yang mempengaruhi mudah tidaknya pemisahan unsur-unsur atau isotopisotop. Karena itu untuk memisahkan D2O
dari air memerlukan kolom pemisah dengan
ribuan tingkat.
Penelitian bahan bakar reaktor nuklir
telah dimulai sejak tahun 1977. Gedung
Laboratorium Pemurnian Uranium diresmikan oleh Dirjen BATAN Prof. Dr.
Ahmad Baiquni M.Sc. pada tanggal 5
Desember 1978. Laboratorium Pemurnian
uranium waktu itu disebut Seksi Pemurnian
Uranium dipimpin oleh Ir. Busron Masduki
yang berada di bawah Laboratorium Prosesproses Teknologi.
Kegiatan penelitian yang pada waktu itu
dilakukan di laboratorium pemurnian uranium adalah pemurnian uranium menggunakan peralatan skala laboratorium. Pada
waktu itu juga mulai dipersiapkan pembangunan pilot plant Pemurnian Uranium
dengan bahan baku konsentrat uranium
(yellow cake) yang berasal dari Direktorat
Survey Geologi/DSG di Pasar Jumat. Konsentrat tersebut merupakan hasil pengolahan batuan uranium yang ditambang dan
diolah di Kalan Kalimantan Tengah. Konsentrat uranium mempunyai kadar U sebesar 40-50%. Hasil akhir pengolahan
uranium adalah uranium dioksida. Langkah-langkah pemurnian uranium meliputi:
pelarutan konsentrat uranium menjadi larutan uranil nitrat, regenerasi TBP (tributyl
phosphate) untuk mengolah kembali TBP
yang sudah dipakai dan digunakan kembali
untuk ekstraksi uranium, alat ekstraksi
uranium berupa mixer settler dan kolom
ekstraksi, Pengendapan Amonium Diuranat
(ADU) dan Amonium Uranil Carbonat
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(AUC), kalsinasi menjadi U3O8, reduksi
menjadi UO2 dan karakterisasi hasil. Hasil
akhir dari proses pemurnian uranium
tersebut adalah sebuk berwarna hitam
uranium dioksida (UO2).
LABORATORIUM PERANGKAT SUBKRITIK DAN SIMULATOR REAKTOR
Pada tanggal 1 Oktober 1967 Mursid
Djokolelono, M.Sc., jurusan ThermoPhysics, Spesialisasi PLTN, lulusan 1967
mulai bekerja di Puslit GAMA, khususnya
di perangkat subkritik. Pada tahun 1968
jadwal dan pengajar Fisika Reaktor di
FIPA-UGM sudah tersedia, yaitu Ir.
Prayoto, M.Sc. dan Mursid Djokolelono,
M.Sc., simulator mulai ditangani lagi, namun alat ini tidak memberikan penampilan
yang sempurna lagi. Penunjukannya mulai
tidak andal dan sewaktu waktu terjadi drift,
sehingga alat tidak bisa digunakan sebagai
alat eksperimen, tetapi hanya sebagai alat
peraga. Itu karena simulator hanya dapat
menunjukkan simulasi secara kualitatif, tetapi bukan secara kuantitatif.

Simulator reaktor Honeywell buatan tahun 1959.
(Dok. Puslit GAMA)

Dari awal sudah diperkirakan bahwa alat
elektronik umumnya harus disimpan di dalam ruangan ber-AC, yang harus dinyalakan
secara kontinu dan kelembaban udara harus
dijaga. Namun itu semua memerlukan dana
yang tidak sedikit yang tidak terjangkau
pada waktu itu, sehingga akibat kerusakan

alat terpaksa dijumpai setelah alat itu diperlukan.
Upaya perbaikan telah dilakukan (1968)
oleh Ir. PC Suratman (FIPA-UGM) beserta
para ahli dari ITB termasuk Ir. Samaun
Samadikun dan Ir. Sumitro. Para ahli ini
beberapa waktu diundang oleh Dr. Baiquni
untuk menangani perbaikan simulator. Namun kunci perbaikannya adalah penggantian berbagai komponen penting, komponen
elektronik presisi. Komponen seperti itu
tidak dapat diperoleh di pasaran, tetapi dapat diimpor dengan biaya dan prosedur
yang tidak/belum andal. Sampai di situ
simulator masih merupakan alat peraga
kualitatif.
Pada tahun 1970 sumber neutron 210PoBe (umur paro 284 hari) untuk Perangkat
Subkritik diganti dengan Pu-Be yang
berumur jauh lebih panjang (umur paro
24.000 tahun). Sumber Pu-Be diperoleh
dari bantuan teknik IAEA (International
Atomic Energy Agency) dengan Prof. Dr.
Akira Sekiguchi dari University of Tokyo
sebagai pakar IAEA pertama yang diperbantukan di Puslit GAMA, dalam bidang
Nuclear Reactor Physics Instrumentation.
Begitu pula sederet detektor keping didatangkan dari Jepang, sehingga dapat dilakukan eksperimen praktikum para mahasiswa
Bagian Fisika tingkat IV untuk mata pelajaran Fisika Reaktor. Oleh karena itu pemanfaatan Perangkat Subkritik untuk
memperoleh kemampuan analisis aktivasi
neutron dan pendidikan dimulai. Banyak
mahasiswa FIPA-UGM yang mengambil
skripsi dan lulus dalam bidang Fisika Reaktor dengan menggunakan fasilitas Perangkat Subkritik.
Pada kenyataannya, saat itu sudah ada
sejumlah mahasiswa yang tengah belajar di
FIPA-UGM dalam bidang Fisika dan Kimia, pada tingkat akhir, sehingga di tahuntahun berikutnya pegawai sarjana bertambah lagi dengan lulusnya mahasiswa FIPA
di bidang reaktor dan masuk ke BATAN,
seperti Drs. Ismuntoyo, Drs. Anung

Widodo dan Drs. Soekarno Suyudi. Begitu
pula dari bidang Kimia, seperti Drs.
Sudyartomo, Drs. Sutrisno Puspodikoro,
serta Dra. Mudiar Masdja, Dra. Rukihati.

Prof. Akira Sekiguchi, dari Universitas Tokyo,
1970. Dari kanan: Ir. Prayoto M.Sc, Mursid
Djokolelono, M.Sc., Prof. Akira Sekiguchi, Drs.
Ismuntoyo, Drs. Anung Widodo. (Dok. Mursid
Djokolelono)

Ismuntoyo tengah memanaskan alat-alat elektronik di ruang Perangkat Subkritik. (Dok. Mursid
Djokolelono, 1968)

Inspeksi radiasi dari Jakarta: Drs. Ismono
Sudirman dan Drs. Sudjana Karda (tak terfoto),
ditemui oleh Mursid Djokolelono (tengah) dan
Anung Widodo di depan Perangkat Subkritik.
(Dok. Mursid Djokolelono, 1968)
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juga Peraturan dan Perundang-undangan
Tenaga Nuklir. Pembicara dari BATAN
Jakarta, Ny. Liem Nataadidjaya, telah
memberikan presentasi secara rinci di depan
sidang yang merupakan hal baru bagi para
peserta. Dari saat inilah mulai terungkap
bahwa menurut undang-undang yang berlaku pada saat itu pengelolaan PLTN di
Indonesia nantinya akan berada di bawah
BATAN.
Perangkat Subkritik Puslit GAMA dengan tabung-tabung pengarah (bersandar di dinding),
dan perangkat penyangga detektor keping, grid
pengarah (di depan, paling kanan). (Dok.
Mursid Djokolelono, 1973)

Pelaksana eksperimen Perangkat Subkritik:
Soekarno, Prajitno, Yusup, Mursid D. Alat
terkiri: Ion Exchanger untuk memurnikan
kembali air tangki.(Dok. Mursid D., 1973)

Pada tanggal 19-24 Januari 1970, untuk

pertama kalinya Puslit GAMA menyelenggarakan hajat sebuah Seminar Tenaga
Nuklir BATAN-PLN tingkat nasional di
FIPA-UGM, Yogyakarta. Panitianya terdiri
atas para sarjana dan dosen/peneliti dari
BATAN sendiri dan FIPA-UGM, bahkan
beberapa mahasiswapun ikut membantu.
Bagi peserta seminar yang tidak menginap
di hotel (di Yogya atau di Kaliurang)
disediakan wisma tamu UGM, yang pada
waktunyadianggap memadai. Seminar
berlangsung lancar, peserta dari BATAN,
PLN, PUTL, UGM, dan ITB melakukan
partisipasi aktif.
Dalam seminar ini diuraikan berbagai
perkembangan Teknologi dan Keselamatan
PLTN, Pemilihan lokasi PLTN, termasuk
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Seminar Tenaga Nuklir, di Puslit GAMA
Yogyakarta 19-24 Januari 1970. (Dok.
Mursid Djokolelono)

Pada tahun 1972, ada gagasan dari Dr.
Firman Tambunan dari PUTL agar di
BATAN dapat diadakan semacam kursus
singkat tentang Fisika Reaktor dan jenisjenis PLTN. Gagasan ini disambut baik
oleh Puslit GAMA, yang kemudian

menyusun proposal dan pelaksanaannya.
Kursus bertujuan memberi tambahan
visualisasi tentang reaktor nuklir: Radioaktivitas, Fisika Reaktor dan Jenis PLTN,
disertai dengan praktikum pengukuran fluks
neutron dengan analisis aktivasi. Kursus
ini ditujukan ke pada para peminat, khususnya para sarjana di luar BATAN yang
ingin mengenali secara ilmiah dan visual
tetapi singkat tentang Fisika Reaktor dan
PLTN.

sedangkan penanggung dari pihak PUTL
adalah Dr. Firman Tambunan.
Dengan bantuan pemerintah Amerika
Serikat, pada tahun 1965 telah dibangun
Reaktor Riset Triga Mark II 250 kW di
PRAB, Bandung. Pada tahun 1971 dayanya
ditingkatkan menjadi 1000 kW untuk memperoleh fluks neutron yang lebih tinggi.
Pertimbangan BATAN untuk memanfaatkan komponen reaktor Triga (Training,
Research, Isotope Production by General
Atomic) Bandung yang sudah tak terpakai,
serta komponen Reaktor IRT-2000 Serpong
yang tidak dilanjutkan, telah menuju pada
satu keputusan bulat untuk membuat
reaktor sendiri. Pada bulan November 1974
diinstruksikan pembangunan sebuah reaktor
riset di atas tanah sebelah barat kantor
BATAN Babarsari Yogyakarta dengan tim
yang dibentuk melalui SK Dirjen BATAN
No. 119/DJ/13/XI/1974 tanggal 13 November 1974.

Ir. Iyos Subki M.Sc. (kiri) dan Ir. Soeroto
Ronodirdjo (kanan). (Dok. Mursid Djokolelono)
Dr. Firman Tambunan, Pengarah dari pihak
PUTL (gambar atas, paling kanan). (Dok.
Mursid jokolelono., 1972)

Kursus berupa ceramah tentang: Radioaktivitas, Fisika Reaktor, Reaktor Daya dan
praktikum analisis aktivasi menggunakan
perangkat subkritik, sumber neutron Pu-Be
dan detektor keping. Kursus diikuti oleh
para sarjana dari PUTL selama dua minggu,
penanggung jawab Ir. Prayoto, M.Sc.,

Tim diketuai oleh Ir. Iyos Subki, M.Sc.
(PRAB) dibantu oleh Ir. Soeroto
Ronodirdjo (Puslit GAMA), yang akan melakukan perencanaan dana dan melaksanakan dengan sumber daya manusia (SDM)
dan dana yang tersedia di kedua pusat
masing-masing. Gagasan pemanfaatan material lokal, seperti komponen PRAB dan
Serpong, serta batuan barit dan pasir besi
diutamakan. Tim terdiri atas SDM dari
PRAB dan Puslit GAMA, yang ber21

anggotakan a.l. Mursid Djokolelono, M.Sc.,
Drs. Soekarno Suyudi, Drs. Suratman, Drs.
Salman Suprawardhana, Drs. Bambang
Setiadji, dr. Kunto Wiharto, Drs. Widodo
Priyodiprodjo (FIPA-UGM), Drs. Suhartono Zahir, Drs. Karsono Linggoatmodjo
(PRAB), Drs. Markham.
Sejak awal, gagasan pekerjaan yang
menantang ini memerlukan kesabaran, keteguhan hati, perencanaan dan kerjasama
dalam tahapan yang koordinatif. Meskipun
demikian pekerjaan harus segera dimulai,
tanpa harus mentargetkan sesuatu yang
akan selesai dalam waktu tergesa-gesa. Sebagai catatan, tugas besar ini dimulai
dengan pembangunan gedung reaktor di
tahun 1975, pemasangan mekanikal dan
instrumentasi, sampai kekritisan reaktor di
bulan Pebruari 1979, dan terakhir peresmian Reaktor Kartini oleh Presiden Suharto
pada tanggal 1 Maret 1979, atau setelah 5
tahun.
IAEA turut mengawasi dan mengontrol
semua sistem yang direncanakan Tim Reaktor dan ternyata BATAN mampu memenuhi
semua persyaratan keamanan dan keselamatan Nuklir yang digariskan oleh IAEA.
Yang menarik dan unik dalam pembangunan Reaktor Nuklir di Yogyakarta ini
adalah di manapun di dunia orang membangun Reaktor Nuklir dengan semua komponen baru, termasuk Teras Reaktor dan
Bahan Bakar. Kebetulan Pusat Reaktor
Atom Bandung (PRAB) selesai mengerjakan peningkatan daya reaktor dari 250
kW menjadi 1.000 kW, dan teras reaktornya diganti. Teras, bahan bakar, dan
penukar panas (heat exchanger) dari Triga
Mark II 250 kW kemudian dimanfaatkan
untuk Reaktor Kartini di Puslit GAMA,
Yogyakarta. Panel dan beberapa instrumen
yang ada pada Simulator Reaktor kemudian
digunakan pada panel kendali Reaktor
Kartini yang dibangun 1975-1979.

22

REAKTOR KARTINI

Pembangunan Gedung Reaktor (kanan) dan Gedung
Laboratorium Kimia Nuklir (kiri). Gambar diambil
dari arah utara. (Dok. Mursid Djokolelono)

Gedung Reaktor Kartini mulai dibangun
pada tahun 1975. Beton perisai radiasi
menggunakan beton berat dengan isian
batuan barit dari Kokap, Kulonprogo, Yogyakarta. Tangki reaktor, hoist crane, berasal
dari Proyek Reaktor IRT-2000 di Serpong
yang tidak dilanjutkan. Setelah gedung,
kolam tangki, beton perisai radiasi selesai
dibangun, penyangga teras, reflektor, dan
bahan bakar diangkut dari Bandung ke
Yogyakarta dengan pengangkutan dan pengawalan khusus.

Pengecoran beton landasan Reaktor Kartini (1975),
ditinjau oleh Drs. Soetrisno Puspodikoro (Sekretaris
Puslit GAMA), Haryono Arumbinang, M.Sc.
(Kepala Laboratorium Kimia Nuklir), dan Ir.
Soeroto Ronodirdjo (Direktur Puslit GAMA). (Dok.
Puslit GAMA)

Penyelidikan bahan untuk perisai radiasi
reaktor
Sudah diketahui, bahwa pasir besi di
pantai Selatan DIY mengandung besi yang
cukup banyak sehingga pasir memiliki berat
jenis yang tinggi. Sepintas saja pasir besi
akan cocok untuk agregat pasir bagi dinding-perisai reaktor. Pasir ini tinggal diangkut saja dari pantai laut, satu-dua truk
sudah cukup. Tetapi pasir laut biasanya
memiliki spektrum butiran yang hampir
merata, sehingga untuk campuran beton kurang optimal. Oleh karena itu keunggulan
pasir besi perlu diselidiki, dan ini dilakukan
di Laboratorium Penyelidikan Bahan Bangunan UGM di Jl. Krasak, Yogyakarta.
Di wilayah DIY di Kulon Progo, diketahui terdapat batuan barit (mengandung
unsur Ba) yang dapat mengganti batuan
hematit (mengandung unsur Fe) sebagai
batuan berat jenis tinggi. Penggalian,
pengumpulan dan pengangkut-an dari
daerah gunung di bawah tanah memerlukan
biaya. Oleh karena itu untuk pembuatan
beton dari batuan ini perlu diselidiki
kelayakannya, baik dalam kekuatan beton,
maupun dalam hal biaya perolehannya.

Pencarian batuan barit untuk beton berat di Sermo,
Kulon Progo, DIY, oleh Bambang Riyanto, Sardjono,
Soekarno Suyudi. (Dok. Mursid D., 15 Maret 1975)

Tim perancangan perisai reaktor diketuai
oleh Drs. RPH Ismuntoyo dan anggotanya
a.l. Drs. Soekarno Suyudi. Perhitungan
tebal perisai reaktor memerlukan waktu
sekitar tiga bulan, dan karena keterbatasan

ruangan, mengingat gedung reaktor telah
dibangun terlebih dahulu maka safety factor
yang diambil disepakati sebesar 40%. Selanjutnya untuk memperoleh keamanan
yang lebih tinggi maka sebaiknya reaktor
dioperasikan dengan daya sekitar 100 kW
saja.

Pengambilan pasir besi Pantai Selatan di Glagah
untuk dibuat cuplikan lab beton berat oleh Prajitno,
Bambang, J. Kamadi, Mursid DJokolelono, Yusup.
(Dok. Mursid Djokolelono, 7 Pebruari 1975)

Paralel dengan kegiatan perhitungan
tebal perisai, dilakukan pencarian bahan
baku oleh Mursid Djokolelono M.Sc, Drs
Bambang Setiadji dan Drs. Soekarno
Suyudi. Survai dilaksanakan ke dukuh Tegalrejo daerah Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Lokasi gunung
batuan barit ditempuh dengan berjalan kaki
selama sekitar dua jam dari titik di mana
kendaraan roda empat tidak dapat lewat.
Sebagai hasil survai diperoleh informasi
bahwa terdapat kandungan barit cukup,
tetapi untuk memperolehnya harus melalui
suatu pemasok (PT lndrajaya) yang berkedudukan di kota Yogyakarta. Selain itu
dilakukan pula survai bahan baku lain yang
kemungkinan dapat digunakan dalam campuran beton yaitu pasir besi di pantai
Glagah Kabupaten Kulon Progo.
Pemanfaatan peralatan reaktor IRT-2000
`Di Serpong, di calon tapak Proyek
Reaktor Riset IRT-2000 yang telah dihenti23

kan, masih terdapat banyak komponen
reaktor dan bahan-bahan yang belum pernah dipakai sama sekali, dan ini mestinya
dapat dimanfaatkan. Biarpun semula bahan
dan komponen ini tersimpan di dalam
gudang, tetapi gudang itu kemudian tidak
terawat (terbuka dan bocor), sehingga dalam kenyataan, bahan dan peralatan berserakan, dan kemungkinan rusak karena
mengalami erosi dan korosi.

bahwa beberapa pompa dan motor berukuran besar masih dapat dimanfaatkan,
sedang bahan untuk las (elektrode) dalam
jumlah yang banyak sudah tidak layak
digunakan lagi.
Pemasangan katrol dan tangki reaktor
Setelah gedung kubah reaktor selesai
terbangun pada bulan Desember 1975,
bangunan kolam dengan pancuran dibuat.
Kemudian bangunan cerobong untuk pembuangan gas ventilasi didirikan. Sementara
itu di dalam gedung reaktor dipasang katrol
(crane) berkapasitas 5 ton untuk pemindahan komponen berat. Pemasangan katrol
dilakukan oleh para teknisi dari PRAB, di
samping dari Puslit GAMA sendiri. Kehadiran katrol merupakan tahap kunci untuk
memungkinkan pemasangan dan pemindahan komponen-komponen berat di dalam
gedung reaktor, misalnya tangki reaktor.

Gudang yang masih dapat menampung komponen
mesin dan plat-plat, besi profil serta bekas bahan
elektrode las, dll. Serpong, 31 Oktober 1975. (Dok.
Mursid Djokolelono)

Pekerjaan pemasangan crane di dalam gedung
reaktor, Desember 1975. Tampak a.l. Abdul Rozak,
Dahlan, Bambang Riyanto, Abdul Hakim, dan Safei.
(Dok. Mursid Djokolelono)
Di luar gudang: tangki, penyangga, dll. Terlihat Drs.
Widodo Priyodiprodjo, Mursid Djokolelono, M.Sc,
Drs. Soekarno, Ir.Bakri Arbie, Prof. A. Baiquni, Iyos
Subki, M.Sc., 31 Oktober 1975.(Dok. Mursid D.)

Direktur Jenderal BATAN dengan beberapa anggota Tim Pembangunan Reaktor telah menyempatkan melihat sendiri kondisi
barang-barang bekas Proyek IRT-2000,
untuk menilai mana barang/bahan yang
masih dapat dimanfaatkan. Sepintas terlihat
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Tulang besi dipasang untuk dasar tangki
reaktor dan perisai beton radiasi yang
melingkupinya. Dalam pemasangan tulang
besi ini, Ir. Harsoyo, pensiunan ahli beton
bertulang dari FT-UGM sangat berjasa
dalam mengoreksi perhitungan penulangan
pada konstruksi beton berat (berat jenis
beton 3,2) pada reaktor ini. Kontribusinya
sangat signifikan mengingat beton bertu-

lang yang dibuat untuk perisai dan lantai
piringan ini menggunakan pasir besi dan
batuan barit yang lebih tinggi berat jenisnya, tetapi lebih rapuh daripada beton
biasa.

Tangki kolam reaktor, sebelum ditegakkan untuk
dipasang di dalam gedung reaktor. (Dok. Mursid D.)

Tulang besi untuk dasar tangki reaktor dan perisai
beton radiasi yang melingkupinya. (Dok. Mursid D.)

Mengelas bellows dan memasang “meja” (struktur
penyangga) untuk teras reaktor.(Dok. Mursid D.)

Teknisi Abdul Rozak sedang memeriksa bellows.
(Dok. Mursid Djokolelono)

Tangki kolam reaktor, setelah ditegakkan, untuk
posisi pemasangan nantinya. (Dok. Puslit GAMA)

Struktur penyangga teras dan grafit reflektor di atas
meja penyangga (pedestal), sebelum dipasang dalam
kolam reaktor. (Dok. Mursid Djokolelono)
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Pemasangan kisi teras reflektor reaktor. (Dok. Mursid
Djokolelono, akhir Desember 1978)

Transportasi bahanbakar nuklir dari PRAB

men bakar bekas dari reaktor TRIGA merupakan pekerjaan yang harus diperhitungkan
dan penuh kehati-hatian dalam hal keselamatan. Elemen bakar ini telah lama dioperasikan dalam reaktor, sehingga merupakan
sumber radiasi tinggi. Di sinilah keberanian
dan kepercayaan diri Tim Pembangunan
Reaktor dan Pimpinan BATAN yang memutuskan menggunakan teras reaktor bekas
PRAB untuk dipasang di Puslit GAMA,
dan dicari cara yang aman untuk membawa
teras bekas yang radioaktif dari Bandung.
Tak dapat dilupakan jasa Sardjono, BE dkk
yang dengan penuh resiko membawa teras
reaktor dari Bandung ke Yogyakarta melalui jalan yang sepi di bagian selatan Jawa.
Adalah pengalaman yang tidak dapat
dilupakan, ketika teras reaktor sampai di
Yogyakarta, dan akan dipasang di dalam
tangki reaktor, yaitu ketika para staf yang
masih muda harus masuk ke dalam tangki
reaktor setinggi 6 meter, diameter 2 meter,
secara bergantian melakukan leveling teras
tersebut. Semua diberi pakaian penutup
organ vital berlapis timbal dan masuk ke
tangki reaktor 2 orang demi dua orang
selama 5 menit. Waktu itu semua merasa
takut juga, karena harus masuk ke daerah
radiasi tinggi, dan rata-rata belum menikah.
Terbayang bahaya fatal karena radiasi,
tetapi Drs. Rustan Rukmantara Kepala K2
PRAB Bandung memberikan jaminan
bahwa para staf tidak akan terkena radiasi
melebihi standar IAEA.
Sistem Instrumentasi dan Kendali (SIK)
untuk Pengkritisan Reaktor Kartini

Penyiapan transportasi elemen bakar nuklir di PRAB
Bandung untuk dikirim ke Yogyakarta, dengan truk
pengawalan, personil pengawas radiasi dan mobile
crane. (Dok. Mursid Djokolelono dan Puslit GAMA)

Untuk pembangunan reaktor riset di
Yogyakarta, pada akhir 1975 telah disiapkan tangki kolam reaktor, serta penyelesaian reaktor internalnya. Pemindahan ele26

SIK (Sistem Instrumentasi Kendali)
Reaktor Kartini sudah dibahas dan direncanakan sejak awal. Perancangan SIK yang
akan digunakan untuk mengoperasikan
reaktor dipimpin oleh Drs. Widodo Priyodiprojo, dengan dibantu staf dan teknisi
Seksi Instrumentasi Reaktor Puslit GAMA.
Pada tahun 1978, berawal dari perintah
Kepala Seksi Instrumentasi Reaktor, Ruk-

mono Pribadi dan Prajitno ditugaskan ke
PRAB Bandung untuk membantu Drs.
Salman Suprawardhana melakukan penelitian pembuatan instrumentasi reaktor untuk
mengukur fluks neutron reaktor nuklir yang
akan dibangun di Yogyakarta. Drs. Salman
Suprawardhana melakukan eksperimen pengujian rangkaian elektronik untuk mengamati respon pengukuran fluks neutron di
reaktor Triga Mark II dengan mengambil
sinyal keluaran detektor fission counter
yang digunakan mengukur fluks neutron
reaktor. Berdasarkan data hasil eksperimen
yang diperoleh saat itu, disimpulkan bahwa
hasil rangkaian elektronik tidak berfungsi
seperti yang diharapkan.

Di Puslit GAMA Babarsari, beberapa anggota Kelompok Instrumentasi Reaktor mendiskusikankan
rancangan pengukuran fluks neutron reaktor: Salman
Suprawardhana, Effendi Suryanto, J. Kamadi,
Sunardi, Nugroho Tri Sanyoto. (Dok. Mursid D.)

Saat itu Reaktor TRIGA di Bandung
sudah melaksanakan upgrading instrumentasi dan di ruang kontrol telah terpasang
sistem Kanal Daya Log Jangkau Lebar
(Wide-Range Log Power Channel) buatan
General Atomic USA tipe NLW-2, yang
digunakan untuk mengukur fluks neutron
yang ekivalen dengan daya di dalam reaktor
mulai dari level sumber sampai mencapai
daya maksimum.
Karena rasa ingin tahu tentang bagaimana cara mengukur fluks neutron di dalam
reaktor, Prajitno meminjam buku manual
NLW-2. Setelah mempelajari sepintas di-

simpulkan manual cukup informatif, maka
Prajitno minta ijin untuk fotokopi manual
tersebut. Selanjutnya semalaman Prajitno
membaca dan mempelajari tentang NLW-2
menggunakan fotokopi manual, sedangkan
Rukmono Pribadi membaca buku manual
aslinya.
Pada hari berikutnya saat Rukmono dan
Prajitno bertemu ternyata mempunyai pemikiran yang sama yaitu mengapa tidak dilakukan pembuatan pengukur fluks neutron
dengan mengacu filosofi dan desain NLW2. Dalam diskusi singkat mereka berdua
melihat dalam desain NLW-2 bagian kunci
adalah rangkaian logarithmic amplifier dan
bagian rangkaian digital (kalibrator). Mereka berdua yakin desain yang mirip NLW-2
dapat mereka buat, mengingat Prajitno
mempunyai pengalaman melakukan penelitian rangkaian Logarithmic Amplifier di bawah bimbingan pakar IAEA Mr. Gopalakrishnan, M.Sc. yang berasal dari Bhabha
Atomic Research Centre (BARC) India,
sedangkan Rukmono yakin dapat membuat
bagian rangkaian digital dengan bekal pengalaman pembuatan desain rangkaian digital dari tugas akhir di FIPA-UGM bidang
instrumentasi yang baru diselesaikannya.
Akhirnya mereka berdua sepakat untuk
mengusulkan membuat pengukur fluks neutron kepada Drs. Soekarno selaku Kepala
Seksi Instrumentasi Reaktor, paralel dengan
kegiatan penelitian yang dilakukan Drs.
Salman Suprawardhana. Perlu diketahui
sebetulnya Tim Pembangunan Reaktor juga
melibatkan pihak Lembaga Elektronika
Nasional (LEN) dan Lembaga Instrumentasi Nasional (LIN) yang ditugasi dalam
pembuatan Instrumentasi Reaktor.
Ternyata usulan membuat pengukur
fluks neutron tersebut mendapatkan sambutan yang positif dari atasan. Selanjutnya
mulailah Rukmono dan Prajitno berbagi
tugas untuk merealisasikan pengukur fluks
neutron tersebut dengan membuat modulmodul elektronik sesuai acuan dan filosofi
NLW-2. Dengan bergulirnya waktu kurang
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lebih 3 bulan ternyata apa yang dilakukan
Rukmono dan Prajitno memberikan harapan dapat terealisasinya pengukur fluks neutron. Drs. Salman Suprawhardana menghentikan kegiatan penelitian pembuatan
instrumentasi reaktor, karena rangkaian
yang dibuat tidak membuahkan hasil seperti
yang diharapkan.
Perlu dicatat, mulai saat itu Prof. A.
Baiquni sebagai Dirjen BATAN memberikan bantuan moril dengan hampir setiap
minggu datang menanyakan perkembangan
pembuatan instrumentasi reaktor tersebut.
Menurut beliau penyelesaian instrumentasi
reaktor oleh BATAN sangat strategis,
mengingat di masa lalu, pengajuan BATAN
untuk melengkapi peralatan ukur di bidang
elektronik dan instrumentasi nuklir selalu
ditolak Bappenas dengan alasan sudah ada
LEN dan LIN yang bergerak di bidang
Elektronika dan Instrumentasi, sedangkan
Prof. A. Baiquni berpendapat Instrumentasi
Nuklir harus dikembangkan di BATAN
sendiri. Setelah melalui uji laboratorium
secara simulasi dan beberapa kali mondarmandir melakukan eksperimen di reaktor
TRIGA Bandung, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengukur fluks neutron reaktor
jangkau lebar sudah dapat berfungsi dengan
baik.

Tahap berikutnya adalah Rukmono
Pribadi melanjutkan finalisasi pengukur
fluks neutron jangkau lebar (pengukur daya
reaktor logaritmik) termasuk menambahkan
pengukur periode reaktor dan juga membuat penampil digital posisi batang kendali,
sedangkan Prajitno oleh Drs. Soekarno
diminta untuk membuat pengukur fluks
neutron dengan detektor Compensated
Ionization Chamber (CIC) atau pengukur
daya reaktor linear menggunakan modul
picoammeter dan mengkoordinasi pembuatan sistem kontrol untuk menaikkan dan
menurunkan 3 (tiga) batang kendali reaktor
yang akan digunakan untuk mengoperasikan reaktor. Dengan dibantu tenaga-tenaga
teknisi terampil dan berdedikasi yaitu
Legowo Hardiyanto, Warsidi, Juwarno,
Juningran dan lainnya akhirnya pengukur
fluks neutron jangkau lebar, pengukur daya
reaktor linear dan sistem kendali untuk
mengatur batang kendali reaktor yang dilengkapi posisi batang kendali digital dapat
diwujudkan.

Perangkat SIK reaktor setelah dipasang pada konsul
Simulator Honeywell (Dok. Puslit GAMA, 1978).

Rukmono Pribadi dan Prajitno pada waktu melakukan eksperimen pengukuran fluks neutron di atas
dek reaktor TRIGA Bandung. (Dok. Rukmono,
1978)
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Simulator reaktor nuklir elektronik
merek Honeywell buatan USA adalah
simulator reaktor yang dimiliki Puslit
GAMA, simulator ini dibuat tahun 1959 sehingga komponen elektronik utamanya masih menggunakan tabung elektron. Simulator tersebut secara sistem sudah tidak dapat
berfungsi tetapi ada beberapa bagian-bagian

yang masih berfungsi dengan baik dan
dapat dimanfaatkan untuk melengkapi SIK
reaktor yang sedang dibangun di antaranya
rekorder lengkap dengan konsulnya.
Selanjutnya semua hasil SIK reaktor yang
sudah selesai dibuat diinstalasi pada konsul
bekas simulator reaktor dan ditempatkan di
dalam ruang kendali yang letaknya satu
lantai dengan dek reaktor.

tidak kenal lelah akhirnya seluruh sistem
instrumentasi reaktor: pengukur fluks
neutron dengan detektor fission counter,
pengukur daya reaktor linear menggunakan
detektor CIC (compensated ionization
chamber), sistem pengatur tiga batang kendali lengkap dengan penampil posisi digital
dan instrumentasi pendukung semuanya
dapat berfungsi dengan baik dan siap digunakan untuk pengkritisan reaktor tanpa
menunggu instrumentasi buatan LEN dan
LIN.

Pengujian SIK reaktor menjelang uji coba pengkritisan (Dok. Rukmono, 1978).

Menjelang waktu percobaan pengkritisan reaktor, pekerjaan penyelesaian dilakukan secara maraton sampai harus kerja
lembur, pada siang hari dilakukan pekerjaan mekanikal dan elektrikal yaitu instalasi
pemasangan kabel (wiring) dari ruang
kontrol sampai reaktor deck dan pemasangan tiga buah rod drive mechanism di bawah
supervisi Drs. Karsono Linggoatmodjo dari
PRAB Bandung, sedangkan pekerjaan elektronik dilembur pada malam hari.
Untuk melengkapi instrumentasi pendukung, staf Seksi Elektronika yaitu Kamadi
ditugasi membuat pre-amplifier peka muatan dan Yusup diminta membuat monitor
radiasi untuk ruang reaktor dan sebagainya.
Pada saat itu karena rasa tanggung jawabnya, Drs. Soekarno Sujudi sebagai Kepala
Dinas Instrumentasi sampai berkorban
menjemput dan menunggu Prajitno dan
Rukmono saat bekerja lembur sampai pagi
hari, demi suksesnya penyelesaian pekerjaan instrumentasi. Dengan perjuangan yang

Rukmono Pribadi, Prajitno dan Drs. Soekarno saat
memasang rod drive mechanism. (Dok. Puslit
GAMA, 1978)

Sebagai catatan ada suatu hal yang tidak
terlupakan yaitu mengatasi gangguan yang
timbul pada kanal laju cacah logaritmis
yang digunakan untuk start-up reaktor.
Setelah dilakukan analisis dan pengamatan,
ternyata gangguan terjadi karena adanya
noise pada jaringan listrik yang diakibatkan
oleh Radio Frequency Interference (RFI).
RFI tersebut setelah diselidiki berasal dari
RRI Stasiun Nusantara II Yogyakarta yang
lokasinya ada di Seturan dan tidak jauh dari
gedung reaktor. Karena waktu peresmian
sudah mendesak, untuk itu diambil langkah
koordinasi dengan pihak RRI bahwa saat
peresmian Reaktor Kartini oleh Presiden RI
diminta untuk tidak mengoperasikan pemancar yang dapat membangkitkan RFI
tersebut.
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Paralel dengan pengerjaaan sistem
instrumentasi, tenaga-tenaga muda yang
belum lama menyelesaikan pendidikan sarjana teknik UGM, misalnya Ir. Noor Agus
Salim, Ir. Adiwardojo, Ir. Rukijatmo dan Ir.
Heru Suprapto dengan dibantu teknisi
bidang mekanik, melakukan perancangan
dan pemasangan sistem pendingin primer,
pendingin sekunder reaktor dan pemasangan panel-panel distribusi daya listrik. Sistem pemindah panas (heat sink) dirancang
menggunakan air mancur yang ditampung
pada kolam di depan gedung reaktor. Selain
berfungsi sebagai pendingin, kolam juga
berfungsi sebagai penampung air untuk
sistem hidran.

Kolam pendingin Reaktor Kartini. (Dok. Puslit GAMA,
1978)

Menurut Ir. Iyos Subki, M.Sc. sebagai
pimpinan proyek pembangunan, sejak awal
rancangan sistem pendingin sekunder reaktor dengan model kolam (cooling pond)
hanya dirancang untuk operasi pada daya
maksimum 50 kW. Untuk daya yang lebih
tinggi sudah diperkirakan tidak akan mampu untuk mendinginkan reaktor pada daya
100 kW. Hal ini sesuai dengan rancangan
perisai radiasi reaktornya.
Pengkritisan dan peresmian Reaktor Kartini
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Secara sederhana proses pengkritisan
reaktor dijelaskan sebagai berikut: reaktor
disiagakan lengkap dengan sistem pendingin minimum, semua sistem kendali, kompensasi dan pengamanan; sumber neutron
(neutron source) dipasang dan fluks terukur, stabil, tetapi rendah; bahan bakar
nuklir di masukkan (load) satu demi satu,
fluks keseimbangan naik, tetapi akan
mencapai besaran stabil, tetapi masih
rendah, tingkat sumber neutron; bahan
bakar nuklir dimasukkan (load) satu demi
satu lagi, sampai mencapai kondisi stabil
dengan sumber neutron, dengan besaran
fluks terukur stabil; dan pada kondisi ini,
sumber neutron diangkat (dikeluarkan).
Kalau fluks neutron kemudian menjadi
stabil berarti reaksi berantai dapat
dipertahankan tanpa adanya sumber neutron
dari luar. Dengan demikian kondisi kritis
pada daya rendah (nol) telah tercapai.
Kekhususan pengkritisan di sini ini adalah
digunakannya elemen bakar bekas-pakai
dari PRAB yang sudah mengalami burnup.
Percobaan kekritisan dilakukan pada
tanggal 12-14 Januari 1979 dengan Ketua
Tim, Ir. Iyos R. Subki, M.Sc., sebagai
Supervisor, Abdul Hakim sebagai Supervisor Utama, Sriawan dan Rukimin sebagai
operator. Petugas instrumentasi Rukmono
Pribadi, Prajitno, dan Yusup menjaga kelancaran kerja peralatan. Percobaan kekritisan yang memakan waktu beberapa hari,
ternyata tidak langsung berhasil. Pada
kegiatan pertama masih kekurangan elemen
bakar, dan berhasil setelah ada penambahan
elemen bakar. Akhirnya pada 25 Januari
1979 pukul 17.40 reaktor mencapai kekritisan, yaitu kondisi di mana reaksi inti
berantai terjadi secara terus-menerus.
Sebagai bukti dan kenangan, pada halaman-halaman berikut ditampilkan halaman
log book untuk peristiwa kekritisan itu,
lengkap dengan tanda tangan para saksi tercapainya kekritisan reaktor:
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Dengan demikian reaktor telah siap
untuk komisioning. Setelah reaktor kritis
ini stabil pada daya rendah (= nol) untuk
beberapa waktu, maka eksperiman komisioning dapat dimulai. Komisioning adalah
peristiwa menaikkan daya reaktor menjadi
daya nominal dan bertahan pada daya
nominal secara stabil dan uji operasi lain
sesuai prosedur.

Operator reaktor Rukimin dan Sudiono dengan
senyum saling berjabat tangan setelah Reaktor
Kartini mencapai kekritisan, di belakang Tim
Instrumentasi dan Fisika Reaktor, Rill Isaris dan
Hudi Hastowo, juga saling berjabat tangan. Pada
gambar bawah tampak anggota tim yang lain: Noor
Agus Salim, Ardani, Heru Suprapto, Bambang
Sumarsono, dan Kunto Wiharto. (Gambar diambil
sekitar 2 jam setelah reaktor kritis) (Dok. Puslit
GAMA)

32

Dirjen BATAN, Prof. Baiquni, hadir di ruang kendali
reaktor. Kehadiran Direktur Jenderal BATAN di
ruang kendali membesarkan hati para operator. Dari
kiri: Prof. A. Baiquni, Sriawan, Hudi Hastowo,
Rukimin. (Dok. Mursid D.)

Maret 1979 Presiden RI Suharto memberkan nama Reaktor Kartini, untuk mengenang jasa R.A. Kartini (yang lahir 100
tahun sebelumnya, 21 April 1879) sebagai
Pahlawan Pejuang Hak Pendidikan Wanita
Indonesia. Rombongan Presiden meresmikan Reaktor Kartini di gedung Reaktor dan
di Ruang Kendali. Karyawan Puslit GAMA
lainnya dibatasi, tidak boleh hadir di sekitar
itu, hanya para operator reaktor saja. Prajitno dan Rukmono adalah bukan petugas
operator dan supervisor reaktor yang ditugaskan berada di ruang kontrol reaktor, dan
oleh Dirjen BATAN Prof. A. Baiquni,
M.Sc, P.hD mereka diperkenalkan kepada
Presiden Suharto dan juga menteri-menteri
yang menyertai di antaranya Mensesneg
Sudharmono, Menristek B.J. Habibie dan
lain-lain.

Melihat bagan konfigurasi teras: Rill Isaris, Noor
Agus Salim, Bambang Sumarsono.(Dok. Mursid D.)

Pengukuran radioaktivitas udara dengan air-sampler.
(Dok. Mursid Djokolelono)

Pada acara peresmian reaktor yang dibangun di Puslit GAMA Yogyakarta tanggal 1

Panitia menunggu kedatangan Presiden Soeharto,
dan penyambutan oleh Dirjen BATAN Prof. A.
Baiquni beserta istri, Kepala Puslit GAMA beserta
isteri, dan Wagub DIY Sri Paku Alam VIII. (Dok.
Mursid Djokolelono dan Puslit GAMA)
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Presiden Soeharto mengisi buku tamu dan menyampaikan pidato peresmian Reaktor Kartini. (Dok.
Mursid Djokolelono dan Puslit GAMA)

karena ketika dipasang di dinding tempat
prasasti, sistem tidak mau berbunyi, ternyata sebabnya yaitu catu daya yang letaknya
terlalu jauh, sehingga tegangannya turun.
Jadi ketika sebuah Sistem Insrumentasi
tidak berfungsi dengan baik, langkah awal
yang harus dilakukan adalah “cek catu
daya,” seperti yang tertulis dalam buku
Manual of Nuclear Instruments.
Pada tahun 1981 datang ke Puslit
GAMA tim teknis dari General Atomic
(GA) untuk melihat kondisi reaktor Kartini
guna meyakinkan bahwa Reaktor Kartini
adalah termasuk reaktor TRIGA. Dari sudut
instrumentasi, saat itu Prajitno diminta
menjelaskan SIK Reaktor Kartini. Salah
satu bagian yang mendapatkan perhatian
tim GA adalah pengukur fluks neutron
jangkau lebar (kanal daya logaritma). Saat
itu tim GA mengira bahwa kanal daya
logaritma yang dibuat adalah meniru buatan
GA. Prajitno menjelaskan bahwa secara
filosofi memang mengacu buatan GA tetapi
rangkaian elektroniknya berbeda. Untuk
meyakinkan bahwa Puslit GAMA tidak
meniru, semua modul-modul elektronik
yang dibuat dilepas dan ditunjukkan kepada
tim GA, termasuk gambar rangkaian elektroniknya. Dari penjelasan yang disampaikan dan bukti fisik modul elektronik dan
gambar rangkaian elektroniknya akhirnya
tim GA percaya bahwa Puslit GAMA tidak
meniru.

Presiden Soeharto menandatangani prasasti Reaktor
Kartini. (Dok. Puslit GAMA, 1979)

Satu hal yang juga perlu juga dicatat,
yaitu ketika Tim Instrumentasi yang mendapat tugas memasang Sistem Elektronika
untuk peresmian pembukaan Prasasti
Reaktor oleh Presiden Soeharto, yaitu
pembukaan layar penutup prasasti yang
disertai dengan count down dari 20 sampai
0, dan bunyi sirene yang meraung. Tiga kali
sistem itu dipasang dan dibuka kembali,
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Drum pengangkut elemen bakar baru. (Dok. Mursid
Djokolelono)

Setelah Reaktor Kartini diresmikan,
untuk mencapai daya 100 kW diperlukan
tambahan bahan bakar baru. Oleh karena itu
Puslit Gama membeli bahan bakar baru dari
General Atomic.

Haryanto, Rusdiyanto dan Sriawan, mengeluarkan
elemen bakar baru dari drum. (Dok. Mursid D.)

Pemeriksaan bahan-bakar baru oleh Bambang Setiadji, Haryanto, dan Hudi Hastowo. (Dok. Mursid Djokolelono)

LABORATORIUM ELEKTRONIKA NUKLIR
Kerjasama BATAN dengan FIPA-UGM
melibatkan laboratorium Elektronika FIPA,
yang pada saat itu juga masih baru, dengan
tenaga dan perlengkapan yang sangat terbatas. Kerjasama ini pada saat awal telah
menerima bantuan dari USAID berupa peralatan untuk pencacahan (counter) radiasi
yang merupakan instrumen yang baru dikenal, setidak-tidaknya di lingkungan UGM
ataupun di Yogyakarta, Jawa Tengah dan

sekitarnya. Peralatan tersebut, sekalipun
pada waktu itu masih menggunakan tabung
elektronika (electronic tube), yang lazim dimanfaatkan pada masa itu, tetapi telah
memperkenalkan metode digital terutama
kepada para anggota lab elektronika dan
kepada para mahasiswa. Keberadaannya
memberikan pengetahuan dan tantangan baru, terutama kepada para pengampu tugas
perawatan dan perbaikan jika ada kerusakan
atau kelainan cara dan hasil kerjanya.
Peralatan yang lebih kompleks/canggih
kemudian didatangkan sebagai kelengkapan
perangkat (assembly) subkritis dari Rusia
(Uni Sovyet di kala itu) dan simulator reaktor dari USA. Alat-alat elektronik tersebut
masih menggunakan tabung elektronik dan
simulatornya menggunakan teknologi analog.
Pengelolaan sarana-sarana elektronika
tersebut ditugaskan kepada Drs. Widodo
Priyodiprojo dari laboratorium Elektronika
FIPA-UGM dan kemudian dibantu oleh
Drs. Soekarno Suyudi dan 2 orang teknisi
Prajitno dan Yusup dari Puslit GAMA
untuk menangani counter radiasi dan
counter kelengkapan perangkat subkritis
serta multi channel analyzer-nya. Pengelolaan simulator reaktor diserahkan kepada
Drs. Bambang Purwadi dan Drs. Fadeli
Abdurrahman, keduanya dari Laboratorium
Elektronika FIPA-UGM.
Perawatan sarana-sarana baru ini memberikan pengetahuan baru tentang sistem
elektronikanya maupun tentang sifat-sifat
bahan perlengkapan/penyusunnya. Suatu
pengalaman pahit ialah terjadinya kerusakan/tidak berfungsinya beberapa alat pencacah yang merupakan kelengkapan perangkat subkritis. Ternyata bahwa penyebabnya
adalah tumbuhnya semacam cendawan pada
kabel-kabel di dalam alat tersebut. Setelah
kabel-kabel tersebut seluruhnya diganti
baru maka alat-alat pencacah tersebut dapat
berfungsi dengan baik/normal kembali.
Kesulitan semacam itu terdapat pada simulator reaktor, yang tidak dapat berfungsi
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normal karena terdapat komponen presisi
yang peka terhadap kelembaban. Berjalannya waktu menuntut penyesuaian pengetahuan dan penguasaan teknologi elektronika
dari tabung elektronik ke transistor dan
kemudian ke teknologi rangkaian terintegrasi (integrated circuit/IC) yang sekaligus
juga mengubah penggunaan sistem analog
ke sistem digital.
Hal tersebut menuntut penguasaan sistem digital dan IC yang kemudian berkembang ke sistem komputer. Syukur bahwa
perkembangan/perubahan teknologi tersebut dapat ditangani dengan baik oleh para
petugas di bagian perawatan/maintenance
peralatan elektronik di BATAN Yogyakarta. Kemampuan penyesuaian tersebut
dapat mendukung dengan baik kegiatankegiatan di BATAN Yogyakarta yang
memerlukan peralatan elektronik. Kegiatan
lainnya adalah rancang bangun instrumentasi nuklir yang dimulai dengan pembuatan
sistem pencacah nuklir latar rendah, yang
digunakan untuk mencacah cuplikan lingkungan (fall-out).
Pada akhir tahun 1974 ketika Puslit
GAMA BATAN mulai pindah ke
Babarsari, merupakan kenangan saat memindahkan peralatan penelitian dari FIPAUGM ke Babarsari. Alat-alat ada yang
dibawa dengan gerobak pedati seperti
magnet NMR, karena berat. Sebagian besar
karyawan saat itu hanya naik sepeda, atau
naik mobil yang disewa kantor untuk membawa karyawan.
Setelah pindah ke Babarsari, Laboratorium Elektronika berubah menjadi Seksi
Elektronika dan Instrumentasi Nuklir di
dalam Laboratorium Fisika Atom dan Nuklir yang dipimpin Dr. Budi Santoso. Kegiatan Seksi Elektronika saat itu baru mencoba membuat berbagai Alat-alat Nuklir
yang sederhana, seperti Surveymeter, Decade Counter, Single Channel Analyzer, Power Supply, Coincidence dan Anti Coincidence, dll., yang kemudian semua prototip
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ini digabungkan dengan beberapa penyempurnaan menjadi alat-alat yang lebih besar,
seperti peralatan kesehatan Thyroid Uptake,
Renograf, Spektroskopi Nuklir, dan Sistem
Pencacah Radiasi Nuklir.
Kegiatan dalam bidang instrumentasi
elektronika dimulai dari Seksi Instrumentasi Reaktor dan Laboratorium Elektronika.
Kegiatan utamanya adalah pemeliharaan
peralatan sistem pencacah untuk mendeteksi neutron hasil eksperimen reaktor subkritik dan sistem pencacah beta/gamma di
laboratorium radioisotop. Kegiatan dipimpin oleh Drs. Widodo Priyodiprojo dari
FIPA-UGM tahun 1968-1975, kemudian
dilanjutkan oleh Drs. Soekarno Suyudi.
Sebelum Prof A. Baiquni menjalankan
tugas sebagai Dirjen BATAN tahun 1973,
beliau meminta Drs. Widodo Priyodiprojo
untuk menyelesaikan perbaikan 3 alat penelitian utama, yaitu NMR, ORTEC Nuclear
Spectroscopy dan Didac MCA. Dengan
kerjakeras dan bimbingan atasan, ketiga
alat tersebut berhasil diperbaiki oleh staf
dan dipakai untuk penelitian.
Pada tahun 1978 Seksi Elektronika berubah menjadi Dinas Instrumentasi Nuklir
yang mempunyai tugas pengembangan dan
pembuatan prototip, membina produksi
perawatan serta penyiapan personil untuk
alat elektronika, instrumentasi serta desain
pembuatan peralatan proses. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Instrumentasi Nuklir
mempunyai Seksi Elektronika, Seksi Instrumentasi, dan Seksi Mekanik. Kepala Dinas
Instrumentasi Nuklir dijabat oleh Drs.
Soekarno Suyudi hingga tahun 1982.
Dalam pembangunan Reaktor Kartini,
dari konsep yang telah dimiliki tentang Sistem Instrumentasi Reaktor Penelitian, maka
diajukan Engineering Design Sistem Instrumentasi Reaktor yang dirancang oleh Tim
kepada LIPI dan dibuatkan kontrak pembuatannya. Namun setelah berjalan sekitar 2
tahun, pembuatan Sistem tersebut belum
selesai. Akhirnya sistem instrumentasi dan
kendali untuk reaktor yang dibangun di Ba-

barsari menggunakan hasil rancang bangun
Puslit GAMA yang utamanya dikerjakan
oleh Rukmono Pribadi dan Prajitno.
Akhirnya seluruh sistem yang dipersiapkan untuk beroperasinya sebuah Reaktor
Nuklir dinyatakan selesai, dan Sekretaris
Presiden diberi tahu bahwa Reaktor Atom
Kartini siap diresmikan oleh Presiden Suharto. Jumat tanggal 1 Maret 1979 tercatat
dalam sejarah bangsa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam berbagai media cetak,
termasuk luar negeri bahwa bangsa Indonesia berhasil membuat dan mengoperasikan Reaktor Nuklir buatan putra putri
terbaik bangsa ini, siapa yang tidak merasa
bangga waktu itu, sebuah tonggak sejarah,
sebuah prestasi gemilang yang sangat membanggakan berhasil ditorehkan bangsa ini,
sebuah awal yang sangat bagus bagi pengembangan energi nuklir ke masa depan.
Pada kurun waktu Puslit GAMA, di
bidang instrumentasi diperoleh bantuan
tenaga ahli (expert) dari IAEA di antaranya
adalah Ghopalakrisnan, M.Sc yang berasal
dari BARC India, ahli di bidang elektronika
nuklir, tahun 1979-1980.

Sumihar Hutapea M.Sc.
(dok. Mursid Djokolelono).

Kegiatan lainnya adalah pembuatan
detektor Geiger-Müller (GM) untuk deteksi
sinar kosmis dan pengadaan detektor GM
payung untuk pencacah latar rendah (low
background counter/LBC) guna pengukuran cuplikan (sample) lingkungan dengan
menggunakan untai (rangkaian) antikoinsiden. LBC ini dapat menekan radiasi latar
(background) hingga 4 cacah per menit
(cpm) dari semula sekitar 18 cpm.

LABORATORIUM FISIKA NUKLIR
Salah satu kegiatan di Laboratorium
Fisika Nuklir adalah pembuatan generator
tegangan tinggi elektrostatis tipe van de
Graaf untuk pemercepat partikel bermuatan,
yang dilakukan oleh Sumihar Hutapea,
M.Sc. hingga mencapai 70 kV, dari target
150 kV. Sumihar Hutapea M.Sc. adalah
Sarjana Fisika Eksperimen lulusan Leningrad, Uni Sovyet, yang pertama bekerja di
Puslit GAMA (1 Agustus 1967).
Kemudian dikembangkan juga generator
tegangan tinggi elektrodinamis dengan
menggunakan rangkaian Cockroft-Walton,
yang kemudian dikembangkan untuk pemercepat ion untuk reaksi nuklir pembangkit (generator) neutron dan untuk proses implantasi ion.

Gedung Laboratorium Fisika Nuklir dalam
penyelesaian, 1975. Diresmikan oleh Direktur
Jenderal BATAN Prof. Dr. A. Baiquni pada
tanggal 10 Januari 1976. (Dok. Mursid D.)

Dari bantuan IAEA kemudian diperoleh
alat NMR (Nuclear Magnetic Resonance)
yang digunakan untuk praktikum pengenalan fisika nuklir dan pengukuran kuat medan
magnet. Di akhir Desember 1975 pekerjaan
gedung Laboratorium Fisika Nuklir, atau
gedung laboratorium kedua di Babarsari,
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hampir selesai. Gedung ini bersambungan
dengan Laboratorium Kimia Nuklir, yang
telah diresmikan setahun sebelumnya.
Litbang Akselerator Generator Neutron
Akselerator ion energi rendah yang biasa
disebut generator neutron, seperti halnya
dengan reaktor-reaktor nuklir dapat
menghasilkan neutron cepat, atau dengan
kata lain akselerator generator neutron
dapat digunakan sebagai sumber neutron
cepat dengan energi di atas 0,1 MeV.
Dalam
generator
neutron
partikel
bermuatan dipercepat sampai memiliki
energi tertentu dan kemudian ditembakkan
pada sebuah sasaran untuk menghasilkan
neutron cepat. Energi neutron cepat yang
dihasilkan adalah fungsi dari reaksi inti
dalam sasaran, energi ion yang datang pada
sasaran, dan besarnya sudut di mana
neutron dipancarkan dari sasaran.
Pada umumnya generator neutron terdiri
dari beberapa komponen utama, yaitu
sumber ion untuk menghasilkan berkas ion,
tabung akselerator, generator tegangan
tinggi, target atau sasaran yang akan
ditembaki dengan berkas ion, dan sistem
pompa vakum. Tegangan tinggi yang
digunakan pada umumnya 100-200 kV, dan
jika berkas ion yang dipercepat adalah ion
deteron dengan target jenis deuterium atau
tritium,
maka
masing-masing
akan
menghasilkan reaksi inti H2(d,n)He3 dan
H3(d,n)He4. Reaksi-reaksi inti tersebut
banyak digunakan sebagai sumber neutron
cepat karena memiliki beberapa sifat fisis
yang menguntungkan, di antaranya pada
reaksi inti H2(d,n)He3 dapat menghasilkan
neutron dengan energi
2,6 MeV, dan
untuk reaksi inti H3(d,n)He4 dapat
menghasilkan neutron dengan energi sekitar
14 MeV. Tampang-lintang reaksi H2(d,n)
He3 sebagai fungsi energi deuteron naik
secara perlahan, sedangkan untuk reaksi
H3(d,n)He4 optimum pada energi deuteron
sekitar 110 keV. Untuk energi deuteron 109
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keV, tampang-lintang diferensial dari reaksi
H3(d,n)He4 pada arah sumbu adalah 400
mb/sr (milibarn/steradial), dan untuk reaksi
H2(d,n)He3 adalah 30 mb/sr. Oleh karena
itu untuk menghasilkan fluks neutron cepat
yang tinggi dari reaksi inti H3(d,n)He4,
maka diperlukan energi deuteron orde 110
keV pada saat menumbuk target tritium.
Komponen akselerator generator neutron
yang dikonstruksi di BATAN Yogyakarta
adalah generator tegangan tinggi jenis
Cockcroft-Walton, sumber ion rf (radio
frequency ion source), tabung akselerator,
sistem pemfokus dan target chamber
tempat sasaran tritium diletakkan, serta
sistem pompa vakum. Pada sistem pelipat
tegangan dalam generator CockcroftWalton digunakan kapasitor tegangan
tinggi produk sendiri, yang dibuat dari
bahan pipa pralon dengan media isian
plastik dan oli. Karena menggunakan
kapasitor tegangan tinggi produk sendiri,
maka berdasarkan hasil ujicoba, generator
tegangan tinggi Cockcroft-Walton tersebut
hanya mampu menghasilkan tegangan
tinggi DC kurang dari 100 kV, dan pada
operasi yang cukup lama kurang stabil.

Akselerator generator neutron BATAN Yogyakarta dengan tegangan tinggi jenis Cockcroft-Walton
(dok. Sudjatmoko).

Karena energi ion deuteron tidak
mencapai sekitar 110 keV untuk beroperasi
pada daerah tampang-lintang reaksi
H3(d,n)He4 yang optimum, maka fluks

neutron yang dihasilkan rendah dan tidak
stabil. Karena alasan ini generator neutron
hasil rancang bangun BATAN Yogyakarta
kemudian tidak dioperasikan lagi.
Penelitian dan pengembangan laser
Kegiatan litbang (penelitian dan pengembangan) teknologi laser di Puslit
GAMA-BATAN Yogyakarta telah dilakukan pada awal Pelita III tahun 1979/1980.
Litbang teknologi laser tersebut dipelopori
oleh Dr. Budi Santoso dan dibantu oleh
para peneliti lainnya. Ada empat jenis laser
yang dikembangkan pada waktu itu, yaitu
laser karbon dioksida atau lebih dikenal
dengan sebutan laser CO2, laser nitrogen,
laser pewarna (dye laser) dan laser Nd:
YAG.
Laser adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (penguatan cahaya dengan stimulasi
emisi radiasi) merupakan mekanisme suatu
alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya
tampak maupun cahaya tak tampak melalui
proses pancaran terstimulasi. Pancaran laser
biasanya tunggal, memancarkan foton dalam pancaran koheren.
Pada awal perkembangannya orang tidak
menyebut dengan laser, tetapi para ahli
pada masa itu menyebutnya sebagai
MASER (Microwave Amplification by the
Stimulated Emission of Radiation). Orang
yang disebut-sebut pertama kali mengungkapkan keberadaan maser adalah Albert
Einstein antara tahun 1916-1917.
Kebanyakan laser dirancang terdiri dari
tiga komponen penting, yaitu media penguat (gain media), sumber pemompa
(pumping source) dan lubang resonansi
(resonant cavity). Gain media adalah
keadaan energi yang berperan dalam perangsangan pancaran, pumping source menyediakan energi untuk melengkapi keadaan-keadaan sehingga perangsangan keadaan

dapat terjadi, dan resonant cavity yang
menyediakan jalur untuk foton.
Laser CO2
Salah satu jenis laser yang telah
dikembangkan di BATAN Yogyakarta adalah laser CO2 atau juga disebut dengan laser
karbon dioksida. Laser CO2 tersebut merupakan salah satu dari laser gas awal yang
dikembangkan (ditemukan oleh Kumar
Patel dari Bell Labs pada tahun 1964), dan
masih menjadi salah satu jenis laser yang
paling banyak digunakan. Laser CO2 adalah
laser gelombang kontinyu yang tertinggi
dayanya yang saat ini tersedia. Laser CO2
juga cukup efisien karena rasio daya
keluaran dengan daya pemompaan dapat
mencapai sekitar 20%. Laser CO2 menghasilkan berkas cahaya inframerah dengan
pita panjang gelombang utama yang berpusat di sekitar 9,4 dan 10,6 mikrometer.
Medium laser aktif, yaitu penguat laser atau
media amplifikasinya adalah suatu lucutan
gas yang berpendingin udara, atau air yang
didinginkan dalam aplikasi daya yang lebih
tinggi.
Karena laser CO2 beroperasi dalam daerah inframerah, maka diperlukan bahanbahan khusus untuk konstruksinya. Biasanya digunakan cermin yang dilapisi perak,
sedangkan jendela dan lensa terbuat dari
germanium atau seng selenida (zinc
selenide). Untuk aplikasi daya tinggi, pada
umumnya digunakan cermin emas dan
jendela serta lensa seng selenida. Sementara
bahan yang murah, lensa dan jendela akan
rusak secara perlahan-lahan oleh paparan
kelembaban atmosfer. Bentuk paling dasar
dari laser CO2 terdiri dari sebuah lucutan
gas (campuran gas karbon dioksida dan gas
nitrogen) dengan sebuah reflektor total di
salah satu ujungnya, dan sebuah coupler
keluaran (cermin pemantul sebagian) pada
ujung keluaran. Laser CO2 dapat dibangun
dengan memiliki daya CW antara orde
miliwatt (mW) dan ratusan kilowatt (kW),
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sedangkan laser CO2 hasil rancangbangun
BATAN Yogyakarta menghasilkan daya
keluaran sekitar 50 watt.

Mengamati sinar laser CO2 yang dapat membakar
dan menembus balok kayu (foto kiri ke kanan: Dr.
Budi Santoso, Haryono Arumbinang, M.Sc., dan
Rahmat, B.Sc.)(Dok. Sudjatmoko).

Laser Nitrogen dan Laser Pewarna
Selain laser CO2, BATAN Yogyakarta
juga melakukan litbang laser nitrogen pulsa
dan laser pewarna (dye laser), dengan laser
nitrogen pulsa digunakan sebagai sistem
pemompaan laser perwarna.
Sebuah laser nitrogen adalah laser gas
yang beroperasi pada kisaran daerah
ultraviolet (biasanya 337,1 nanometer)
menggunakan molekul nitrogen dalam fase
gas sebagai media penguat dan dipompa
dengan lucutan listrik. Pemompaan biasanya diberikan oleh tumbukan elektron
langsung, sehingga elektron harus memiliki
energi yang cukup untuk mengeksitasi tingkat laser atas. Nilai optimum biasanya berada pada kisaran 80 hingga 100 eV per
torr.cm tekanan gas nitrogen. Ada beberapa
aplikasi laser nitrogen, yaitu untuk sistem
pemompaan laser pewarna, pengukuran polusi udara (lidar), matrix-assisted laser
desorption/ionization, dan lainnya; sedangkan laser nitrogen hasil rancangbangun
yang telah dilakukan di BATAN Yogyakarta selanjutnya digunakan untuk sistem
pemompaan laser pewarna (dye laser).
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Laser Nd:YAG
Selain laser CO2 dan laser pewarna,
BATAN Yogyakarta juga telah melakukan
litbang laser zat padat (solid state laser)
jenis laser Nd:YAG. Material Nd:YAG
(neodymium-doped yttrium aluminium garnet, Nd:Y3Al5O12) adalah kristal yang
digunakan sebagai media penguat untuk
laser zat padat (solid-state laser). Dopan,
neodymium terionisasi rangkap tiga, Nd
(III), biasanya menggantikan sebagian kecil
(1%) dari ion yttrium dalam struktur kristal
yang ditempati dari yttrium aluminium
garnet (YAG), karena kedua ion memiliki
ukuran yang sama. Dalam hal ini ion
neodymium memberikan aktivitas penguatan dalam kristal, dengan cara yang sama
seperti ion kromium merah dalam laser
ruby.
Laser Nd:YAG secara optik dipompa
menggunakan flash-lamp atau laser diode,
dan laser Nd:YAG hasil rancangbangun
BATAN Yogyakarta menggunakan sistem
pemompaan flash-lamp. Laser Nd:YAG
biasanya memancarkan cahaya dengan
panjang gelombang 1064 nm, di dalam
daerah inframerah. Namun, ada juga
transisi dekat dengan 940, 1120, 1320, dan
1440 nm.

Lely Susita R.M., B.Sc. sedang melakukan eksperimen laser Nd:YAG dengan sistem pemompaan
flash-lamp. (Dok. Sudjatmoko)

Laser Nd:YAG beroperasi dalam mode
pulsa dan kontinyu. Laser pulsa Nd:YAG

biasanya dioperasikan dalam apa yang
disebut mode Q-switching: sebuah saklar
optik yang dimasukkan ke dalam rongga
laser menunggu inversi populasi maksimum
dalam ion-ion neodymium sebelum membuka. Kemudian gelombang cahaya dapat
berjalan melalui rongga, mengosongkan
populasi medium laser yang tereksitasi pada
inversi populasi maksimum. Dalam mode
Q-switched ini, dapat dicapai daya keluaran
(output power) orde 250 megawatt dan
durasi pulsa 10 sampai 25 nanodetik.
BENGKEL GELAS DAN LOGAM
Cikal bakal bengkel gelas dan logam
adalah bagian bengkel FIPA UGM yang
melayani kegiatan praktikum para mahasiswa dalam bidang peralatan gelas dan
logam. Ngasran dan Kasirin sebagai ahli
gelas, mulai menyediakan keperluan pembuatan peralatan gelas di laboratorium
kimia. Dalam perkembangan selanjutnya
bengkel gelas dan logam ini juga melayani
keperluan untuk Puslit GAMA yang
berlokasi di FIPA-UGM hingga terbentuknya unit bengkel gelas dan logam di tempat
baru Puslit GAMA (Babarsari) yang merupakan bagian dari Seksi Mekanik. Mujiono merupakan personil Puslit GAMA yang
menangani bengkel gelas, dan selanjutnya
Isa Ansori dan Suharno.
Gedung Bengkel Sentral (Gedung 05) di
Puslit GAMA diresmikan pada tanggal 5
Desember 1978 oleh Dirjen BATAN, Prof.
A. Baiquni, M.Sc, Ph.D.
PERPUSTAKAAN
Pada tahun 1968, satu tenaga lulusan
SMA dengan pangkat golongan IIa, yaitu
Djatno, adalah satu-satunya tenaga organik
yang bertugas tetap di perpustakaan Puslit
GAMA. Pada waktu itu perpustakaan masih
digabung dengan Seksi Dokumentasi di
bawah pimpinan Prof. Ir. H. Yohannes
sebagai tenaga honorer yang masih sibuk

dengan kegiatan memberi kuliah. Muryopranoto, pensiunan Kepala Perpustakaan
UGM yang datang dua atau tiga jam per
minggu berusaha mengawali pengelolaan
perpustakaan Puslit GAMA tetapi tidak
didukung cukup tenaga untuk melaksanakan tugas teknis. Berkat bantuan Mursid
Djokolelono, M.Sc. dari Bidang Reaktor/
Simulator, tugas membuat katalog dapat
mengimbangi kecepatan datangnya publikasi baru. Tetapi karena yang bersangkutan
lebih dibutuhkan di Bidang Reaktor maka
sampai tahun 1970 hasil-hasil penelitian
yang berupa mikrofis (microfiche) yang
belum diproses bahkan belum dibuka dari
kardus pengirimannya sebanyak masih dua
almari (sekitar 70.000 judul).
Dengan S.K. Dirjen BATAN nomor
07/DD/III/70 tanggal 11 Maret 1970, Dra.
Ratna Udaya Widodo ditunjuk sebagai
Kepala Seksi Perpustakaan Puslit GAMA
BATAN. Mulai awal 1971 koleksi perpustakaan diatur secara sistematis. Koleksi
perpustakaan dikelompokkan menjadi lima
kelompok yaitu: kelompok buku teks, tesis,
desertasi dan cetak lepas (cetak cuplik)
selanjutnya disebut koleksi golongan satu;
kelompok laporan bernomor seri selanjutnya disebut koleksi golongan dua; kelompok mikrofis; kelompok mikrokar (microcard); dan kelompok majalah dan jurnal.
Masing-masing kelompok dicatat dengan
kolom data bibliografi yang berbeda, dalam
buku inventaris yang terpisah. Pengklasifikasian masing-masing kelompok juga
disesuaikan dengan sistem klasifikasi yang
paling tepat untuk kelompok koleksi tersebut. Misalnya buku-buku teks diklasifikasi
dengan sistem UDC (Universal Decimal
Classification); penerbitan USAEC diklasifikasi dengan sistem klasifikasi NSA (Nuclear Science Abstracts); dan mikrofis INIS
diklasifikasi dengan ISC (INIS Subject
Catagories). Dengan pengelompokan yang
benar maka kelihatanlah kekuatan koleksi
jurnal perpustakaan Puslit GAMA pada
waktu itu, antara lain ada Physical Review,
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Chemical Review dan Nuclear Science
Abstracts lengkap, sehingga Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN) mengajak
bekerja-sama dalam proyek nasional pembuatan Katalog Induk Majalah (KIM).
Keikutsertaan dalam pembuatan KIM dapat
mempercepat memperoleh informasi karena
sesama peserta sepakat saling membantu
secara profesional dengan biaya PDIN, di
samping secara periodik harus mengirim
data terakhir koleksi jurnal ke PDIN.
Dengan ikut serta dalam pembuatan KIM
ini koleksi perpustakaan semakin dikenal,
diminati dan bermanfaat.
Inventarisasi
kelompok-kelompok koleksi mulai dilaksanakan pada awal 1972 setelah sebagian
koleksi golongan satu selesai diklasifikasi
dengan bantuan sementara (tidak tetap)
beberapa mahasiswa FIPA UGM waktu itu,
seperti Sumining, Sulamdari, Sudarti, Karsono, Suwito, Suwono, Pramudita Anggraita, sebelum para mahasiswa itu menjadi
sarjana penuh dan ditarik ke laboratorium
sesuai dengan keahliannya. Katalog majalah yang dicatat oleh Sulamdari tidak hanya
ditulis di kartu tetapi diterbitkan dalam
bentuk buku. Sistem klasifikasi NSA diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh
Pramudita Anggraita. Semua itu sampai
sekarang masih dipertahankan sebagai
pedoman petugas perpustakaan dan memberi kemudahan bagi pengguna perpustakaan.
Pedoman pengembangan koleksi juga
ditetapkan mulai awal 1971. Kalau sebelum
tahun 1971 buku apa saja dimasukkan ke
dalam koleksi, mulai 1971 koleksi perpustakaan Puslit GAMA ditekankan pada
pustaka mengenai ilmu pengetahuan atom
dan nuklir terutama yang menyangkut
aspek-aspek ilmu dan teknologi, termasuk
aplikasi iptek nuklir dalam kedokteran,
pertanian, farmasi, dan sebagainya yang
kalau digolongkan menurut sistem UDC
termasuk golongan 500 sampai 699, kecuali
buku-buku referensi. Pengembangan dan
seleksi koleksi diusahakan sedemikian rupa
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sehingga pustaka dari golongan tersebut
paling sedikit merupakan 90% dari seluruh
koleksi. Majalah semi ilmiah hanya dilanggan atas dasar hadiah. Seleksi buku diutamakan pada buku tingkat lanjut UDC
(075.8). Relevansi isi koleksi dengan tugas
dan fungsi Puslit GAMA lebih diutamakan
daripada kuantitas/jumlah eksemplar. Batas maksimum menyimpan hanya 2 (dua)
eksemplar per judul. Pembelian buku hanya
dilakukan atas permintaan para peneliti
Puslit GAMA BATAN dengan sepengetahuan Kepala Laboratoriumnya. Dengan
pedoman tersebut koleksi perpustakaan
menjadi semakin khusus dan unik. Tidak
seperti perpustakaan universitas atau perpustakaan umum, perpustakaan instansi
memang harus demikian. Koleksinya khusus dan unik sesuai dengan kegiatan lembaga induknya.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Jenderal BATAN No. 59/DJ/14/IX/73 tanggal 14 September 1973 yang berlaku mulai
1 September 1973 tenaga tetap perpustakaan Puslit GAMA adalah: Dra Ratna
Udaya Widodo, Sumining, B.Sc., dan Sulamdari, B.Sc. Kemudian berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Jenderal BATAN nomor 100/DJ/22/VIII/74 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal nomor 101/DJ/22/
VIII/74 tanggal 22 Agustus 1974 personalia
perpustakaan Puslit GAMA terdiri atas:
Dra. Ratna Udaya (tenaga tetap), Dra.
Sumining (tenaga tetap), Romi Santoso,
B.Sc. (tenaga tetap), Nany Haryani (tenaga
tetap), dan Giyoto (tenaga tidak tetap).
Dengan personalia seperti tersebut perpustakaan meningkatkan pemanfaatan koleksinya dengan: meneruskan menerbitkan berita
bulanan berjudul Tambahan Pustaka Baru,
menyusun naskah Buku Katalog golongan
dua yang datang antara tahun 1960 sampai
dengan tahun 1970, menerbitkan buku Katalog Koleksi Mikro perpustakaan Puslit
GAMA (PPGM-L60-73) pada tahun 1973,
dan menerbitkan buku Katalog Publikasi
Seri IAEA Perpustakaan Puslit GAMA

(PPGM-P65-74) pada tahun 1974. Tidak
seperti katalog dalam bentuk kartu, katalog
dalam bentuk buku tersebut dipinjamkan ke
perpustakaan lain untuk promosi sehingga
peminat dan pengguna koleksi perpustakaan Puslit GAMA meningkat. Untuk meningkatkan pemanfaatan koleksi mikrofis,
pada tahun 1974 perpustakaan membeli
sebuah alat baca mikrofis sedangkan alat
baca koleksi mikrokar sudah dimiliki sejak
sebelum tahun 1968 sebagai hadiah dari
USAEC.

Alat baca mikrofis baru dan dilengkapi pencetak
(tahun 2008), beberapa mikrofis (di meja) dan rak
penyimpan (belakang). (Dok. PSTA, Nov. 2014).

Pada tanggal 31 Maret 1975 jumlah
majalah tercatat 140 judul/2.573 jilid; buku,
tesis dan cetak lepas 2.601 judul/2.712 jilid;
mikrokar 42.707 judul/42.973 jilid; laporan
berukuran A4 dan mikrofis 74.096 judul/
75.907 jilid. Satu tahun kemudian pada
tanggal 31 Maret 1976 jumlah majalah
tercatat 149 judul/3.007 jilid; buku, tesis
dan cetak lepas 3.190 judul/3.381 jilid;
mikrokar 42.707 judul/42.973 jilid; laporan
berukuran A4 dan mikrofis 74.986 judul/
76.848 jilid.
Untuk kelancaran penertiban bagian
sirkulasi maka mulai 3 Februari 1975 perpustakaan melaksanakan sistem keanggotaan bagi peminjam bukan karyawan
Puslit GAMA dan sistem denda bagi peminjam yang melanggar tata tertib peminjaman. Pada awalnya karena koleksi
perpustakaan ditempatkan di lorong tempat
lalu-lalang orang (waktu masih di FIPA-

UGM), perpustakaan menganut sistem tertutup dalam arti pengunjung tidak diperkenankan mengambil sendiri koleksi
yang akan dipinjamnya. Koleksi disimpan
dalam almari terkunci dan hanya petugas
perpustakaan yang diperkenankan membuka almari dan mengambil pustaka dari
almari. Setelah menempati ruang tersendiri,
untuk meningkatkan pemanfaatan koleksi,
perpustakaan terbuka untuk umum dan
menyelenggarakan peminjaman dengan
sistem terbuka dalam arti pengunjung boleh
langsung memilih-milih sendiri pustaka
yang diperlukannya di ruang koleksi. Duapuluh sembilan almari buku disalurkan ke
laboratorium dan koleksi perpustakaan
ditempatkan dalam rak-rak tanpa pintu
untuk memudahkan peminjam melakukan
penelusuran dan membaca-baca (browsing).
Mikrofis dan mikrokar ditempatkan di
almari yang khusus digambar dan dipesan
oleh Drs. Romi Santoso. Selama periode 1
April 1974 sampai dengan 31 Maret 1975
pustaka yang dipinjam untuk dibawa pulang
berjumlah 806 judul. Peminjam terdiri atas
karyawan Puslit GAMA sendiri dan 87
orang mahasiswa dan dosen UGM, IKIP
(sekarang UNY, Universitas Negeri Yogyakarta) serta lain-lain lembaga pendidikan
dan penelitian di Yogyakarta. Dalam
periode berikutnya (1 April 1975 sampai
dengan 31 Maret 1976) di samping
memenuhi permintaan fotokopi dari PRAB
(BATAN Bandung), Pusat Penelitian Pasar
Jum'at dan Sekretariat BATAN Pusat, Perpustakaan mencatat pustaka yang dipin-jam
berjumlah 1693 judul, peminjam karyawan
BATAN berjumlah 80 orang dan anggota
perpustakaan yang bukan karyawan
BATAN 43 orang.
Mulai awal tahun 1975 Perpustakaan
Puslit GAMA ditunjuk sebagai perwakilan
INIS (International Nuclear Information
System) IAEA untuk Indonesia dengan
kewajiban melaporkan hasil-hasil penelitian
bidang nuklir yang diterbitkan di wilayah
Indonesia ke INIS IAEA sebagai input data
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untuk jurnal abstrak internasional khusus
bidang nuklir INIS Atomindex yang diterbitkan oleh INIS IAEA. Input data yang
dikirim ke IAEA harus sesuai dengan
peraturan pembuatan katalog INIS (INIS
Cataloguing Rules), peraturan pembuatan
abstrak INIS (INIS Abstracting Rules),
peraturan pembuatan indeks INIS (INIS
Indexing Rules), peraturan menggunakan
kata kunci dari Tesorus INIS (INIS
Thesaurus), dan harus diketik dengan IBM
tipe 82 yang waktu itu belum dimiliki oleh
Perpustakaan, sehingga kalau akan mengetik input data untuk INIS IAEA Perpustakaan terpaksa memakai mesin ketik IBM
milik FIPA-UGM di luar jam kerja (malam
hari) atas izin Lumunon, karyawan FIPAUGM yang bertanggung jawab untuk mesin
ketik IBM tersebut. Sehubungan dengan
kewajiban mengirim input data ke INIS
IAEA dengan benar pada bulan Maret 1975
Perpustakaan Puslit GAMA ikut serta
dalam Third INIS Indexing Consistency
Test yang diikuti oleh semua anggota INIS
IAEA. Kemudian sebagai perwakilan INIS
IAEA untuk Indonesia Perpustakaan Puslit
GAMA berhak memperoleh INIS Atomindex yang terbit setiap dua minggu dan
memuat data bibliografi, abstrak serta
indeks kata kunci laporan hasil-hasil penelitian bidang nuklir dari seluruh negara
anggota INIS IAEA, secara gratis. Perpustakaan Puslit GAMA juga berhak membeli
teks lengkap hasil penelitian bidang nuklir
dalam bentuk micro-fiche dengan harga
khusus untuk negara berkembang yang jauh
lebih murah dari harga untuk negara maju
pada waktu itu.
Pada tanggal 13 sampai dengan 20 Juni
1975 Dra. Ratna Udaya mengikuti Training
seminar on International Nuclear Information System di Ankara, Turki, dengan membawa makalah berjudul Scientific and
Technical Information Services in Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 1975 Perpustakaan mengirim makalah berjudul Planning for an abstract service in the future ke
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INIS IAEA atas permintaan mereka. Pada
tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 1975
Dra. Ratna Udaya sebagai INIS Liaison
Officer untuk Indonesia mengikuti The
Fourth Consultative Meeting of INIS
Liaison Officers dengan menulis dan
membacakan makalah berjudul Organizational Structure of INIS Liaison Office for
Indonesia.
Pada tanggal 31 Oktober 1975 Perpustakaan mengirimkan usul-usul untuk persiapan INIS Training Seminar tahun 1976 ke
INIS IAEA, dan diterima dengan sedikit
perubahan. Pada tanggal 17 November
1975 Perpustakaan mengirim dua input
data ke INIS IAEA sebagai upaya percobaan yang ternyata diterima dan dimuat
dalam INIS Atomindex volume 7 nomor 7,
1975. Sejak abstrak hasil-hasil penelitian
yang terbit di Indonesia, khusus-nya yang
diterbitkan BATAN, dimuat dalam jurnal
abstrak internasional INIS Atomindex,
Perpustakaan terpaksa melayani permintaan
informasi/dokumen dari negara anggota
INIS IAEA di seluruh dunia. Pada tanggal
10 Desember 1975 Perpustakaan mengirim
pendapat mengenai treatment of legislative
literature ke INIS IAEA. Pada bulan
Februari 1976 Perpustakaan mengirim jawaban soal-soal Fourth Indexing Consistency Test ke INIS IAEA. Di samping
kegiatan tersebut, Perpustakaan juga mengadakan kolokium intern mengenai INIS dan
mulai menerapkan sistem INIS untuk
menyusun naskah abstrak seluruh publikasi
BATAN yang ada di Perpustakaan sebelum
tahun 1975 dengan judul: BATAN's Publications' Abstracts 1961-1974: Chemistry;
BATAN's Publications' Abstracts 19611974: Physics; BATAN's Publications'
Abstracts 1961-1974: Engineering and
Technology;
BATAN's
Publications'
Abstracts 1961-1974: Other Aspects of
Nuclear Energy; BATAN's Publications'
Abstracts: Life Sciences, yang secara
berturut-turut terbit pada tahun 1979 dan
1981.

Sumber daya manusia merupakan aset
yang sangat strategis bagi suatu organisasi
termasuk bagi Perpustakaan Puslit GAMA.
Oleh karena itu mulai bulan Februari 1976
Sri Suharti B.Sc. yang baru saja diangkat
sebagai calon pegawai, dikirim untuk
mengikuti Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan di LAN, Jakarta selama
4 bulan. Dra. Sumining Suratman dikirim
ke Wina, Austria, untuk mengikuti
INIS/AGRIS Training Seminar mulai 24
Mei sampai dengan 4 Juni 1976. Karyawan
lainnya diberi kesempatan untuk mengikuti
kursus bahasa Inggris dan Perancis sebagai
bahasa resmi yang dipakai di IAEA. Pada
bulan Agustus 1979 sampai dengan bulan
Mei 1981 Dra. Ratna Udaya Widodo
mengikuti program pasca sarjana di Universitas Syracuse, Amerika Serikat. Di
samping mengikuti pelatihan-pelatihan di
luar BATAN, karyawan pepustakaan juga
didorong untuk melaksanakan tugas kepustakawanan sebanyak-banyaknya agar kompetensi kepustakawanannya meningkat terus. Mc Suharno, B.Sc., misalnya, keahlian
klasifikasinya ditingkatkan terus dengan
cara menugasinya mengklasifikasi sendiri
berbagai dokumen dengan berbagai sistem
(UDC, INIS, NSA). Ign. Djoko Riminanto,
B.Sc., yang baru mulai bekerja di perpustakaan pada tahun 1979, ditugasi melakukan tugas kepustakawanan apa saja, mulai
pelaksanaan pemesanan dan pembelian
pustaka, perawatan alat baca dan alat cetak
mikrofis, pembuatan bibliografi, sampai
penterjemahan buku-buku referensi INIS.
Sumanto dan Hendi ditugasi melaksanakan
dan memperbaiki administrasi sirkulasi
(peminjaman) koleksi.
Sosialisasi iptek nuklir
Penunjukan sebagai US Depository
Library menyebabkan Puslit GAMA
banyak menerima publikasi maupun
pinjaman movie. Seringkali ada tugas dari
Puslit GAMA untuk memberi ceramah dan

memutar film USAEC (US Atomic Energy
Commission, Komisi Energi Atom Amerika
Serikat) ke beberapa sekolah
(SMA,
Yogyakarta) dan universitas (IKIP, Surakarta, dan UGM Yogyakarta). Di tahun
1968, film yang diputar pada waktu itu a.l.:
Eye for Isotopes, Counting of Whole Body
Radioactivity. Selanjutnya film tentang
sains dan teknologi nuklir juga diperoleh
dari IAEA.

Persiapan proyektor untuk pemutaran film promosi
Iptek Nuklir. 1968 (dok. Mursid Djokolelono).

Dalam rangka sosialisasi bidang Nuklir
ini Prof. Dr. A. Baiquni memprakarsai kuis
(quiz) lewat RRI. Memang unik, bahwa
kuis yang mestinya harus visual karena
penjawab harus berebut, tanpa ketahuan/
terdengar peserta lainnya harus dimodifikasi. Para murid SMA (kontestan) dikumpulkan dan dan diatur di studio RRI seperti
seperti layaknya kuis visual. Soal dibacakan
oleh penyiar RRI kepada semua kontestan.
Modifikasinya adalah jawaban masingmasing peserta ditulis dahulu, dikumpulkan, dan baru kemudian jawaban kontestan
dibacakan berurutan lewat mikrofon RRI.
Lomba seperti ini berjalan dengan lancar, hanya perlu waktu pengaturan lebih
lama bergantung jumlah soal. Namun
karena perlu waktu (pelan) maka “berebut”nya tidak spontan terdengar. Biarpun
sukses, tetapi pelaksanaan terasa tidak
seru/ramai, sehingga lomba lewat RRI ini
hanya dilakukan sekali saja.
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Beberapa kali BATAN melakukan
sosialisasi tentang Sains dan Teknologi
Nuklir ke Sekolah dan IKIP di Solo, bahkan
mungkin mereka lebih mengenal nama
Baiquni daripada Puslit GAMA sendiri.
Penambahan SDM yang pesat melalui
recruitment dan pendidikan di UGM serta
keberhasilan pembangunan dan pemanfaatan peralatan yang diperoleh atau disumbangkan oleh beberapa negara, telah
mengundang kehadiran 2 orang crew dari
PFN (Perusahaan Film Negara) untuk
membuat film dokumentasi.

Kru film dari PFN sedang melakukan tugasnya di
Puslit GAMA Yogyakarta. (dok. Mursid D.).

BATAN Yogyakarta beberapa kali dihubungi oleh masyarakat dan dimintai tolong
sewaktu ada kejadian yang berpotensi
bahaya radiasi. Pertama adalah panggilan
dari Lemigas, Cepu, 7 Pebruari 1974.
Mereka khawatir tentang kemungkinan
kontaminasi suatu tempat penyimpanan
sumber radiasi berbentuk padat (dalam
timbal ada sumber radioaktif, bekas untuk
logging) akibat tempat tersebut tergenang
banjir. Pejabat yang memberi informasi
adalah Ir. Sudarsono, Bagian Pemboran
a.n. Ir. Mamesah, Kuasa Direktur Lemigas.
Solusinya: cairan yang dicurigai sebagai
tercemar (terkontaminasi) disarankan diambil sebagai cuplikan (sample), dan dibawa
dan dianalisis di BATAN Yogya. Tindakan
ini segera dilakukan. Setelah cuplikan
diukur di Puslit GAMA, ternyata tidak ada
kontaminasi sedikitpun yang ditemukan.
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Kejadian lain adalah panggilan dari RSU
Mangkubumen, Solo, 10 April 1974, a.n.
dokter-ahli bedah dr. Suhirlan. Mereka
telah menyelesaikan terapi kanker pada
seorang pasien. Pada waktu mereka selesai
dan berbenah di ruang operasi, ternyata
beberapa butir isotop (jarum radium), yang
baru selesai digunakan untuk brakhiterapi,
tidak terlihat (tidak ditemukan). Oleh
karena itu mereka minta tolong ke Puslit
GAMA untuk dapat mencari radioisotop
yang diperkirakan ikut terbuang ke tempat
buangan sampah-medis di lingkungan RSU
itu.
Siang hari itu juga, tiga butir
radioisotop berlapis emas yang digunakan
untuk terapi kanker, dengan menggunakan
survaimeter kemudian dapat ditemukan
kembali, lengkap, di tempat sampah yang
luasnya sekitar 10 m × 10 m dan dalamnya
2 m. Pekerja radiasi yang menangani
adalah Drs. Soekarno, Drs. Suratman, dan
Mursid Djokolelono, M.Sc.
Pada tanggal 5 Desember 1974 telah
diresmikan gedung pertama dari kompleks
laboratorium untuk penelitian dan pengembangan Sains dan Teknologi Nuklir di
Babarsari, Yogyakarta, menyongsong pelaksanaan program energi nuklir di Indonesia. Wakil Kepala Daerah DIY secara
khusus menyambut gembira bahwa DIY
ikut
aktif
dalam
arah
kemajuan
pembangunan ini. Untuk ini TVRI stasiun
Yogyakarta telah memberi kesempatan
kepada Puslit GAMA agar menjelaskan
kepada pemirsa DIY khususnya apa
keterkaitan pembangunan di Babarsari,
Yogyakarta, dengan program energi nuklir
yang secara nasional telah dicanangkan
oleh BATAN.
Siaran TVRI Yogyakarta pada tanggal
28 Desember 1974 mulai jam 18:30 telah
memberikan penjelasan secara sederhana.
Pembicara dari BATAN adalah Ir. Iyos
Rosadi Subki M.Sc. (dari PRAB Bandung),
dan Mursid Djokolelono, M.Sc. (dari Puslit
GAMA Yogyakarta), sedang dari TVRI,
pewawancara adalah Sdr. Iman Santosa

dengan topik acara “Prospek Tenaga Nuklir
di Indonesia.” Siaran berikutnya dilakukan
pada tanggal 23 Januari 1975 dengan topik
“Peran Teknik Nuklir dalam Pembangunan” dengan pembicara Drs. Sutrisno Puspodikoro dan Drs. Sudyartomo Soentono.

PPITN bekerjasama dengan Fakultas Teknik UGM Yogyakarta. Hasil kerjasama
tersebut melahirkan Jurusan Baru di Fakultas Teknik UGM, yaitu Jurusan Teknik
Nuklir.

Sosialisasi Tenaga Nuklir untuk listrik di TVRI
Yogyakarta, 28 Desember 1974 (Dok. Mursid D.)

Peresmian Pembukaan Jurusan Teknik Nuklir FTUGM, oleh Rektor UGM, Prof. Dr. Sukadji
Ranuwihardjo. (Dok. Mursid Djokolelono, 29
Agustus 1977)

JURUSAN TEKNIK NUKLIR
Pada tahun 1975 BATAN mengusulkan
kepada Menteri PDK agar di ITB dan UGM
dibuka jurusan pendidikan teknik nuklir
guna menunjang program nuklir secara
nasional. Namun baru dua tahun kemudian
gagasan tersebut terlaksana, yaitu di Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta. Berdasarkan
hasil studi yang telah dilakukan, pemerintah
memandang perlu untuk segera menyiapkan
tenaga ahli (sumber daya manusia) teknologi nuklir untuk pembangunan dan pengoperasian PLTN.
Terkait dengan penyiapan SDM teknologi nuklir tesebut, maka BATAN sebagai
instansi pemerintah yang mengurusi kegiatan teknologi nuklir pada tahun 1977 membentuk wadah yang disebut PPITN (Pembina Pendidikan Ilmu Pengetahuan Teknologi
Nuklir). Direktur Jenderal BATAN Prof.
A. Baiquni, M.Sc. Ph.D. menunjuk Prof. Ir.
Prayoto, M.Sc. Ph.D. sebagai Ketua PPITN
dan Sutaryo Soepadi, M.Sc selaku Sekretaris PPITN. Tugas PPITN adalah mempercepat pengadaan tenaga ahli (SDM) teknologi nuklir.
Untuk keperluan tersebut

Peresmian Jurusan Teknik Nuklir FT-UGM, hadir
a.l.: Sutaryo Supadi, M.Sc., Haryono Arumbinang,
M.Sc., Drs. Sutrisno Puspodikoro, Ir. Boma,
Buntarto, M.Sc, Drs. Suratman, Mursid D., M.Sc.,
Drs. Bambang Setyadji. (Dok. Mursid D.)

Pada tanggal 29 Agustus 1977 Rektor
UGM Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo meresmikan pembukaan Bagian Teknik Nuklir, pada Fakultas Teknik Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta. Sebagai crash
program jurusan baru Teknik Nuklir FT
UGM, pada tahun 1977 menerima sekitar
18 orang mahasiswa baru yang berasal dari
lulusan Sarjana Muda jurusan Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Listrik, MIPA
Kimia dan MIPA Fisika dengan ujian sa47

ringan. Mahasiswa baru Jurusan Teknik
Nuklir tersebut diberi tunjangan Ikatan
Dinas BATAN yang setelah lulus sarjana,
diangkat sebagai pegawai BATAN.
Program pendidikan dimulai dengan
tingkat doktoral, dengan ujian saringan
yang dilakukan di bulan Juli 1977. Untuk
angkatan selanjutnya, saringan dilakukan
pada Januari 1978, lalu Juli 1979, dan
terakhir, Juli 1980. Program pendidikan
mulai tingkat doktoral ini dihentikan
sampai angkatan terakhir lulus. Kemudian
program pendidikan doktoral ini diganti
dengan Program S1 untuk 8 semester dari
tingkat pertama dengan ijasah SMTA, dari
tahun kuliah 1981/1982.
KEGIATAN LAIN
Perumahan karyawan BATAN di Yogyakarta
BATAN di Yogyakarta yang semula
LTA Cabang Yogya dan diresmikan oleh
Presiden Sukarno sebagai Instalasi Atom
Yogyakarta, telah dimulai berdasar semangat kerjasama demi masa depan ilmiah.
Ruang kantor, ruang laboratorium masih
merupakan bagian dari dukungan UGM,
termasuk tempat tinggal karyawan BATAN
di mess LIPI (Hutapea, Mursid), begitu
pula kamar di asrama Ratnaningsih (Rukihati, Mudiar Masdja).
Pada tahun 1970, Puslit GAMA mulai
membangun perumahan bagi para karyawannya. Sebidang tanah sebesar 50 m × 60
m di tengah kampung dengan tegalan milik
UGM di Sendowo, Kelurahan Sinduadi,
telah diizinkan oleh UGM untuk digunakan
BATAN bagi pembangunan kompleks perumahan. Maka berdirilah dua deret rumah,
yang terdiri atas 4 rumah dan sebuah wisma tamu. Rumah-rumah ini langsung ditempati oleh para sarjana baru meskipun
belum ada listrik PLN. Di malam hari rumah-rumah dan jalan masuk ke kompleks

48

masih gelap gulita. Memang ada guyonan
waktu itu: di kala di rumah masih menggunakan minyak-tanah untuk lampu teplok
(lampu minyak), penghuninya sudah bersemangat berbicara tentang listrik nuklir.

Beberapa pegawai Puslit GAMA dan UGM di depan
Mess LIPI, Oktober 1968, tampak antara lain
Priyana, Ismuntoyo, Harsono, Rukihati, Siti
Djazimah, Pilang, Mudiar Masdja, Suharno, Djuwar,
Siswoyo D., Achmad, Supangadi I.A., Sumihar
Hutapea, Mursid Djokolelono (dok. Mursid D.).

Rumah-rumah kopel untuk para sarjana yang
sebelumnya tinggal di Mess LIPI: Hutapea, MSc. dan
Mursid D., M.Sc., kemudian Drs. Ismuntoyo, Drs.
Anung Widodo yang lulus sarjana di tahun 1969.
(dok. Mursid Djokolelono).

Di tahun berikutnya (1971) dibangun
sebuah kopel lagi yang terdiri dari dua
rumah, sebagian tanah juga dimanfaatkan
untuk lapangan bulutangkis terbuka. Sementara itu Puslit GAMA juga memperoleh
mobil baru, Scout International, yang
karena sudah tersedia garasi di wisma tamu,
mobil baru dapat disimpan di sana.

Rumah yang dijadikan wisma tamu dan garasi mobil
dinas Scout International, sementara mobil Land
Rover diinapkan di rumah Kabag TU, Suharno. (dok.
Mursid Djokolelono).

Drs. Sumantri, Dekan FIPA-UGM (berdasi) hadir
dalam silaturahmi. (dok. Mursid D., Januari 1973)

Dra. Zahara Muslim, Rukihati, Prof. A. Baiquni,
M.Sc, Ph.D, Prof. Herman Johannes.(dok. Mursid
Djokolelono).

Pertemuan silaturahmi pada bulan
Januari 1973 di wisma tamu Sendowo,
dihadiri oleh para karyawan Puslit GAMA
dengan para dosen FIPA-UGM dan para
karyawan bengkel, laboran dan pendukung
yang selalu saling bekerjasama dan
berinteraksi. Yang tidak terucapkan adalah
bahwa dalam beberapa waktu lagi Prof. Dr.

A. Baiquni akan meninggalkan apa yang
sudah dibinanya selama ini, Puslit GAMA,
dan menjadi Direktur Jenderal BATAN di
Jakarta. Baru belakangan para karyawan
Puslit GAMA diberi tahu, kalau Serah
Terima Jabatan Direktur Jenderal BATAN
akan dilakukan pada tanggal 19 April 1973,
di Pasar Jum’at, dan pelantikan akan
dilakukan oleh Menteri Sesneg Sudharmono, SH dan disaksikan oleh Menristek Prof.
Dr. Sumitro Djoyohadikusumo.
Sebelum tahun 1973 di lingkungan instansi UGM Yogyakarta belum ada kebiasaan merayakan HUT Kemerdekaan RI
tanggal 17 Agustus di setiap kantor. Puslit
GAMA yang belum memiliki kantor dan
halaman sendiri ingin melakukan “perayaan” itu apa adanya. Oleh karena itu Puslit
GAMA mengundang para karyawannya
berkumpul dan bersilaturami di depan salah
satu rumah, di kompleks perumahan Sendowo. Setelah mendengarkan sambutan
kecil tentang peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, kemudian berfoto bersama serta
bersantap sederhana.

Peringatan pertama Proklamasi Kemerdekaan RI di
Puslit GAMA, 17 Agustus 1973. (Dok. Mursid D.)

Sejak itu semangat memperingati 17-an
dimulai di BATAN Yogyakarta. Waktu itu
C. Soegiarto, M.Sc. (ketiga dari kiri, berkacamata) yang menjabat sementara sebagai Sekretaris Puslit GAMA, memimpin
peringatan itu. Hadir pula beberapa dosen
FIPA dan Kepala Bengkel Mekanik dan
Gelas, Ngasran, dan istri. Bengkel mekanik
dan gelas, begitu pula lab fotografi FIPA49

UGM, merupakan interface facility yang
dimanfaatkan oleh Puslit GAMA.

Pembangunan perumahan karyawan juga
dilanjutkan ke sebelah utara pusat Puslit
GAMA (kopel tipe C: CU-1 s/d CU-28 dan
tipe D: DU-1 s/d DU-12), dan juga pada
tahun 1981-1982 di Banguntapan, Kabupaten Bantul (tipe C: CB-1 s/d CB-31).

Upacara 17 Agustus 1977 di Puslit GAMA: Drs.
Sutrisno Puspodikoro, Dr. Budi Santoso, Mursid
Djokolelono, M.Sc, Ir. Soeroto Ronodirjo, Haryono
Arumbinang M. Sc, Sutaryo Supadi M.Sc. (Dok.
Mursid Djokolelono)

Setelah Puslit GAMA pindah ke Babarsari pada tahun 1975, calon rumah untuk
pejabat eselon II dan III, guest-house dan
mess teknisi sudah selesai dibangun, tinggal
memasang pagarnya. Perumahan BATAN
ini dibangun di selatan fasilitas penelitian
ini bertetangga dengan kompleks motel
Koba (terkait dengan perusahaan tambang
timah Koba Tin di Pulau Bangka) yang
kemudian menjadi Hotel Sahid. Pagar yang
terlihat di foto adalah batas pusat penelitian, sedang di balik rumah-rumah itu adalah
bagian dari motel Koba. Calon rumah Eselon II dan guest house yang sudah jadi,
dalam gambar hanya terlihat sedikit.

Perumahan BATAN di Babarsari, Yogyakarta,
Desember 1975. (Dok. Mursid D.)
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Gedung pertemuan (kiri), teknologi dan instrumentasi reaktor (kanan), perumahan karyawan, lapangan
tenis, dan taman. (Dok. Mursid D.,1979)

Pembangunan perumahan di sebelah utara kantor,
tampak pula Gedung Lab Kimia Nuklir. (Dok.
Mursid Djokolelono, akhir 1979)

Pembangunan menara tangki air untuk kantor dan
perumahan karyawan. (Dok. Mursid D., 1979)

Menara tangki air untuk kantor dan
perumahan karyawan di Babarsari dibangun
pada tahun 1979 dengan sumur dalam (60
m).
Dharma Wanita
Dharma Wanita dibentuk sejak Ir. Soeroto Ronodirdjo menjadi Direktur Puslit
GAMA, yaitu pada tanggal 25 Mei tahun
1975. Seperti kebiasaan, ketuanya adalah
isteri Direktur, yaitu Ny. Soeroto Ronodirdjo. Pertemuan Dharma Wanita pertama
dilaksanakan di kompleks perumahan
BATAN di Sendowo. Jumlah isteri pegawai
tetap pada saat itu masih sedikit, yaitu 23
orang anggota. Ibu-ibu masih banyak yang
baru kenal, masih agak canggung satu sama
lain.

Pemain bulutangkis dari Puslit GAMA, pada
Lustrum PRAB Bandung, 20 Februari 1975. Dari
kiri: Sutardjo, Mursid, Wuryanto, Soekarno Suyudi.
(Dok. Mursid D.)

Pertandingan voli putri antara PPTA Pasar Jum’at
dengan BATAN Yogyakarta, di Puslit GAMA,
Desember 1978. (Dok. Mursid Djokolelono)
Foto bersama setelah Peresmian Dharma Wanita
BATAN Puslit GAMA, 25 Mei 1975. (Dok. Mursid
Djokolelono).

Olah raga
Berbagai kegiatan olah raga sudah dilakukan oleh para karyawan Puslit GAMA
seperti bulutangkis, renang, tenis, bola voli,
bela diri. Pertandingan olah raga juga dilakukan dengan karyawan BATAN dari pusat
yang lain, misalnya bulutangkis pada Lustrum PRAB Bandung, 20 Februari 1975
dan voli putri antara PPTA Pasar Jum’at
dengan BATAN Yogyakarta, di Puslit
GAMA, Desember 1978.

KESIMPULAN
Dalam periode yang panjang, Puslit
GAMA telah mengalami perkembangan
yang sangat pesat. Jumlah karyawan yang
semula hanya sekitar 30 orang berkembang
menjadi sekitar 600 orang. Berbagai fasilitas penelitian dan perumahan karyawan telah dibangun.
Jika semula hanya dimiliki reaktor subkritis, maka mulai awal 1979 telah dimiliki
Reaktor Kartini yang merupakan reaktor
kritis hasil rancangan sendiri yang dibangun sebagian besar menggunakan bahan
dan komponen dalam negeri.
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Reaktor subkritis diresmikan oleh Presiden RI pertama Ir. Sukarno pada tanggal
18 Desember 1961, berdekatan dengan peringatan 13 tahun direbutnya Yogyakarta
oleh Belanda dan deklarasi Trikora (Tri
Komando Rakyat) untuk merebut Irian
Barat dari Belanda. Delapan belas tahun
kemudian Reaktor Kartini diresmikan oleh
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Presiden RI kedua Suharto pada tanggal 1
Maret 1979 bertepatan dengan peringatan
30 tahun serangan umum Yogyakarta oleh
para pejuang untuk menunjukkan eksistensi
RI. Peresmian Reaktor Kartini tentunya
juga menunjukkan salah satu eksistensi kemampuan RI untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

BAB V. PUSAT PENELITIAN BAHAN MURNI DAN INSTRUMENTASI
(1981-1986)

P

ada tanggal 20 Februari 1980 diterbitkan Keputusan Presiden RI nomor
14 tahun 1980 tentang Struktur Organisasi
Badan Tenaga Atom Nasional, serta mencabut Keputusan Presiden RI Nomor 299
tahun 1968. Berdasarkan Keputusan
Presiden RI nomor 14 tahun 1980 tersebut,
struktur organisasi BATAN terdiri atas
Direktur Jenderal, Sekretaris, Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah (AJI), Deputi
Bidang Eksplorasi dan Teknologi (ET), dan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).
Deputi AJI membawahkan 3 pusat:
PAIR (Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi,
semula Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar
Jumat), PPTN (Pusat Penelitian Teknik
Nuklir, semula Pusat Reaktor Atom
Bandung/ PRAB), PDS (Pusat Dosimetri
dan Standardisasi), dan 1 biro: BPRZR
(Biro Pengendalian Radiasi dan Zat
Radioaktif). Deputi ET membawahkan 1
biro: Biro Bina Program (BBP) dan 2 pusat:
PEPBN (Pusat Eksplorasi dan Pengelolaan
Bahan Nuklir, semula Direktorat Survey
Geologi/DSG) dan PPBMI (Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi, semula Pusat Penelitian Tenaga Atom Gama/Puslit GAMA), yang mencitrakan keberhasilan tugas yang sebelumnya yaitu
pengolahan bahan nuklir dan instrumentasi.
Uraian tugas dan fungsi setiap unit kerja
BATAN diatur dalam Surat Keputusan
Dirjen BATAN nomor 31/DJ/13/IV/1981
yang mengatur tentang organisasi dan tata
kerja BATAN, dan mendapat persetujuan
Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan surat Nomor 369/I/MENPAN/
4/1981 tanggal 4 April 1981. Kegiatan di
PPBMI meliputi pengembangan program
bahan khusus, murni nuklir, teknologi
peralatan dan perlengkapan nuklir, penelitian dan pengembangan serta pengolahan

limbah radioaktif berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan oleh Dirjen BATAN.

PPBMI sekitar tahun 1981. (Dok. Mursid D.)

PPBMI bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kimia
nuklir dan teknologi kimia dalam pelaksanaan program khusus dan murni nuklir;
membina dan mengembangkan pendayagunaan Reaktor Kartini dan fasilitas iradiasi, mengelola bahan-bahan reaktor serta
melakukan penelitian di bidang teknologi,
fisika, dan keselamatan reaktor; melaksanakan pengawasan keselamatan kerja radiasi dan radioaktivitas lingkungan serta
memberikan pelayanan kedokteran nuklir;
menyiapkan dan melaksanakan pengaturan
pengadaan prasarana dan sarana dalam
rangka pelaksanaan tugas dalam penelitian
dan pengembangan fisika dan instrumentasi.
Susunan organisasi PPBMI terdiri atas
Kepala, Bagian Tata Usaha, Bidang Fisika
Nuklir dan Optoelektronika, Bidang Kimia
Nuklir dan Teknologi Kimia, Bidang Reaktor, Bidang Keselamatan Kerja dan Kesehatan, Balai Makmal Dasar Fisika dan Instrumentasi, Balai Makmal Dasar Kimia
dan Proses Teknologi, Instalasi Fasilitas
Reaktor, Instalasi Fasilitas Akselerator,
Instalasi Fasilitas Pemurnian Uranium, In53

stalasi Fasilitas Bahan-bahan Reaktor, Instalasi Bengkel Induk Elektromekanik, dan
Instalasi Perpustakaan.

Haryono Arumbinang, M.Sc.
Direktur PPBMI-BATAN
(Dok. PPBMI)

Kepala PPBMI dijabat oleh Haryono
Arumbinang, M.Sc. dengan Kepala Bagian
Tata Usaha Djoko Sanyoto B.Sc. yang
kemudian digantikan oleh Drs. Romi Santoso. Satuan Pengamanan (satpam) ada
dalam Subbagian Pengamanan di bawah
Bagian Tata Usaha, dan Drs. Soedjarwo
Roestam sebagai Kepala Subbagian Pengamanan PPBMI (1980-1984), dilanjutkan
oleh Soetopo, BE.
Kepala Pusat yang baru memiliki
kecintaan pada budaya Jawa. Pembelian
seperangkat alat musik untuk band
(Intium), keroncong, dan gamelan Jawa
(Swanten Binangun) telah dilakukan, dan
kemudian PPBMI dapat memrakarsai
pergelaran musik campursari dan pertunjukan ketoprak di TVRI.

Sosialisasi tentang prestasi BATAN
Yogya sempat disiarkan oleh TVRI Stasiun
Yogyakarta pada tahun 1981. PPBMI menunjukkan wajah baru, yaitu Kepala Pusat
Haryono Arumbinang M.Sc., Kepala Bidang Instrumentasi Reaktor Drs. Soekarno
serta Kepala Seksi Operasi Reaktor Drs.
Bambang Setiadji. Keberhasilan pembangunan dan pengoperasian Reaktor Kartini
bagi pendidikan dan pelatihan merupakan
kebanggaan tersendiri bagi DIY.
Pada bulan April 1986 jumlah personil
mencapai 702 orang dengan 72 orang
pegawai bulanan dan 36 pejabat fungsional
peneliti (semula 42 orang, sebagian dipindahkan ke Jakarta/Serpong), dipindahkan
ke UPT-PPIN Jakarta 18 orang, diperbantukan ke PATN Pusdiklat 23 orang. Pertemuan Ilmiah yang kedua diselenggarakan oleh
BATAN Yogyakarta pada tanggal 24-27
Maret 1982. Pada pertemuan ilmiah pada
tanggal 22-26 April 1985 nama pertemuan
menjadi Pertemuan dan Presentasi Ilmiah
Bahan Murni dan Instrumentasi (sesuai
nama PPBMI) dan disajikan 102 makalah.
Mulai pertemuan ilmiah tanggal 5-7 Mei
1986, nama pertemuan menjadi Pertemuan
dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Nuklir (PPIPDIPTN) dan nama ini dipertahankan pada
pertemuan-pertemuan selanjutnya.
BIDANG FISIKA NUKLIR DAN OPTOELEKTRONIKA (BFNOE)
BFNOE merupakan organisasi matriks
peneliti dengan 8 kelompok (Laser dan
Spektroskopi, Plasma, Fisika Nuklir, NMR,
Spektrometer Massa, Instrumentasi Nuklir,
Fisika Suhu Rendah, Komputer) dengan
Kepala Bidang dijabat oleh Dr. Budi Santoso.

Sosialisasi PPBMI melalui TVRI Stasiun
Yogyakarta, dari kiri: Drs. Bambang Setiadji,
Drs. Soekarno Suyudi, Haryono Arumbinang,
M.Sc. (Dok. Mursid Djokolelono, 1981)
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Litbang laser dan spektroskopi
Selain melakukan litbang laser CO2, laser pewarna dengan sistem pemompa laser

nitrogen, dan laser Nd:YAG dengan sistem
pemompa flash lamp; BATAN Yogyakarta
juga melakukan litbang holografi laser
menggunakan laser He-Ne (helium-neon).
Gedung 16 (Gedung Laser) semula
direncanakan khusus untuk litbang laser,
meskipun kemudian dalam kenyata-annya
juga digunakan untuk berbagai kegiatan
yang lain.
Holografi laser
Proses perekaman hologram dalam
holografi, sebagian dari sinar yang tersebar
dari objek atau sekumpulan objek jatuh di
atas media perekam. Sinar kedua, yang
dikenal sebagai sinar acuan, juga menerangi
media perekam sehingga terjadi gangguan
antara kedua sinar tersebut. Hasil dari
bidang cahaya tersebut adalah sebuah pola
acak dengan intensitas yang bervariasi yang
disebut hologram. Jika hologram diterangi
oleh sinar acuan asli, sebuah bidang cahaya
terdifraksi oleh sinar acuan yang identik
dengan bidang cahaya yang disebarkan oleh
objek. Dengan demikian, seseorang yang
memandang ke hologram tetap dapat „melihat‟ objek walaupun objek tersebut mungkin sudah tidak ada lagi. Untuk perekaman
hologram telah diadakan sebuah meja berat
berbantalan karet untuk meredam getaran.

J. Karmadi sedang melakukan set-up laser He-Ne
untuk eksperimen holografi. (Dok. PPBMI)

Interferometri holografi
Selain melakukan litbang holografi laser,
BATAN Yogyakarta juga melakukan
litbang interferometri holografi yang merupakan aplikasi dari teknologi holografi yang
memungkinkan kita untuk membuat replika
atau tiruan visual suatu benda, beserta
efeknya. Dengan teknik ini objek akan
mengalami dua kali pencahayaan, sehingga
visualisasi suatu benda dapat bervariasi.
Hamburan laser
Penelitian hamburan laser dilakukan
oleh Drs. Soewono, M.Sc. Eng. (juga untuk
program S3 Fisika UGM dengan pembimbing Prof. Dr. A. Baiquni dan Dr. Budi
Santoso) untuk mengukur butiran larutan
surfaktan yang dapat bermanfaat untuk
EOR (Enhanced Oil Recovery) tahap ketiga. Komputer khusus telah diadakan untuk
pengukuran dan perhitungan korelasi hamburan laser, tetapi peneliti meninggal karena sakit sebelum penelitian dapat diselesaikan.
Litbang plasma fokus
Fisika plasma merupakan suatu bidang
yang sangat menarik untuk dipelajari dan
dikembangkan dalam berbagai bentuk
kegiatan penelitian. Dimulai pada dekade
1950-an, dengan harapan untuk memperoleh sumber energi yang bersih dan tidak
terbatas, dimulailah suatu perlombaan untuk menciptakan reaktor fusi di antara
negara-negara maju di dunia. Salah satu
cara yang ditempuh yaitu dengan memanfaatkan efek gencet (pinch effect). Arus
plasma yang mengalir antara dua elektrode,
sebagai akibat peristiwa lucutan gas, akan
tergencet karena gaya yang disebabkan oleh
medan magnet yang ditimbulkan oleh arus
plasma itu sendiri.
Pada tahun 1958, Anderson dalam rangka mempelajari reaksi fusi dengan menggunakan plasma deuterium ternyata meng55

amati adanya semburan neutron. Tercatat
adanya 108 neutron untuk tiap lucutan. Karena semburan neutron tersebut mempunyai
umur yang sangat pendek sekitar 100 ns,
hal ini menimbulkan minat para peneliti
dalam bidang lain untuk memanfaatkannya,
antara lain digunakan untuk mempelajari
interaksi materi dengan neutron pulsa yang
berumur sangat pendek. Pada tahun 1962,
Mather mempelajari peristiwa lucutan gas
dengan menggunakan sistem elektrode
sepusat, sehingga efek gencet akan terjadi
di ujung elektrode, dan alat ini selanjutnya
dikenal sebagai plasma fokus. Karena salah
satu ujung fokus plasma terbuka, maka alat
ini selain menghasilkan semburan neutron
juga menghasilkan arus ion deuterium. Hal
ini menimbulkan juga gagasan untuk
meman-faatkan arus deuterium tersebut
sebagai sumber ion untuk sistem tokamak.
Meskipun peluang plasma fokus sebagai
salah satu pilihan sumber energi masa
depan, khususnya energi fusi, semakin tipis
dengan hadirnya tokamak dan laser fusi;
namun demikian tidak berarti plasma fokus
sudah tidak diminati lagi, tetapi justru
peranannya di bidang lain cukup menonjol.
Sebagai penghasil neutron fusi, plasma
fokus dimanfaatkan untuk menguji kemampuan cuplikan bahan selimut konsep reaktor
fusi, akibat interaksi neutron dan produk
fusi lainnya seperti partikel alfa berenergi
tinggi dengan bahan tersebut. Sebagai
pemancar sinar-X, plasma fokus berpeluang
dalam litografi, mikroskopi, analisis
fluoresensi dan mikrotomografi. Tidak
kalah pentingnya, plasma fokus juga
berpeluang dalam teknologi industri, seperti
pelapisan keramik dan implantasi ion pada
bahan logam dan semikonduktor.
Dengan terbukanya peluang tersebut,
minat para peneliti plasma fokus baik
penerapannya maupun penelitian dasar
tetap menarik bagi sejumlah negara maju,
terlebih bagi negara berkembang. Di
Indonesia kegiatan penelitian plasma fokus
telah dilakukan oleh BATAN Yogyakarta,
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yang dipelopori oleh Dr. Sulastri, dibantu
oleh Drs. Suryadi, SU, Drs. Widdi Usada,
Drs. Agus Purwadi, dan Drs. Tri Mardji
Atmono.
Berbagai tahapan penelitian telah dilakukan dari perancangan dan konstruksi sistem
plasma fokus, optimasi plasma fokus, fase
tercapainya pemfokusan sampai diperolehnya neutron fusi. Geometri plasma fokus
BATAN Yogyakarta berupa dua silinder
koaksial, silinder dalam sebagai anode dan
silinder luar sebagai katode. Dalam geometri tersebut plasma mula-mula terbentuk
di pangkal dan di antara sistem dua silinder
koaksial, kemudian berjalan maju ke depan
karena pengaruh gaya Lorentz, baru setelah
sampai di ujung, plasma akan mengalami
pemfokusan. Plasma fokus BATAN Yogyakarta mempunyai energi maksimum 5,6 kJ,
energi rata-rata saat dioperasikan 3,1 kJ,
tipe Mather dengan diameter elektrode dalam 1,9 cm, diameter elektrode luar 7 cm,
panjang elektrode 13,5 cm, dan panjang
gelas isolator 2 cm. Untuk memberikan
daya digunakan dua buah kapasitor buatan
Maxwell yang dipasang secara paralel,
dengan spesifikasi masing-masing 20
kV/14 F. Elektrode luar bukan merupakan
sebuah silinder, tetapi berbentuk ruji-ruji
sebanyak enam buah. Dengan menggunakan ruji-ruji akan mengurangi gesekan
antara selaput arus dengan katode, sehingga
akan memperbaiki bentuk lengkungan selaput arus.
Operasi plasma fokus dilakukan pada
kondisi optimal yaitu terjadinya pemfokusan yang kuat dengan menggunakan gas
argon pada tekanan gas 0,8 mbar dan
tegangan kapasitor 12,5 kV. Gas dialirkan
secara kontinyu dan juga pemompaan,
sehingga gas selalu tergantikan. Kondisi
optimal fokus plasma sangat bergantung
pada jenis dan tekanan gas isiannya. Pada
saat operasi, kontaminasi atom-atom yang
berasal dari bahan elektrode juga sangat
berpengaruh. Kualitas selaput arus dalam
tabung fokus plasma juga tidak sama untuk

tiap-tiap lucutan, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya neutron yang
disemburkan. Alat cacah yang digunakan
untuk pengukuran distribusi neutron hasil
plasma fokus adalah ZnSAg yang peka
terhadap neutron cepat. Untuk mengukur
arus berkas ion digunakan mangkuk Faraday buatan sendiri berupa sebuah kawat
yang dimasukkan ke dalam pipa gelas, satu
ujungnya terbuka dan ujung lainnya dihubungkan dengan sebuah BNC. Panjang pipa
gelas 17 cm, diameter luar 4 mm dan
diameter dalam 2 mm, panjang kawat 5,5
cm. Pengukuran dengan mangkuk Faraday
dilakukan dengan mengatur jarak mangkuk
dari permukaan elektrode dalam. Sinyal
yang ditangkap oleh mangkuk Faraday
kemudian ditampilkan pada layar CRO.
Antara mangkuk Faraday dan CRO
dipasang attenuator sebesar 20 kali.

Peralatan plasma fokus hasil litbang BATAN
Yogyakarta. (Dok. Sudjatmoko)

Mekanisme perolehan neutron fusi yang
dihasilkan oleh sistem fokus plasma melewati beberapa tahapan, yaitu tahapan pembentukan plasma deuterium di pangkal
elektrode, kemudian diikuti tahapan perjalanan plasma deuterium di sepanjang elektrode yang disertai pula dengan pengumpulan plasma dan pemanasan (juga disebut
fase aksial); sesampainya di ujung elektrode
plasma deuterium mengalami pemampatan
(disebut fase pemampatan), dalam fase ini
terjadi tumbukan deuterium plasma dan
diharapkan reaksi fusi D-D terjadi dan

dihasilkan neutron. Berdasarkan dari beberapa eksperimen yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pulsa tegangan puncak
plasma dari probe tegangan pada fase
kompresi setinggi 7 kV, berarti bahwa suhu
plasma deuterium sekitar 7 keV atau setara
dengan 8,1 juta K. Pada suhu plasma
tersebut tampang-lintang reaksi fusi D-D
sebesar 4,9 10-19 cm-3/ detik. Berdasarkan
sinyal yang berasal dari probe tegangan dan
probe arus (Rogowski) diketahui bahwa
jejari plasma terkompresi sekitar 2 mm,
panjang plasma terkompresi sekitar 8 mm
dengan waktu kompresi sekitar 100 ndetik;
dan ditaksir semburan neutron yang dihasilkan dalam orde 108 neutron untuk tiap
lucutan.
Litbang NMR
Resonansi Magnet Inti atau lebih dikenal
dengan istilah NMR (Nuclear Magnetic
Resonance) adalah salah satu metode yang
dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam zat dan keadaannya dalam fase
padat dan fase cair. Pada skala mikroskopis
dengan NMR suatu cuplikan dapat diamati
data-data besaran magnet dari suatu inti
atom tanpa merusak struktur materinya.
Gejala resonansi magnetik pada inti
atom pertama kali dikemukakan oleh dua
kelompok peneliti yang masing-masing dipimpin oleh Felix Bloch dari Universitas
Stanford dan oleh Purcell dari Universitas
Harvard, pada saat yang hampir bersamaan.
Kedua ilmuwan tersebut kemudian mendapat hadiah Nobel dalam bidang Fisika. Pada
mulanya NMR hanya mampu digunakan
untuk mengukur besaran inti seperti spin,
momen magnet dan faktor giromagnet inti.
Tetapi berkat jasa W.D. Knight yang mampu menjelaskan peristiwa pergeseran resonansi, E.L. Hahn mengem-bangkan teknik
NMR pulsa, serta J.T. Arnold dan temantemannya mengembangkan NMR resolusi
tinggi. Oleh karena perkembangan teknologi instrumenasi maka saat ini NMR telah
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berkembang dalam berbagai bidang seperti
bidang kimia, fisika, pertanian, biologi dan
kedokteran.
Pada awal tahun 1980-an, BATAN Yogyakarta telah memiliki sebuah NMR Pulsa
Minispec P.20 yang merupakan resonansi
magnet inti jenis pulsa yang bekerja
berdasarkan resonansi inti atom hidrogen
(proton). NMR ini beroperasi pada medan
magnet B0 = 4,68 kilogauss dengan medan
radiasi gelombang elektro-magnet (RF)
pada frekuensi 20 MHz. Dengan alat
tersebut telah banyak dilakukan penelitian
antara lain dalam bidang pertanian dan
bidang kedokteran, selain bidang fisika.
Para peneliti yang banyak terlibat dalam
litbang NMR antara lain adalah Drs. M.
Munawir Zulqarnain, Drs. Sudjatmoko,
Drs. Tono Wibowo, Ir. Wirjoadi, Drs. Hari
Suryanto dan Yunanto, BE, dan dalam
mengembangkan teknologi dan aplikasi
NMR, BATAN Yogyakarta telah mendapatkan bantuan pakar dari IAEA, yaitu Prof.
Dr. Wijaya Raghavan dan Dr. R.S. Chaugule.
Dalam bidang pertanian, NMR Pulsa
Minispec P.20 telah digunakan untuk menentukan kandungan minyak dalam bijibijian tanaman. Penentuan dilakukan pada
cuplikan biji kacang tanah dengan berdasar
pada perbedaan waktu relaksasi proton
yang terkandung dalam komponen padat
dan komponen cair biji kacang tanah.
Dalam komponen padat, jarak antar inti
atom berdekatan dan terdapat kisi-kisi yang
tegar sehingga interaksi spin-spin dan spinkisi menjadi kuat, oleh karena itu waktu
relaksasinya pendek dalam orde mikro
detik; sedangkan dalam komponen cair,
nilai waktu relaksasinya dalam orde mili
detik. Dengan adanya perbedaan ini sinyal
induksi bebas proton yang berada pada
bagian minyak dapat dipisahkan dengan
jelas, sehingga dapat ditentukan kandungan
minyak dalam bijian tersebut.
Dalam bidang kedokteran, NMR Pulsa
Minispec P.20 telah digunakan untuk
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pengamatan sel darah leukemia dan darah
normal manusia. Hasil pengamatan waktu
relaksasi pada darah yang terkena leukemia
menunjukkan peningkatan sekitar 2 kali
lipat dibandingkan dengan darah normal
manusia. Juga telah digunakan untuk
penentuan waktu relaksasi spin-kisi jaringan normal tikus, antara lain otak, jantung,
paru-paru, hati, ginjal, otot dan darah.
Selain dalam bidang kedokteran, NMR
Pulsa Minispec P.20 juga telah dimanfaatkan untuk menguji tingkat kemurnian
beberapa bahan bakar minyak, dan penelitian tentang pengaruh radiasi terhadap
waktu relaksasi spin-kisi bahan polimer;
penelitian pengaruh perubahan suhu terhadap waktu relaksasi spin-kisi T1 dan
penentuan jarak efektif antara proton pada
bahah karet dan pleksigelas, dan berbagai
topik penelitian lainnya. Pengamatan dan
identifikasi yang dilakukan berdasar pada
hasil pengukuran secara relatif terhadap
besaran NMR yang dikenal sebagai waktu
relaksasi spin-kisi T1 atau waktu relaksasi
spin-spin T2.

NMR gelombang kontinyu hasil rancang bangun
BATAN Yogyakarta. (Dok. Sudjatmoko).

Selain melakukan kegiatan litbang dengan memanfaatkan NMR Pulsa Minispec
P.20, para peneliti di BATAN Yogyakarta
juga telah melakukan kegiatan rancangbangun NMR gelombang kontinyu, yang
komponen utamanya terdiri dari medan
elektromagnet yang mampu menghasilkan
medan magnet orde 3 kilogauss, catudaya

elektromagnet, servo-gauss, osilator marginal yang dilengkapi dengan probe untuk
meletakkan cuplikan, serta dilengkapi dengan frekuensimeter dan gaussmeter. Kumparan penyadap sinyal NMR merupakan
tangkai LC bagian dari rangkaian osilator
marginal di mana bagian induktornya diletakkan di tengah-tengah kutub elektromagnet.
Pada saat frekuensi osilator sama dengan
frekuensi Larmor, yaitu frekuensi presesi
dipol-dipol cuplikan dalam medan magnet,
maka arah dipol-dipol magnet akan berubah. Perubahan arah dipol magnet ini akan
mengakibatkan timbulnya tegangan pada
induktor. Oleh gelombang radio-frekuensi
(RF), tegangan ini dibawa ke penguat RF
dan kemudian hasil penguatannya dipisahkan kembali antara perubahan tegangan
yang timbul pada induktor dan gelombang
yang membawanya oleh detektor. Perubahan tegangan yang tidak lain adalah sinyal
NMR ini masih diperkuat lagi dengan sistem penguat audio supaya sinyal yang
tadinya sangat kecil dapat mudah diamati.
Peralatan NMR ini terutama digunakan
untuk pengukuran momen dipol magnet,
tetapan giromagnet atau pengukuran medan
magnet.

jak partikel dapat terlihat dalam pelat fotografi, walaupun harus menggunakan mikroskop yang baik. Kemudian disusul dengan detektor Geiger-Müller, yang memanfaatkan ionisasi menjadi pulsa listrik.
Dalam perkembangannya detektor nuklir
dikelompokkan menjadi empat jenis detektor, yaitu detektor isian gas, detektor sintilasi, detektor semikonduktor dan detektor
neutron. Detektor isian gas terdiri dari
detektor kamar ionisasi, detektor proporsional dan detektor Geiger-Müller. Dalam
aplikasinya di lapangan detektor isian gas
Geiger-Müller banyak digunakan misalnya
untuk surveymeter, monitoring lingkungan,
mengetahui kebocoran pada pengelasan
tangki minyak, mengukur ketebalan bahan,
dan lain-lainnya.
Kegiatan litbang detektor Geiger-Müller
di BATAN Yogyakarta telah mulai
dilakukan pada dekade delapan puluhan
dengan para peneliti antara lain Buntarto,
M.Sc., Drs. Agus Santoso, Drs. B.A. Tjipto
Sujitno, Ir. Agus Baskoro dan Sayono, ST.

Litbang detektor nuklir
Detektor nuklir sebetulnya tidak lain
adalah sebuah transducer merupakan
instrumen utama pada sistem instrumentasi
nuklir yang berfungsi untuk mengubah
besaran radiasi menjadi sinyal atau pulsa
listrik, selanjutnya melalui seperangkat alat
elektronik sinyal listrik dari keluaran detektor diproses menjadi informasi cacah atau
pulsa listrik yang besarnya sebanding dengan intensitas atau energi radiasi yang
mengenai detektor.
Pertama kali orang mengetahui radiasi
bahan radioaktif dari pelat fotografi, kemudian pelat fotografi ini berkembang menjadi
teknik deteksi dengan emulsi fotografi. Je-

Beberapa jenis detektor Geiger-Müller tipe jendela
ujung dan jendela samping. (Dok. Sudjatmoko)

Pada saat itu tabung detektor yang
berfungsi sebagai katode dibuat dari tabung
gelas yang bagian dalamnya dilapisi dengan
tembaga dengan teknik evaporasi, sedangkan anode dibuat dari kawat tungsten.
Detektor Geiger-Müller yang telah dibuat
mempunyai spesifikasi teknis, diameter
tabung 16 mm, diameter anode 0,08 mm
dan panjang daerah aktifnya 100 mm
dengan gas isian argon-etanol. Berdasarkan
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hasil pengujian karakteristik detektor diperoleh panjang daerah tegangan kerja (plateau) 100 - 150 volt, slope 10-20%/100
volt, tegangan operasi 1.100- 1.300 volt,
waktu yang diperlukan oleh detektor untuk
dapat mencacah radiasi yang datang
berikutnya (resolving time) dalam orde
ratusan mikrodetik, dan umur detektor sekitar 106 cacah.
Pengembangan detektor GM agar supaya
umur detektor menjadi lebih panjang dan
agar mudah operasinya, serta praktis dan
aman saat dioperasikan maupun penyimpanannya, maka telah dilakukan beberapa
penelitian di antaranya adalah melakukan
perakitan elektrode menggunakan sistem
pengelasan gelas dan dikonstruksi suatu
wadah detektor.

menjadi pendek. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan beberapa
penelitian lebih lanjut. Tegangan operasi
yang cepat berubah menjadi lebih tinggi,
hal ini mungkin disebabkan oleh pemilihan
jenis gas isian yang digunakan dan perbandingan antara tekanan gas isian detektor
kurang tepat; sedangkan umur detektor
pendek mungkin disebabkan oleh adanya
kebocoran gas isian melalui sambungan
pada anode maupun katode, karena sistem
pengelasan antara gelas dan logam kurang
baik. Berdasarkan hasil penyempurnaan
terakhir dari detektor Geiger-Müller yang
telah dilakukan, tabung detektor dari bahan
stainless steel, anode dari bahan kawat
tungsten diameter 0,08 mm, dengan gas
halogen (brom) sebagai pemadam pada
perbandingan argon-brom 100:1 pada
tekanan 20 cmHg diperoleh karakteristik
terbaik: panjang plateau 100 volt, slope
42,32%/100 volt, tegangan operasi 540 volt
dan resolving time sebesar 7,75 mikrodetik.
Jumlah cacah yang dihasilkan detektor
sementara sebesar 1,1 107 cacah.
Kegiatan litbang detektor mendapatkan
dua buah paten sederhana dari Dirjen Hak
Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia, masing-masing
satu paten pada tahun 2006 dan 2008
(Lampiran 4).
BIDANG KIMIA NUKLIR DAN TEKNOLOGI KIMIA (BKNTK)

Fasilitas untuk pembuatan dan pengisian gas
detektor Geiger-Müller. (Dok. Sudjatmoko)

Dalam kegiatan litbang detektor nuklir
jenis isian gas tersebut, permasalahan yang
selalu timbul adalah plateau, slope dan
tegangan operasi yang cepat berubah menjadi lebih tinggi sehingga umur detektor
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BKNTK merupakan organisasi matriks
peneliti dengan 9 kelompok (Kimia
Analisa, Radioisotop, Radiokimia dan
Kimia Nuklir, Kimia Fisika dan Kimia
Energi Tinggi, Radiobiologi, Proses Pemurnian Bahan Nuklir, Proses Pemurnian Bahan Struktur Reaktor, Proses Pemurnian
Bahan Moderator Reaktor, Proses Pengolahan dan Pengelolaan Limbah) dengan
Kepala Bidang dijabat oleh Dr. Soedyartomo Soentono hingga Juli 1984, yang
kemudian dilanjutkan oleh Dr. Wuryanto

(Pjs) hingga Oktober 1984, dan Drs. Wisnu
Susetyo (Pjs).
Penelitian di BKNTK terdiri dari penelitian proses dan kimia.
Untuk bahan
struktur reaktor dilakukan penelitian pembuatan zirkonium dioksida dari pasir zirkon
dengan proses basah dan dipersiapkan
peralatan proses pengolahan pasir zirkon
menjadi zirkonium sponge dengan peneliti
antara lain Ir. Dwi Retnani, MS. Untuk
proses pemurnian bahan nuklir dilakukan
penelitian pemurnian grafit dengan peneliti
Ir. Sudaryo dan Ir. Tunjung Indrati. Pada
sekitar tahun 1983 dicoba penelitian
maupun perancangan alat proses pemurnian
torium dengan target diperolehnya ThO2
untuk industri (mantle grade) dengan bahan
dari Kalimantan maupun Bangka, dengan
peneliti Ir. Moh. Birsam dan Ir. Agus
Taftazani. Di bidang Proses Pengolahan
dan Pengelolaan Limbah dilakukan
penelitian tentang pengolahan limbah
radioaktif dan non radioaktif
dengan
peneliti Ir. Zainus Salimin dan Ir. Mulyono
Daryoko. Dalam kimia analisis dilakukan
penelitian untuk mendapatkan metode
kimia analisis yang tepat untuk analisis
unsur dengan peneliti Dra. Iswani Gitawati
dan Drs. Samin.

Dra. Susanna Tuning Sunanti sedang melakukan
Analisis Logam Tanah Jarang (LTJ) menggunakan
Metoda X-Ray Flouresence (XRF) dan Neutron
Activation Analysis (NAA) dengan Alat Spektrometri MCA. (Dok. PPBMI, 1985)

Di BKNTK kegiatan yang dilakukan di
Gedung 06 adalah pengolahan pasir zirkon

dan pembuatan moderator grafit. Perangkat
yang tersedia umumnya berkapasitas besar
tetapi pengoperasiannya secara batch.
Kegiatan pengolahan pasir zirkon yang
dilakukan oleh BKNTK bertujuan untuk
menguasai teknologi pengolahan pasir
zirkon sampai menjadi zirkon sponge.
Zircon sponge ini merupakan bahan baku
untuk membuat paduan zirkon (zircalloy).
Paduan zirkon ini dapat untuk digunakan
sebagai kelongsong bahan bakar reaktor
nuklir daya.
Pasir zirkon perlu diolah karena sumber
daya alam ini cukup melimpah di Indonesia. Zirkonium sebagian besar terdapat
dalam mineral baddeleyit dan pasir zirkon,
kemungkinan juga terdapat dalam, monasit, senotim, dan ilmenit dengan kadar yang
tidak begitu besar. Keberadaan zirkon di
Indonesia telah dikenal sejak lama di
perairan Bangka-Belitung sebagai endapan
alluvial bersama pasir timah dan mineral
ikutan lainnya. Di samping itu, zirkon juga
terdapat di sepanjang aliran sungai pedalaman Kalimantan (mengikuti penyebaran
endapan alluvial emas) dan rawa-rawa.
Endapan-endapan placer yang mengandung
zirkon di Pulau Kalimantan teridentifikasi
dari hasil pendulangan aluvium untuk mendapatkan emas dan intan, yang hingga saat
ini masih terbatas di daerah-daerah tertentu
dalam wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan.
Kegiatan penelitian zirkonium dilaporkan dalam bentuk makalah-makalah yang
dipublikasi dalam berbagai prosiding maupun jurnal. Kegiatan yang dikerjasamakan
dengan Balai Makmal Dasar Kimia dan
Proses Teknologi (BMDKP) antara lain
tentang perancangan peralatan proses Unit I
(peleburan dan pelindihan pasir zirkon), II
(kristalisasi dan kalsinasi) dan III (khlorinasi, distilasi dan reduksi). Penelitian dasar
yang dilakukan di bidang zirkonium ini
antara lain penelitian dasar proses pengolahan pasir Zr seperti ekstraksi Zr-Hf,
pelarutan kristal zirkon oxy khlorid (ZOC),
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pembuatan Zr(SO)4 dan pembuatan briket
ZrO2 untuk umpan khlorinasi.
Pembuatan grafit yang merupakan bahan
moderator dalam reaktor diteliti di
BKNTK. Sebagai sumber bahan baku digunakan petroleum coke dan calsine coke.
Melalui proses pencetakan, pemanggangan
impregnasi dan pemanasan pada suhu tinggi
dapat diperoleh grafit. Untuk proses pemanasan pada suhu tinggi sudah diadakan
tungku suhu tinggi yang dapat mencapai
suhu 3000 °C.
Penelitian-penelitian lain yang dilakukan
di BKNTK terutama mencari data perangkat lunak penelitian tentang proses pemurnian U, Zr dan Th, data perangkat lunak
tentang radiolisa pelarut, dan data penukar
ion untuk proses pemurnian.
BIDANG REAKTOR (BR)
BR merupakan bidang struktural Eselon
III yang membawahi 4 Eselon IV yaitu
Subbidang: Operasi Reaktor, Fisika Reaktor, Teknologi Reaktor, dan Bahan Bakar
Reaktor. Kepala Bidang Reaktor dijabat
oleh Drs. Salman Suprawardhana dan para
Kepala Subbidangnyanya dijabat oleh Drs.
Hudi Hastowo sebagai Kasubbid Operasi
Reaktor, yang kemudian dilanjutkan oleh
Drs. Tjipta Suhaemi M.Sc. Kasubbid
Teknologi Reaktor dijabat oleh Ir. Noor
Agus Salim yang kemudian dilanjutkan
oleh Ir. Syarip. Ir. Iman Kuntoro sebagai
Kasubbid Bahan Bakar Reaktor yang
kemudian dilanjutkan oleh Ir. Y. Sarjono,
dan Drs. Achmad Syaukat M.Sc. sebagai
Kasubbid Fisika Reaktor yang kemudian
dilanjutkan oleh Ir. Bambang Soemarsono.
Pergantian para pejabat Kasubbid di
Bidang Reaktor tersebut karena pada
periode ini kegiatan pembangunan fasilitas
penelitian BATAN di Serpong sedang
berada pada puncaknya dan banyak pegawai PPBMI-BATAN Yogyakarta yang dimutasikan ke Jakarta (Serpong). Selain para
pejabat Eselon IV tersebut beberapa staf
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senior Bidang Reaktor juga dimutasikan ke
BATAN Serpong untuk ikut berpartisipasi
dalam pembangunan dan persiapan pengoperasian RSG (Reaktor Serba Guna) GA
Siwabessy a.l. Hari Sudirjo BE, Rukimin,
Sudiyono, Slamet Riyanto, Sriawan, Suwarto BE, Rusdiyanto, dan beberapa staf
PPBMI dari bidang lainnya. Para staf
PPBMI yang diperbantukan tersebut semuanya mendapat pelatihan di Interatom Jerman, yang kemudian menjadi para operator
dan supervisor yang pertama yang
mengoperasikan RSG GA Siwabessy.
Pada tahun 1984 telah diselesaikan
Pengkopelan Perangkat reaktor Subkritik
Sistem Uranium alam-H2O dengan Reaktor
Kartini dan diresmikan pengoperasiannya
oleh Ir. Djali Ahimsa sebagai Dirjen
BATAN pada tanggal 4 Maret 1985. Pada
periode ini Reaktor Kartini dilengkapi
dengan instalasi fasilitas iradiasi sampel
dengan rak putar yang dikenal sebagai lazy
susan yang mengelilingi teras reaktor, dan
selesai dipasang pada tahun 1985.

Foto bersama saat-saat akhir pengkopelan perangkat
reaktor subkritik dengan Reaktor Kartini. Tampak Ir.
Pujianto dan Ir. Triwulan Tjiptono di atas dek
subkritik, sedangkan di bagian bawah ketiga dari kiri
Ir. Bambang Soemarsono, kedua dari kanan Ir.
Syarip, dan paling kanan Ir. A. Soeleman. (dok.
Syarip).

Pada periode ini daya pengoperasian
Reaktor Kartini ditingkatkan dari yang
semula hanya diberi izin operasi 50 kW

oleh Badan Pengawas Tenaga Atom
(BPTA), menjadi 100 kW. Setelah
dilakukan penambahan beberapa bahan
bakar baru dan dengan merevisi LAK,
diajukan permohonan izin ke BPTA. Izin
pengoperasian pada tingkat daya 100 kW
diperoleh dan berlaku sampai tahun 1996.
Hal tersebut dapat terlaksana setelah dilakukan penyempurnaan sistem keselamatan
reaktor melalui Subbagian Proyek Keselamatan Reaktor yang dipimpin oleh Ir. Syarip. Penyempurnaan tersebut a.l. adalah
penambahan redundasi pada sistem pendingin primer maupun sistem pendingin sekunder reaktor dengan penambahan penukar panas tipe pelat sehingga sistem pendingin Reaktor Kartini menjadi dua jalur atau
dibuat sistem standby (siaga) atau sistem
redundansi, penambahan komputer reaktivitas, dan pembelian beberapa buah bahan
bakar baru. Redundansi sistem pendingin
reaktor tersebut adalah menggunakan dua
jenis komponen yang berbeda untuk melaksanakan fungsi yang sama yaitu pada sistem
pendingin primer digunakan dua buah penukar panas yang satu tipe pelat dan yang
lainnya tipe shell & tube. Demikian pula
pada sistem pendingin sekunder digunakan
dua menara pendingin (cooling tower) dan
satu kolam pendingin, tetapi mengingat di
kolam pendingin yang terbuka selalu
tumbuh lumut yang menyulitkan perawatan,
maka selanjutnya hanya digunakan menara
pendingin.
Dengan adanya peningkatan sistem keselamatan dan penambahan beberapa instalasi
dan fasilitas tersebut, yaitu sistem pendingin, penambahan beberapa bahan bakar
baru, pengkopelan perangkat subkritik, lazy
susan (fasilitas iradiasi dengan rak putar),
dan peningkatan operasi dari 50 kW menjadi 100 kW maka fasilitas penelitian di Reaktor Kartini bertambah selangkah lebih
maju. Pengalaman mengoperasikan dan mengelola Reaktor Kartini pada periode ini
disajikan oleh staf BR pada beberapa forum

seminar internasional antara lain di Jerman
dan di Australia.
BIDANG KESELAMATAN KERJA DAN
KESEHATAN (BK3)
BK3 merupakan bidang struktural dengan 4 Subbidang (Keselamatan Kerja,
Proteksi Radiasi, Kedokteran Nuklir, Pengelolaan Limbah Radioaktif). BK3 terbentuk pada tahun 1981 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal BATAN No.
31/DJ/13/IV/1981, dengan bergabungnya
Seksi Fisika Kesehatan dari Dinas Reaktor
menjadi Subbidang Proteksi Radiasi, dan
Seksi Sampah Radioaktif dari Laboratorium
Proses Teknologi menjadi Subbidang Pengolahan Limbah Radioaktif, ditambah
dengan 2 Subbidang baru yaitu Keselamatan Kerja dan Kedokteran Nuklir.
Pada periode ini Kepala BK3 dijabat
oleh dr. Kunto Wiharto (1981-1984), kemudian digantikan oleh Dr. Pramudita Anggraita (1984-1986) sebagai Pjs. Kepala Bidang.
Kepala Subbidang Proteksi Radiasi dijabat
oleh Drs. Purwanto, Kepala Subbidang
Keselamatan Kerja oleh Ir. Wisnu Arya
Wardhana, Kepala Subbidang Kedokteran
Nuklir oleh dr. Gogot Suyitno, dan Kepala
Subbidang Pengelolaan Limbah Radioaktif
dijabat oleh Drs. Sutjipto.

Surveymeter Gamma, 1983

Untuk pengawasan keselamatan bagi
pekerja radiasi di reaktor maupun di labo63

ratorium lainnya, Subbidang Proteksi Radiasi melakukan pemantauan tingkat radiasi
dan kontaminasi di setiap laboratorium
aktif, sedangkan Subbidang Keselamatan
Kerja melakukan pengawasan keselamatan
umum di setiap unit kerja di PPBMI.
Kegiatan ini dilakukan secara periodik
setiap minggu dan setiap reaktor beroperasi
serta dalam kondisi khusus, misalnya pada
kejadian kecelakaan kerja. Peralatan yang
digunakan antara lain survaimeter gamma,
ratemeter, dan dosimeter personal.

Pusdiklat BATAN. Karena saat itu sebagian
besar pekerja radiasi belum pernah mengikuti kursus tersebut, maka kegiatan diselenggarakan secara berurutan dalam beberapa tahapan. Selain itu juga diselenggarakan Kursus Keselamatan Kerja walaupun
tidak sampai mencakup semua pekerja yang
ada di PPBMI.

Kursus Proteksi Radiasi Tingkat Teknisi, 1985.
Pengajar Drs. Purwanto Darmowarsito (Dok.
PPBMI)

Ratemeter dan Dosimeter Radiasi Personil, 1983

Pembukaan Kursus Proteksi Radiasi tingkat Teknisi,
1985. Ketua Pengarah Dr. Pramudita Anggraita
(berdiri), Kepala PPBMI Haryono Arumbinang,
M.Sc (duduk) (Dok. PPBMI)

Untuk memenuhi ketentuan keselamatan
kerja terhadap radiasi, setiap pekerja radiasi
harus dibekali dengan pengetahuan dan
keterampilan yang sesuai, maka pada tahun
1984-1986 di PPBMI diadakan Kursus
Proteksi Radiasi untuk tingkat sarjana
maupun tingkat teknisi yang dibiayai oleh
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BALAI MAKMAL DASAR FISIKA DAN
INSTRUMENTASI (BMDFI)
BMDFI merupakan organisasi matriks
dengan 4 kelompok (Litbang Elektronika
Nuklir dan Instrumentasi Reaktor, Litbang
Instrumentasi Fisika dan Spektrometri Nuklir, Uji Kualitas dan Perbaikan Elektronika
dan Instrumentasi Nuklir, Pembuatan dan
Pengembangan Instrumentasi Nuklir) dengan Kepala Balai dijabat oleh Drs. Rill
Isaris. Gedung Laboratorium Instrumentasi
Nuklir diresmikan oleh Direktur Jenderal
BATAN Prof. Dr. A. Baiquni pada tanggal
1 Maret 1983.
Dalam rangka pembinaan sumber daya
manusia, staf PPBMI (Rukmono Pribadi,
Rukijatmo, Rill Isaris dan Sudiyanto)
mengikuti pelatihan “Train the Trainers”
yang diselenggarakan oleh Puspati Malaysia dan IAEA. Selanjutnya dengan bekal
pelatihan tersebut BMDFI dapat menyelenggarakan pelatihan Elektronika dan
Instrumentasi Nuklir (EIN) tingkat dasar
sampai lanjutan.

Pada tahun 1982 banyak senior BATAN
Yogyakarta dipindahkan ke Serpong untuk
membangun fasilitas litbang nuklir yang
terpadu, dan banyak staf menempuh degree
program ke berbagai negara, seperti Perancis, Jerman dan Amerika Serikat. Termasuk
dalam kategori ini antara lain Ir. Widi
Setiawan, Ir. Puji Untoro, dan Ir. Ahmad
Suntoro, yang kelak setelah selesai tidak
kembali lagi ke Yogyakarta, sehingga berdampak kepada Kepala Seksi yang harus
menjabat Eselon III dan tidak berpeluang
untuk mendapat kesempatan meraih jenjang
studi yang lebih tinggi.
Seksi Elektronika yang dipromosikan
menjadi Balai Makmal Dasar Fisika dan
Instrumentasi yang setingkat Eselon III,
mendapat tugas meneliti dan mengembangkan Sistem Instrumentasi Nuklir, serta
pemeliharaan dan perbaikan peralatan penelitian, termasuk sistem komunikasi telepon
lokal di PPBMI.
Berbagai desain dan prototip dikembangkan saat itu, baik dalam model
Portable/Single System, maupun dalam
model Plug In Module, seperti yang lazim
digunakan dalam Alat Nuclear Counting
System atau Nuclear Spectroscopy System
buatan ORTEC atau Nuclear Enterprise
saat itu. Para peneliti dibantu teknisi
berhasil mengembangkan dan membuat
berbagai prototip peralatan nuklir, seperti
Survaimeter Analog/Digital, Portable Nuclear Counting System, Portable and Plug
In Module Spectroscopy System dengan
NIM Module Power Supply, Alat-alat
Proteksi Radiasi, Sistem Monitoring
Radiasi, Alat Cacah Nuklir Latar Rendah,
dll.
Saat itu Seksi Elektronika mendapat
Proyek Bantuan IAEA melalui Program
RAS/4/008 dan RC/7667 RB, sehingga
hampir seluruh staf dapat mengikuti
Training IAEA di berbagai negara di dunia,
dan BATAN Yogyakarta mendapat bantuan
Program Maintenance of Nuclear Instru-

ments dan Quality Control of Nuclear
Medicine Instruments.
Selain melakukan penelitian Seksi
Elektronika juga diberi tugas memelihara
dan memperbaiki semua Peralatan Nuklir di
PPTN Yogyakarta. Sejak tahun 1981
dijalankan Program Preventive Maintenance pada semua Instrumentasi Berbasis
Nuklir, sehingga alat-alat penelitian terjamin kondisinya dalam status memenuhi
spesifikasi yang ditetapkan. Saat itu Kepala
Balai Instrumentasi yang dijabat Drs. Rill
Isaris ditunjuk menjadi National Coordinator Proyek Bantuan IAEA, sehingga
sangat sering mengikuti IAEA Meeting di
luar negeri. Begitu pula seluruh staf sarjana
dan bahkan teknisi Balai Instrumentasi dikirim belajar dan training ke luar negeri,
antara lain Prajitno ke Irlandia-India-USA,
Drs. Bambang Supardiyono ke Perancis,
Dra. Sudarti ke India-USA, Yusup ke
Jerman.

Sistem spektroskopi nuklir dengan PMT (photo
multiplier tube) hasil diklat EIN (Elektronika dan
Instrumentasi Nuklir) tingkat lanjut (dok. PPBMI).
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Pencacah nuklir dengan detektor GM (GeigerMüller) (dok. PPBMI).

Surveymeter / (dok. PPBMI)

Nuclear Instrumentation Module (NIM) buatan
PPBMI (Dok. PPBMI).

Pada tahun 1982, ketika para senior
PPTN Yogyakarta yang menjabat sebagai
Eselon III dimutasi dan dipromosikan
menjadi Eselon II di Serpong, maka tinggal
para manajer tingkat menengah beserta
peneliti dan teknisi di Yogyakarta. Tetapi
karena telah dibekali dengan disiplin kerja
yang tinggi, serta semangat untuk menciptakan dan mewujudkan penelitian dan
pengembangan iptek nuklir yang berhasil
guna, setahap demi setahap cita-cita itu
diwujudkan. Berbagai hasil penelitian iptek
nuklir baik untuk melengkapi penelitian itu
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sendiri, maupun pengembangan rekayasa
peralatan nuklir maju dengan pesat. Saat itu
BATAN Yogyakarta maju dengan cepat,
dana yang dikucurkan sangat mencukupi,
sehingga mampu dibeli berbagai peralatan
modern, seperti berbagai tipe alat Analisa
Spektrometer Massa, Alat Analisa Spektrometri Alpha/Beta dan Gamma, Osiloskop
Tektronix sampai 500 MHz, Logic Analyzer untuk melihat pulsa elektronik order
nanosecond serta seperangkat peralatan
NIM Module Spectrometry dan Counting
System. PPBMI benar-benar memiliki peralatan uji dan ukur yang sangat memadai,
semua dalam kondisi baru, operasional sesuai spesifikasi, sehingga apapun yang di
rencanakan waktu itu dapat selesai tepat
waktu dan dengan hasil yang memuaskan.
Pada kurun ini Penelitian Pengembangan
Instrumentasi Kedokteran Nuklir dimulai.
Kegiatan ini didorong oleh pulangnya
beberapa dokter PPBMI dari Jerman, antara
lain dr. Agus Suatmaji, dr. Gogot Suyitno,
dan dikembangkan Alat Thyroid Uptake
System, Renograf Alat Uji Ginjal, dan
Cardiac Probe Uji Fungsi Jantung.
Pada tahun 1983 dibuat renograf generasi pertama BMF 751 yang masih noncomputerized. Kemudian berkembang terus
mengikuti ilmu solid state, komputer dan
software yang ada, dan terciptalah Renograf
BMF 752, BMF 753, BMF 754. Sementara
itu berbagai prototip instrumentasi model
plug-in module (NIM) telah pula dihasilkan
antara lain: power supply DIN 400, penguat
awal DIN 110, timer DIN 701, HV power
supply DIN 450, timing single channel
analyzer DIN 482, anti koinsiden DIN 418,
amplifier DIN 480, surveymeter DIN 720
dan lain-lain.
Pada kurun waktu ini, PPBMI
mendapatkan bantuan tenaga ahli (expert)
dari IAEA di antaranya adalah: Dr. Peter
Ambro dari Hongaria, ahli di bidang
pemeliharaan instrumentasi nuklir (1984);
Dr. Vuister dari IAEA, ahli di bidang power
conditioning dan pemeliharaan (1983); Dr.

Patankar dari BARC India, ahli dibidang
pemeliharaan dan pemrograman komputer
(1985); Röschbach dari Jerman, ahli di bidang spektrometri/kimia lingkungan; Gerald Hoyes dari Inggris, ahli di bidang elektronika nuklir; dan Dr. Zaharudin dari
Malaysia, ahli di bidang , Liquid Scintillation Counter (LSC) untuk deteksi radon.
Salah satu prestasi yang perlu dikenang
adalah ketika dalam IAEA Meeting di
Bombay 1983, desain BI untuk Alat Drop
Out Relay diterima oleh IAEA dari 9 usulan
dari 9 negara Asia Kecil dan Asia Pasifik,
dan akhirnya diproduksi massal dan
diberikan sebagai alat pendukung kepada
negara-negara yang mendapat bantuan
peralatan IAEA. Drop Out Relay adalah
Alat Proteksi Peralatan Penelitian berbasis
Elektronika terhadap bahaya/pengaruh tidak
stabilnya tegangan listrik jaringan, terutama
setelah power off. Drop Out Relay akan
menunda daya yang masuk ke dalam alat
penelitian sekitar 3 menit, desain dibuat
oleh teknisi BI, Yusup dan Prajitno.

Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala.
Tugas fungsi Balai Makmal ini adalah melakukan penelitian dan pengembangan pembuatan peralatan kimia dan kimia nuklir.
Tugas lain adalah melakukan pembuatan
dan pengembangan pembuatan peralatan
teknologi kimia dan proses teknologi, peralatan kimia dan teknologi kimia. Di lain
sisi pemeliharaan dan perbaikan peralatan
kimia dan teknologi kimia serta penyediaan
dan pengelolaan sarana laboratorium merupakan tugas dan fungsi Balai Makmal Dasar Kimia dan Teknologi Proses.

BALAI MAKMAL DASAR KIMIA DAN
PROSES TEKNOLOGI (BMDKPT)

Kunjungan IAEA Ke Laboratorium Pengolahan
Limbah BMDKPT. (Dok. PPBMI, 1984)

BMDKPT merupakan organisasi matriks
dengan 4 kelompok (Peralatan Teknologi
dan Proses Kimia Bahan Nuklir; Peralatan
Radiokimia, Kimia Nuklir dan Kedokteran
Nuklir; Peralatan Pengolahan Limbah; dan
Peralatan Uji Kualitas) dengan Kepala Balai dijabat oleh Ir. Sukarman Aminjoyo.
Balai Makmal Dasar Kimia dan Proses
Teknologi (BMDKPT) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
BATAN No. 31/DJ/13/IV/1981 tentang
organisasi dan tata kerja BATAN. Tugas
dan fungsi Balai Makmal tertuang pada
pasal 178. Unit ini merupakan pelaksana
teknis di bidang penelitian dan pengembangan peralatan kimia dan proses teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat.
Balai Makmal Dasar Kimia dan Proses

Peralatan proses yang sudah dibuat oleh
peneliti di BMDKPT antara lain peralatanperalatan penunjang proses pemurnian
uranium, dan proses seperti alat ukur kerapatan ruang UO2, pengukur luas permukaan
dan kerapatan nyata, reaktor pengaduk,
insenerator, kolom penukar ion dll. Peralatan pilot plant lain yang sudah dibuat di
antaranya adalah pilot plant pengolahan
limbah radioaktif yang ada di laboratorium
limbah radioaktif, berupa alat distilasi
limbah kapasitas 200 liter/jam yang dirancang oleh Ir. Herlan Martono, unit regenerasi pelarut TBP yang dirancang oleh Ir.
Arifin, dan peralatan penelitian zirkonium
di Gedung 07. Semua peralatan proses
kimia yang ada di instalasi atau bidang lain
menjadi tanggung jawab balai ini dalam hal
pengoperasian dan perawatannya.
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INSTALASI FASILITAS AKSELERATOR
(IFA)

Perangkat Proses Evaporasi Kristalisasi Zircon Oxychloride (ZOC).(dok. Tunjung Indrati)

INSTALASI FASILITAS REAKTOR (IFR)

Sistem pneumatik pada laboratorium NAA (neutron
activation analysis) dan laboratorium cacah neutron
kasip (delayed neutron) untuk penentuan bahan
dapat belah (fissile material) di IFR. (Dok. PPBMI)

Pada periode ini selain Bidang Reaktor
ada juga unit setingkat Eselon III yaitu
Instalasi Fasilitas Reaktor (IFR). IFR
merupakan organisasi matriks dengan 3
fungsi yaitu Operasi dan Pengembangan,
Perawatan dan Perbaikan, dan Utilitas.
Kepala IFR dijabat oleh Drs. Bambang
Setyadji, yang kemudian digantikan oleh Ir.
Heru Suprapto. Selanjutnya Ir. Heru
Suprapto diperbantukan ke BATAN Serpong untuk membantu realisasi pembangunan RSG GA Siwabessy.
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IFA merupakan organisasi matriks
dengan 1 unit (operasi) dengan Kepala
Instalasi dijabat oleh Sumihar Hutapea
M.Sc. Setelah selesai dilakukan rancangbangun akselerator generator neutron yang
dapat menghasilkan neutron cepat 14 MeV
dengan arus deuteron hingga 300 μA,
litbang akselerator energi rendah dilanjutkan dengan melakukan rancangbangun
mesin implantasi ion yang diharapkan dapat
dimanfaatkan untuk rekayasa permukaan
bahan. Gedung Akselerator diresmikan oleh
Direktur Jenderal BATAN Ir. Djali Ahimsa
pada tanggal 18 Juli 1984.
Semikonduktor merupakan bahan penting dalam teknologi elektronika dan
mikroelektronika. Jenis semikonduktor
yang sering digunakan adalah silikon (Si)
dan germanium (Ge). Pada atom-atom Si
atau Ge perlu disisipkan dengan unsur
ketakmurnian agar supaya sifat-sifat kelistrikannya sesuai dengan yang dikehendaki
untuk fabrikasi piranti semikonduktor.
Proses penyisipan tersebut dinamakan
doping dan atom ketakmurnian disebut
dopan. Proses doping dapat dilakukan
dengan cara difusi, epitaksi, paduan atau
implantasi ion. Proses implantasi ion adalah
suatu proses menyisipkan atom-atom ke
dalam permukaan suatu bahan padat dengan
cara menembaki permukaan bahan padat
dengan ion-ion energi tinggi dalam jangkau
energi orde keV hingga orde MeV. Berkas
ion dopan dipercepat melalui suatu medan
elektrostatik yang pada umumnya berkisar
antara 10 s/d 100 keV di dalam sebuah
akselerator ion yang biasa disebut mesin
implantasi ion.
Di negara-negara maju, teknik implantasi ion pada bahan-bahan semikonduktor
dan nonsemikonduktor telah berkembang

dan sangat maju, karena lebih efektif dibandingkan dengan metode yang lain. Kelebihan dari metode doping dengan menggunakan teknik implantasi ion antara lain adalah: kecepatan, homogenitas dan reprodusibilitas dari proses doping; pengendalian
jumlah ion-ion dopan yang disisipkan ke
dalam permukaan bahan dapat dilakukan
secara akurat dengan cara mengatur besarnya berkas ion dopan yang ditembakkan;
hanya memerlukan kemurnian dopan yang
rendah karena ion-ion dopan dipisahkan
sesuai dengan massanya dengan sebuah
sistem pemisah massa (medan magnet)
sebelum disisipkan; tidak menggunakan
suhu tinggi selama proses implantasi
berlangsung; mudah dibuat untuk berbagai
variasi ion dopan dan jenis bahan yang akan
diimplantasi.
Penggunaan teknik implantasi ion tidak
terbatas pada bidang semikonduktor, akan
tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam
bidang-bidang lainnya seperti perubahan
sifat-sifat fisika dan kimia dari suatu bahan
padat. Pengembangan mesin implantasi ion
arus tinggi, memungkinkan untuk melakukan proses doping tidak hanya dalam
bidang semikonduktor, tetapi juga untuk
mengubah sifat-sifat kimia, mekanik dan
optik dari bahan padat. Penggunaan
implantasi dengan dosis tinggi ( 1017 cm-2)
memungkinkan transformasi dari lapisan
dekat permukaan bahan menjadi campuran
kimia yang lain, sebagai contoh silikon oleh
implantasi ion boron menjadi silikon
karbida. Penembakan ion memungkinkan
untuk pasivasi permukaan elektrokimia
pada beberapa metal. Beberapa aplikasi
yang lain adalah superkonduksi (meningkatkan suhu kritis), pengerasan permukaan
bahan metal, fabrikasi pemandu cahaya
dengan implantasi ke dalam bahan kuarsa
dan GaAs, dan penelitian dalam fisika
nuklir.
Akselerator implantasi ion pada umumnya terdiri dari beberapa komponen utama
yaitu sistem sumber ion, generator tegangan

tinggi, tabung akselerator, lensa kuadrupol,
sistem vakum, sistem pemisah massa,
sistem pemayar dan tempat target atau
cuplikan.

Mesin implantasi ion hasil rancangbangun BATAN
Yogyakarta (Dok. Sudjatmoko).

Sekitar awal Pelita III (1979/1980)
BATAN Yogyakarta mulai melakukan
kegiatan rancangbangun mesin implantasi
ion energi rendah. Komponen utama mesin
implantasi ion BATAN Yogyakarta terdiri
dari: sistem sumber ion jenis Penning
(untuk cuplikan bentuk gas) dan sumber ion
jenis katode panas (untuk cuplikan padat)
yang berfungsi menghasilkan berkas ion
(sekitar 100 μA) yang akan diimplantasikan
pada permukaan bahan/cuplikan; generator
tegangan tinggi jenis Cockcroft-Walton
yang menghasilkan tegangan tinggi DC
sekitar 150 kV/1 mA; tabung akselerator
yang disambungkan ke generator tegangan
tinggi yang berfungsi mempercepat berkas
ion; lensa kuadrupol untuk membuat berkas
ion sejajar; sistem vakum terdiri dari
pompa rotari dan pompa difusi untuk
menghampakan sistem implantasi ion hingga tingkat kehampaan sekitar 10-6 torr;
sistem pemisah massa berupa kumparan
elektromagnet yang memisahkan berkas ion
menurut massanya, sehingga ion-ion yang
terimplantasi pada target betul-betul ion
yang diinginkan; sistem pemayar berupa
penyapu berkas ion yang digunakan untuk
mendapatkan penyinaran berkas ion pada
permukaan target secara seragam dengan
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luasan yang cukup besar; dan tempat target
adalah ruangan di mana target yang akan
diimplantasi diletakkan.
Mesin implantasi ion BATAN Yogyakarta telah banyak digunakan dalam berbagai jenis kegiatan penelitian, oleh para
peneliti dan mahasiswa tugas akhir, antara
lain adalah rekayasa bahan untuk perlakuan
permukaan bahan non semikonduktor,
seperti bahan metal, keramik dan kaca.
Penelitian tersebut difokuskan pada peningkatan sifat-sifat permukaan bahan, antara
lain sifat mekanik (kekerasan, ketahanan
aus, ketahanan gesek dan umur kelelahan),
sifat kelistrikan, sifat kemagnetan, sifat
kimia maupun sifat optik.
INSTALASI FASILITAS PEMURNIAN
URANIUM (IFPU)
IFPU mempunyai tugas menyiapkan
tenaga-tenaga muda Indonesia agar mempunyai keahlian dan kemampuan untuk membuat bahan bakar reaktor. IFPU merupakan
organisasi matriks dengan 2 unit
(Pemurnian dan Konversi) dengan Kepala
Instalasi dijabat oleh Ir. Busron Masduki.
Dua unit atau setingkat Kepala Kelompok
yang ada yaitu Unit Pemurnian diserahkan
kepada Ir. Bambang Galung Susanto.
Karena dipindahkan ke Serpong, beliau
digantikan oleh Ir. R. Sukarsono dan Unit
Konversi dipimpin oleh Ir. Ma‟sum Ischaq.
Di samping menyusun dan melaksanakan program litbang iptek nuklir di bidang
kesehatan, industri, pertanian dan peternakan, sejak awal didirikan BATAN telah pula
melakukan studi teknologi PLTN sebagai
salah satu alternatif pembangkit energi
listrik di Indonesia. Sejalan dengan studi
tersebut apabila akan digunakan PLTN
sebagai salah satu alternatif pembangkit
energi listrik maka satu hal mendasar yang
harus disiapkan sejak awal ialah penguasaan teknologi pengolahan bahan bakar
nuklirnya. Mengingat teknologi nuklir
merupakan teknologi strategis yang tidak
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lepas dari kepentingan-kepentingan politik
maka ketersediaan bahan bakar nuklir perlu
menjadi perhatian utama agar apabila suatu
saat diperlukan tidak tergantung dari negara
pemasok.
Indonesia memiliki bahan galian nuklir
yaitu uranium alam yang terdapat di
kawasan Kalan, Kalimantan Barat dengan
kandungan uranium (U) sekitar 0,7 – 1,0 %.
Karena itu cukup beralasan apabila sejak
awal disusun program litbang di bidang
teknologi pengolahan bahan bakar nuklir.
Pada dasarnya teknologi pengolahan bahan
bakar nuklir dari bijih uranium dilakukan
melalui beberapa tahapan yaitu eksplorasi,
pengolahan, pemurnian, dan proses metalurgi. Eksplorasi dimaksudkan untuk
memperoleh bijih uranium. Bijih uranium
ini kemudian diolah menjadi konsentrat
uranium dengan kandungan sekitar 70% U.

Unit Pelarutan di Instalasi Pemurnian Uranium.
(Dok. PPBMI)

Konsentrat uranium ini kemudian dimurnikan dengan cara kimia untuk menghilangkan unsur-unsur pengotor sehingga di-

hasilkan serbuk uranium dioksida (UO2)
murni nuklir dengan derajat kemurnian
99,9%. Serbuk uranium dioksida ini kemudian dibuat pelet-pelet untuk selanjutnya
diproses secara metalurgis dan dirakit
menjadi elemen bahan bakar nuklir.
Di IFPU dibangun pilot plant pengolahan konsentrat uranium (yellow cake) menjadi uranium dioksida (UO2). Peralatan pilot
plant yang telah dibangun di IFPU di
antaranya adalah alat pelarutan volume 100
liter yang mampu melarutkan yellow cake
sebanyak 14 kg per batch.

Perbaikan Kolom Pulsa di IFPU. (Dok. PPBMI)

Alat ekstraksi berupa kolom perforated
plate (piringan berlubang) yang dilengkapi
dengan kolom pulsa kapasitas 2 kg uranium/jam juga telah dibangun dan dioperasikan di IFPU. Kolom pulsa digunakan
untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi.
Alat ekstraksi ini terdiri dari kolom ekstraksi, kolom pencucian dan kolom reekstraksi.
Untuk mengubah larutan uranium (uranil
nitrat) dilengkapi dengan reaktor pengendapan ammonium diuranat (ADU) dan
ammonium uranil karbonat (AUC) dan alat

filtrasi rotary drum filter untuk memisahkan endapan ADU/AUC dari flitrat. Furnace untuk pengeringan, kalsinasi dan
reduksi juga telah disiapkan untuk mengubah endapan ADU/ AUC menjadi U3O8
dan seterusnya menjadi serbuk uranium
dioksida (UO2).
Kerjasama penelitian bahan bakar
tersebut tidak lepas dari jasa Ir. Iyos R.
Subki, M.Sc. yang sejak awal tahun tujuh
puluhan telah merintis dimulainya kegiatan
litbang di bidang teknologi daur bahan
bakar nuklir. Agar program litbang ini lebih
terarah dan terpadu, dilibatkan pusat-pusat
penelitian terkait di BATAN. Pada tahun
1983 Direktur Jenderal BATAN yang
waktu itu dijabat oleh Prof. A. Baiquni,
M.Sc., Ph.D mmbentuk Tim Teknis Bahan
Nuklir BATAN dengan Keputusan Dirjen
BATAN Nomor 171/DJ/VII/1983. Tim ini
mempunyai tugas untuk melaksanakan
koordinasi kegiatan litbang teknologi bahan
nuklir meliputi aspek eksplorasi, pengolahan, pemurnian, pembuatan elemen bakar
dan pengujiannya.
Sebagai Ketua Tim dan sekaligus sebagai pengarah ditunjuk Ir. Iyos R. Subki,
M.Sc. dengan sekretaris Ir. Asmedi
Soeripto M.Sc. dan beranggotakan para
Direktur Pusat Penelitian terkait yaitu Ir.
Effentrip Agoes (Direktur Pusat Eksplorasi
& Pengolahan Bahan Nuklir/PEPBN) di
Pasar Jum‟at, Haryono Arumbinang, M.Sc.
(Direktur Pusat Penelitian Bahan Murni &
Instrumentasi/PPBMI ) di Yogyakarta, dan
Ir. Abdu Razak, M.Sc. (Direktur Pusat
Penelitian Teknik Nuklir/PPTN) di Bandung. Tim ini terdiri dari empat kelompok
yaitu kelompok eksplorasi, pengolahan, pemurnian dan metalurgi nuklir. Kelompok
Eksplorasi beranggotakan Ir. Karyono Hardjosoedarmo, Ir. Wahlan Wirakusuma, Ir.
Slamet Djokolelono, dan Ir. Sarwiyana Sastratenaya, dari PEPBN. Kelompok Pengolahan terdiri dari Ir. Soejadi, Ir. Yanto, Drs.
Mashudiyono Zuhri, Ir. Mulyanto, masingmasing dari PEPBN dan Ir. Asmedi Soe71

ripto, M.Sc. dari UPT-PPIN, Serpong.
Kelompok Pemurnian terdiri dari Dr. Sudyartomo Soentono, Ir. Busron Masduki, Ir.
Sukarman Aminjoyo, dan Ir. Bambang
Galung Susanto dari PPBMI. Kelompok
Metalurgi Nuklir terdiri dari Ir. Gandana, Ir.
R.A. Surjana dan Dr. Muchlis B., masingmasing dari PPTN; serta Ir. Hasbullah
Nasution dan Ir. Wijaksana dari UPT-PPIN.
Dalam kegiatan litbang ini pada waktu
itu PPBMI-BATAN Yogyakarta mempunyai tugas untuk melaksanakan proses
pemurnian uranium. Proses pemurnian uranium dilakukan untuk memurnikan konsentrat uranium yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan di PEPBN (Pusat
Eksplorasi dan Pengelolaan Bahan Nuklir).
Pada tahun 1976 hingga 1980 penelitian
pemurnian uranium ini masih dilakukan
dalam skala laboratorium.

plant dapat diselesaikan dan dioperasikan
pada tahun 1983. Berkat bimbingan tenaga
ahli IAEA yaitu Dr. M. Zaidi dari Pakistan
pada tahun 1985 instalasi pemurnian uranium ini berhasil memproses konsentrat
uranium menjadi serbuk UO2 murni
berderajat nuklir.
Hasil penelitian serbuk UO2, walaupun
sudah diuji dengan peralatan analisis yang
ada di PPBMI, tetapi untuk lebih
meyakinkan sampel serbuk UO2 ini juga
dianalisis di laboratorium PINSTECH
(Pakistan Institute of Nuclear Science and
Technology) dengan hasil yang sama.
Serbuk UO2 ini selanjutnya dikirim ke
PPTN Bandung untuk perlakuan proses
metalurgi, dan dapat berhasil diperoleh
pelet-pelet UO2 yang memenuhi syarat sebagai elemen bahan bakar nuklir.

Tungku Kalsinasi dan Reduksi. (Dok. PPBMI)

Dengan pengalaman tersebut kemudian
oleh para peneliti yang waktu itu masih
muda, bukan hanya dari segi usia tetapi
juga dari segi pengalaman yang dimiliki,
dengan semangat dan tekad yang tinggi
dirancang untuk membuat laboratorium
pemurnian uranium skala pilot. Instalasi
pemurnian uranium (pilot plant) ini mulai
dari proses pelarutan (digesty) kapasitas 5
kg U per batch, ekstraksi kolom pulsa
kapasitas 1 kg per jam, pengendapan dan
filtrasi 1 kg per jam, oksidasi dan reduksi
menjadi serbuk UO2 0,5 kg/jam. Pilot
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Spektrometer emisi untuk analisis uranium. (Dok.
PPBMI)

Hasil penelitian berupa serbuk UO2 yang
dihasilkan PPBMI tersebut, setelah dilakukan uji metalurgi untuk dibuat pelet dan
diujicoba dalam reaktor serta analisis pengotor yang sudah murni nuklir, dinyatakan
sudah murni nuklir dan berderajat keramik.
Kemurnian produk UO2 yang dihasilkan
PPBMI tidak lepas dari peran alat analisis
pengotor bahan nuklir yang dipunyai
PPBMI pada saat itu yaitu alat spekrometer
emisi yang dibeli pada tahun 1983.

Kegiatan di Laboratorium Pemurnian Uranium
(gambar kiri Ir. Busron Masduki sedang menerangkan proses pemurnian uranium kepada anggota
DPR)(Dok. PPBMI).

Pada masa itu IFPU mendapatkan Riset
Contract (RC) dari IAEA berjudul
Characterisation of Sintered Uranium
Dioxide mulai tahun 1985 selama 2 tahun
dan sebagai peneliti utama adalah Ir. Ma‟sum Ischaq. RC tersebut meneliti pemurnian uranium dari yellow cake menjadi
uranium dioksida dan diteruskan pembuatan pelet di PRAB BATAN, Bandung.
Beberapa fasilitas kegiatan tampak pada
gambar kunjungan DPR di laboratorium
Pemurnian Uranium, tempat kegiatan instalasi perangkat proses pemurnian uranium
dengan kapasitas UO2 0,5 kg/batch. Keberhasilan memproduksi UO2 derajat nuklir
(nuclear grade) tercapai sekitar tahun 1985,
menghasilkan sekitar 21,5 kg UO2.
INSTALASI FASILITAS BAHAN-BAHAN
REAKTOR (IFBBR)
Di samping bahan bakar nuklir, dalam
persiapan untuk pembangunan reaktor
nuklir, tidak dapat lepas dengan penyediaan
bahan pendukung reaktor seperti bahan
moderator dan struktur reaktor. Oleh karena
itu pada reorganisasi BATAN tahun 1980,
dibentuk organisasi eselon III Instalasi
Fasilitas Bahan-Bahan Reaktor (IFBBR).

Kunjungan di Laboratorium Air Berat (Maret 1984):
Ir. Sudarmadi, M.Sc. memberikan penjelasan kepada
Direktur Jenderal BATAN Ir. Djali Ahimsa, Ir. Iyos
R. Subki, Dr. Sudyartomo Soentono, Dr. Pramudita
Anggraita, Dr. Budi Santosa dan pimpinan proyek
Ir. Herlan Martono. (Dok. PPBMI)

IFBBR merupakan organisasi matriks
dengan 2 unit (Pemurnian Bahan Moderator
Air Berat, Pemurnian Logam dan Tanah
Jarang). Kepala Instalasi IFBBR dijabat
oleh Drs. Wuryanto yang kemudian dilanjutkan oleh Ir. Sudarmadi, M.Sc. Kegiatan
di IFBBR pada waktu itu adalah penelitian
pengayaan air berat berupa distilasi dan
elektrolisis air berat dan alat-alat tersebut
sudah selesai dibuat. Pada waktu itu juga
sudah direncanakan pembuatan kolom proses GS (Girdler sulfide/Geib-Spevack process) tetapi tidak dilanjutkan karena resiko
keselamatan penggunaan gas H2S dalam
proses. Hasil penelitian tercatat D2O 500
ppm dari distilasi, dan dari elektrolisis
diperoleh 1168 ppm, dari bahan baku air
alam yang kandungan D2O-nya 137 ppm.
Pada bulan Maret 1984 Direktur Jenderal BATAN didampingi deputi PDT Ir. Iyos
Subki, M.Sc. melakukan kunjungan untuk
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melihat kegiatan penelitian air berat di
Laboratorium Air Berat yang siap untuk
diujicoba.
INSTALASI BENGKEL INDUK ELEKTROMEKANIK (IBIEM)
IBIEM merupakan organisasi matriks
dengan 2 unit (Unit Disain dan Pengelolaan
Material serta Unit Produksi) dengan
Kepala Instalasi dijabat oleh Ir. Suyamto.
IBIEM mempunyai tugas teknis mendukung Bidang Litbang dan Unit kerja lain
dalam pembuatan komponen/peralatan mekanik, pelayanan, dan pemeliharaan peralatan mekanik dan elektrik. Hasil pekerjaan
mekanik IBIEM biasanya terkait dengan
pembuatan komponen mekanik pada penelitian yang dilakukan di bidang.
Tugas
pemeliharaan jaringan listrik PPBMI, Unit
Penjernihan Air adalah tugas yang dilakukan oleh IBIEM.
Gedung Bengkel Induk Elektromekanik
diresmikan oleh Direktur Jenderal BATAN
Ir. Djali Ahimsa pada tanggal 18 Juli 1984.

Waluyo mengoperasikan mesin bubut untuk membuat salah satu komponen penelitian di IBIEM. (Dok.
PPBMI)
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INSTALASI PERPUSTAKAAN
Instalasi Perpustakaan merupakan organisasi matriks dengan 2 unit (Unit Jasa
Teknik Perpustakaan dan Unit Jasa
Pembaca Perpustakaan) dengan Kepala
Instalasi dijabat oleh Dra. Ratna Udaya.
Pada tahun 1981 ketika Puslit Gama berubah nama menjadi PPBMI karena disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga
yang berkembang, perpustakaan menjadi
unit langsung di bawah Kepala Pusat. Perubahan struktur organisasi menimbulkan
sedikit perubahan personalia di perpustakaan. Dra. Sumining yang sudah mengikuti pelatihan INIS di Wina pindah ke
Bidang Kimia Nuklir, Nani Haryani pindah
ke PATN. Penggantinya adalah tenagatenaga lulusan SMA tanpa pendidikan atau
pelatihan kepustakawanan dan kemampuan
bahasa asing yang memadai, sehingga masih sangat memerlukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya.
Waktu itu perpustakaan mulai menghadapi tantangan penerapan teknologi informasi. INIS-IAEA sudah mulai membahas
kemungkinan menghentikan menerbitkan
mikrofis dan sebagai gantinya INIS dalam
CD-ROM. Sementara itu permohonan
untuk membeli komputer tidak pernah
terpenuhi, sehingga dengan izin Kepala
Pusat perpustakaan menggunakan kumpulan uang denda untuk membeli komputer
dan perpustakaan dikatakan oleh Kepala
Pusat sebagai "self propelling unit".
Dengan dana yang relatif kecil perpustakaan tetap mengembangkan koleksinya, dan
dengan izin IAEA mulai menterjemahkan
INIS Thesaurus, membuat indeks dengan
sistem INIS untuk meningkatkan hasil
penelusuran dan meningkatkan pelayanan
kepada pemakai. Dengan berkurangnya
tenaga terdidik dan terlatih, perpustakaan
tetap meningkatkan jumlah input untuk
jurnal abstrak nuklir internasional "INIS
Atomindex".

Pada awal tahun 1990-an air dari PDAM
sudah masuk sehingga tiap rumah disambung ke PDAM atau menggunakan sumur
dangkal (sekitar 15 m) yang airnya lebih
jernih.
PENDIDIKAN AHLI TEKNIK NUKLIR
(PATN)

Piagam Juara I Perpustakaan Instansi/ Litbang
Terbaik Propinsi DIY, 1985 (Dok. TPBSBY,
November 2014).

Sebagai Pusat INIS untuk Indonesia
perpustakaan harus tetap melayani permintaan dokumen tentang pernukliran yang
terbit di Indonesia, dari mana saja termasuk
dari Sekretariat Negara (Sekneg). Upaya
tersebut membuahkan hasil meraih Juara I
pada lomba Perpustakaan Instansi Terbaik
Tingkat Propinsi DIY pada tahun 1985.
KEGIATAN LAIN
Karena air kantor berasal dari sumur
dalam (60 m) yang ternyata airnya keruh
(berlumpur) pada tahun 1983 dibuatkan
unit penjernih air.

Peresmian unit penjernih air, 1 Maret 1983. (Dok.
Pramudita Anggraita)

Setelah kebutuhan SDM teknologi nuklir
tingkat Sarjana mulai terpenuhi di Jurusan
Teknik Nuklir Fakultas Teknik UGM,
BATAN memandang perlu adanya SDM
yang menjembatani pemikiran tingkat sarjana dengan para teknisi, agar program yang
ditangani dapat berjalan lancar. Untuk hal
ini Dirjen BATAN memandang perlu
pembentukan Tim Pra Rencana Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Latihan
BATAN di Yogyakarta yang dibentuk
berdasarkan SK Dirjen BATAN Nomor
104/DJ/13/X/1981 tanggal 13 Oktober
1981. Ketua Tim: Ir. F. Sagala, Sekretaris:
Sartono Pudjiardjo, SE. Anggota: Drs.
Soetomo Jatiman, Setyo utomo Said, M.Sc.
Ir. Wisnu Arya Wardhana, Santoso. Tugas
Tim adalah menyusun Pra Rencana Prasarana Diklat BATAN di Yogyakarta. Tugas
Tim selengkapnya meliputi pengumpulan
data dan informasi yang mencakup kebutuhan SDM, bangunan gedung untuk ruang
ruang kuliah, asrama, laboratorium, workshop, perpustakaan dan instalasi lainnya;
pentahapan pembangunan berdasarkan prioritas kebutuhan; dan perencanaan kebutuhan tahap pertama dan spesifikasinya.
Setelah data yang diperlukan dianggap
cukup, maka kelanjutan Tim adalah mencari dan mengadakan lahan tanah untuk
pembangunan gedung Diklat BATAN yang
dimaksud. Sebagai Ketua Tim Pengadaan
Tanah ditunjuk Ir. Wisnu Arya Wardhana.
Tim Pengadaan Tanah berhasil membebaskan tanah yang ada di sebelah barat selokan
yang melintasi kawasan BATAN Yogyakarta.
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Untuk merealisasikan pembangunan gedung Diklat BATAN tersebut Dirjen
BATAN mengusulkan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk membentuk Proyek
Pembangunan Gedung Diklat BATAN di
Yogyakarta. Menteri Sekretaris Negara menyetujui proyek yang diusulkan dengan
nama Proyek Peningkatan Prasarana Fisik
BATAN Yogyakarta. Persetujuan proyek
tersebut berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 17
Tahun 1983, tanggal 8 April 1983. Sebagai
pemimpin proyek ditunjuk Ir. Wisnu Arya
Wardhana. Proyek Peningkatan Prasarana
Fisik BATAN Yogyakarta akan melaksanakan proyek dalam 3 tahap. Tahap I tahun
1983-1984 membangun gedung Auditorium
Lantai 1 dan membangun Gedung untuk
Kuliah dan Laboratorium Lantai 1 dan 2.
Tahap II tahun 1984-1985 membangun
gedung Auditorium lantai 2 dan pembangunan gedung untuk kuliah dan laboratorium lantai 3 dan lantai 4.
Tahap III tahun berikutnya bila disetujui
direncanakan untuk membangun Gedung
Asrama Mahasiswa PATN dan karyawan
BATAN. Gedung Asrama direncanakan
bertingkat di sebelah utara gedung PATN.
Pembangunan tahap I dapat diselesaikan
sehingga dapat digunakan sebagai gedung
PATN. Pembangunan tahap II sebenarnya
dana untuk tahun anggaran 1984-1985
sudah disetujui oleh Menteri Sekretaris
Negara RI, tapi atas permintaan Dirjen
BATAN dana tersebut dialihkan untuk
menyelesaikan Proyek Serpong, sehingga
pembangunan tahap II tertunda, begitu juga
untuk tahap III.
Pada akhir tahun 1983 dibentuk Unit
Instalasi Pendidikan Non Gelar Ahli Teknik
Nuklir pada Pusdiklat BATAN. Tahun
1984 sudah dianggap waktunya untuk mengadakan pendidikan tenaga ahli teknik
nuklir yang sangat diperlukan untuk mengisi kelangkaan tenaga tingkat akademi di
berbagai bidang yang sangat diperlukan
BATAN, maka diusulkan pembentukan
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unit Instalasi PATN dalam organisasi Pusdiklat yang diselenggarakan di Yogyakarta.
Satgas Pengelola PATN-BATAN dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal BATAN No. 53/DJ/IV/1985 tanggal 4
April 1985 yang disempurnakan dengan
Surat Keputusan Direktur Jenderal BATAN
No. 160/DJ/IX/1985 tanggal 17 September
1985 dengan Kepala Fasilitas PATN Ir.
Sudarmadi, M.Sc. Untuk menyiapkan peresmian PATN, Pusdiklat BATAN membentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Satgas Kurikulum dan Satgas Managemen Administrasi.
Satgas Kurikulum bertugas menyiapkan
materi kurikulum untuk program D I, D II
dan D III Jurusan Teknokimia Nuklir dan
JurusanTeknofisika Nuklir. Ketua Satgas
Kurikulum Ir. Sudarmadi M.Sc. dengan
anggota semua Pejabat Eselon III dan Eselon IV Teknis Unit Kerja PPBMI. Sebagai
Ketua Satgas Managemen Administrasi Ir.
Wisnu Arya Wardhana dengan anggota: Ir.
Giyatmi, Sudiyono, Djoko Sunardi, Suwarno dan Endang Susilowati. Satgas Kurikulum dan Satgas Managemen Administrasi
dapat menyelesaikan tugasnya dan hasilnya
digunakan sebagai modal pembukaan dan
peresmian PATN pada tanggal 3 Agustus
1985 oleh Dirjen BATAN Ir. Djali Ahimsa.
Struktur organisasi PATN sementara adalah
Unit Pelaksana Tugas (UPT) PATN dengan
Ketua: Ir. Sudarmadi, Sekretaris: Ir. Wisnu
Arya Wardhana, Bendahara: Maharyono,
Ketua Jurusan Teknokimia Nuklir: Ir. Herlan Martono, dan Ketua Jurusan Teknofisika Nuklir PATN: Drs. Rill Isaris.
Penilaian pelaksanaan PATN dilakukan
setelah akhir semester II dan pada tanggal
15 September 1986 Dirjen Dikti Prof. Dr.
Sukadji Ranuwihardjo menyetujui penyelenggaraan Program Diploma I, II, dan III
PATN-BATAN dengan surat nomor 1640/
D/Q/86. Mahasiswa angkatan pertama berjumlah sekitar 45 orang dari pegawai
BATAN lulusan SMA/teknisi yang ditugasbelajarkan. Banyak peneliti dan fasilitas

dari PPBMI-BATAN dimanfaatkan untuk
pengajar dan sarana praktikum maupun
pembimbing dan pelaksanaan tugas akhir.
KEGIATAN NONKEDINASAN
Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI)
KORPRI Subunit PPBMI BATAN tergabung dalam Unit KORPRI Instansi Pusat
di DIY (Intansari). Pembinaan kegiatan
keagamaan dilakukan oleh Seksi Jama‟ah
Muslim (Jamus) dan PWK (Persatuan Warga Kristiani) antara lain dengan kegiatan
orangtua asuh.

Pengecoran atap masjid ditandai dengan pengecoran
pertama oleh Bapak Haryono Arumbinang, M.Sc. (Feb.
1986) (dok. Sudjatmoko)

Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Dzarrotul
Khoir oleh Direktur PPBMI, Ir. Haryono Arumbinang,
M.Sc. pada tahun 1986. (dok. Pramudita Anggraita)

Peletakan batu pertama dan pemberian
nama Masjid Dzarratul Khair (Atom
Kebaikan/Atom for Peace) dilakukan pada
tahun 1983 oleh Direktur Jenderal BATAN
Prof. Dr. A. Baiquni. Pembangunan dimulai
pada tahun 1986 dengan dana awal 50 juta
rupiah dan besi beton serta kubah aluminium bekas proyek IRT-2000 Serpong.
Kubah masjid berjumlah 9, melambangkan
walisongo, dan arsitek bangunan adalah Ir.
Tjipto Rahardjo dari Kulonprogo.
Tahapan penyelesaian pembangunan masjid Dzarratul Khair
(Februari 1986 – November 1988). (dok. Sudjatmoko)
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Ventilasi masjid dibuat terbuka dengan
dinding rooster yang polanya dirancang
oleh teknisi Bambang Siswanto. Panitia
pembangunan diketuai oleh Drs. Salman
Suprawardhana. Lantai teraso disumbang
oleh pengusaha Akur Optical, Drs. Musasyech Alwi.
Meskipun belum sepenuhnya selesai
Masjid Dzarratul Khair mulai digunakan
untuk shalat Jumat, yang sebelumnya
menggunakan lantai 3 Gedung Sekretariat.
Shalat Idul Fitri dan Idul Adha mulai diselenggarakan di halaman depan BATAN
Yogyakarta mulai tahun 1984.

Sholat Idul Fitri di halaman PPBMI-BATAN (timur
Gedung Fisika Nuklir), 1985. (Dok. Pramudita A.)

Contoh halaman depan Buletin Sapta Prasetya edisi
Juni 1985 (A4/1 halaman) dan Oktober 1986 (A4/2
halaman). (Dok. Pramudita Anggraita)

Dharma Wanita

Prof. A. Baiquni, mantan Dirjen BATAN, pada halal
bi halal keluarga PPBMI 27 Juni 1985. (Dok.
Pramudita Anggraita)

Sejak 1984 Subunit KORPRI PPBMI
menerbitkan “Buletin Sapta Prasetya,” yang
semula hanya difotokopi ukuran A4/1
halaman, kemudian diubah menjadi A4/2
halaman.
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Ibu-ibu Dharma Wanita PPBMI (Ny. Sri Sumarliningsih
Budhyono, Ny. Titik Lestari Sutardjo, Ny. Sri Widiani
Haryono Arumbinang, Ny. Antina Pramudita Anggraita)
pada Peringatan Hari Kartini di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, 21 April 1989. (dok. Pramudita Anggraita)

Unit Dharma Wanita PPBMI BATAN
diketuai oleh Ny. Sri Widiani Haryono
Arumbinang, tergabung dalam Dharma
Wanita Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Koperasi Karya Nuklida
Koperasi “Karya Nuklida” dibentuk dan
didirikan dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan dan kesejahteraan anggota/karyawan BATAN di Yogyakarta. Berdasarkan
hasil kuasa rapat tanggal 3 Desember 1982,
karyawan BATAN Yogyakarta sepakat untuk mendirikan Koperasi. Kemudian dengan Akta Pendirian No. 1282/BH/XI tanggal 27 April 1983 KPRI “Karya Nuklida”
BATAN Yogyakarta resmi berdiri dan disusun anggaran dasar dan Anggaran Rumah
Tangga yang terdiri dari 19 Bab dan 44
pasal. Pendiri koperasi Karya Nuklida adalah Haryono Arumbinang, M.Sc, Dr. Budi
Santoso, Dr. Soedyartomo Soentono, dan Ir.
Sukarman Aminjoyo.
Koperasi Karya Nuklida mempunyai
modal awal Rp 2 juta berasal dari donasi
Korpri dengan susunan Pengurus terdiri
atas Ketua: Ir. Sukarman Aminjoyo, Wakil
Ketua: Ir. Moch. Birsam, Sekretaris I: Drs.
Romi Santoso, Sekretaris II: Ir. Tarwito,
Bendahara I: Ign. Suprapto BBA,
Bendahara II: Suratminingsih, B.Sc, Seksi
Usaha: Ir. Sudaryo, Drs. Djoko Widodo,
FX. Suratidjo, BBA, Riswatiyo dan
Dharma Wanita, Seksi Simpan Pinjam:
Dra. Sumining, Drs. Paul Pudjiono, dan
pengurus harian: Redjo Sihono, Mulyoto,
dan Wamin Rustamaji. Setiap tahun KPRI
Karya Nuklida selalu mengadakan rapat
pertanggungjawaban pengurus dan penga-

was (Rapat Anggota Tahunan, RAT). Laporan pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas pada setiap tutup buku
senantiasa dihadiri oleh Kepala Bidang
Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.
Hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban dinilai oleh Bidang Koperasi dan UKM
Kabupaten Sleman dan senantiasa dinyatakan KPRI Karya Nuklida adalah Koperasi
Sehat tidak pernah ditemukan hal-hal yang
signifikan. Laporan disajikan sesuai amanah rapat anggota. Keberhasilan pengelolaan Karya Nuklida dan partisipasi anggota
sangat baik sehingga kecenderungan sisa
hasil usaha (SHU) selalu meningkat secara
nyata.
KESIMPULAN
Dengan berbagai fasilitas yang telah
dimiliki kegiatan penelitian di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir telah
dilakukan, khususnya di bidang bahan
murni (uranium, zirkon, grafit, air berat)
dan instrumentasi (fisika, reaktor, peralatan nuklir seperti renograf, surveymeter,
thyroid up take, NIM module) sesuai dengan nama pusat penelitian. Fasilitas dan
kegiatan pendidikan ahli teknik nuklir
(PATN) di BATAN Yogyakarta telah dimulai. Berbagai fasilitas kegiatan non kedinasan juga mulai dibangun (masjid dan
koperasi).
Reaktor Kartini (teras buatan Amerika)
telah berhasil dikopel sebagai sumber
neutron untuk perangkat subkritik (buatan
Rusia). Fasilitas iradiasi lazy susan juga
sudah dipasang untuk iradiasi banyak
cuplikan secara serentak, sehingga dapat
lebih baik dalam pelayanan iradiasi.
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Foto kunjungan Menristek Ir. M. Hatta Rajasa ke MBE yang sedang
dikonstruksi, foto kanan ke kiri: Ir. M. Hatta Radjasa, Drs.
Sudjatmoko, SU, Drs. Sudiyanto dan Dr. Widjang Heri Siswara.
(Dok. Sudjatmoko)(hal. 85)
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VI. PUSAT PENELITIAN NUKLIR YOGYAKARTA (1986-1999)

P

ada tanggal 31 Desember 1985
ditetapkan Keputusan Presiden RI
nomor 82 tahun 1985 tentang Struktur
Organisasi Badan Tenaga Atom Nasional,
sebagai pengganti Keputusan Presiden RI
Nomor 14 tahun 1980. Dalam struktur
organisasi yang baru tersebut, BATAN
memiliki 5 eselon I-a yang terdiri dari
Direktur Jenderal dan 4 Deputi Dirjen, dan
25 eselon II-a yang terdiri dari 16 Kepala
Pusat, 1 Kepala UPT-MPIN (Unit Pelaksana Teknis - Manajemen Persiapan
Industri Nuklir), 5 Kepala Biro, dan 3
eselon II-a langsung di bawah Dirjen yaitu
Kepala Pusdiklat, Staf Ahli Hubungan
Antar Lembaga (HAL), Staf Ahli Pengamanan Bahan Nuklir (PBN).
Keempat Deputi Dirjen adalah Deputi
Bidang Penelitian Dasar dan Aplikasi
(PDA), Deputi Bidang Pengkajian Sains
dan Teknologi Nuklir (PSTN), Deputi
Bidang Penelitian Pengembangan Industri
Nuklir (PPIN), dan Deputi Bidang Umum.
Deputi PDA membawahkan 5 pusat: PAIR
(Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, di Pasar
Jumat), PPTN (Pusat Penelitian Teknik
Nuklir, di Bandung), PPNY (Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta, semula PPBMI/
Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi, di Yogyakarta), PPBGN (Pusat
Pengembangan Bahan Galian Nuklir,
semula PEPBN/Pusat Eksplorasi dan
Pengelolaan Bahan Nuklir, di Pasar Jumat),
dan PPSM (Pusat Penelitian Sains Materi,
di Puspiptek Serpong).
Uraian tugas dan fungsi setiap unit kerja
BATAN diatur dalam Surat Keputusan
Dirjen BATAN nomor 127/DJ/XII/1986
tanggal 10 Desember 1986 tentang
organisasi dan tata kerja BATAN. PPNY
mempunyai tugas membina dan mengembangkan penelitian di bidang fisika nuklir,
fisika atom, kimia nuklir, dan kimia proses.

Susunan organisasi PPNY terdiri atas
Kepala PPNY yang membawahkan 1
bagian: Tata Usaha, 4 bidang: Fisika Nuklir
dan Atom, Kimia Nuklir dan Proses,
Reaktor, Keselamatan Kerja dan Kesehatan,
1 balai: Instrumentasi, 2 instalasi:
Teknologi Proses, Bengkel Induk, dan 2
unit: Perpustakaan, Pengamanan. Kepala
PPNY dijabat oleh Haryono Arumbinang,
M.Sc. sampai 12 April 1990, Dr. Pramudita
Anggraita sampai 25 Januari 1996, Dr.
Robertus Pius Hendarto Ismuntoyo sampai
4 Juli 1996 (meninggal), dan Ir. Sukarman
Aminjoyo, dengan Kepala Bagian Tata
Usaha Dra. Sri Tuty Rahayu. Pada 31
Maret 1996 jumlah personil 530 orang
dengan 2 orang pegawai bulanan dan 302
pejabat fungsional: peneliti 73 orang,
pranata nuklir 129 orang, pengawas radiasi
7 orang, teknisi litkayasa (penelitian dan
rekayasa) 46 orang, dan pustakawan 7
orang. Selain melanjutkan acara tahunan
Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian
Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Nuklir (PPI-PDIPTN), juga mulai diselenggarakan pertemuan pranata nuklir pada
tanggal 27-28 September 1995 yang
kemudian menjadi Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Teknis Pranata Nuklir (PPITPN)
mulai pertemuan pada tanggal 24-25
November 1999. Pada periode Dr. RPH
Ismuntoyo mulai diterbitkan jurnal ilmiah
Ganendra (anak Ganeça, lambang ilmu)
dengan ISSN 1410-6957, terbit 2 kali
setahun.
BIDANG FISIKA NUKLIR DAN ATOM
(BFNA)
BFNA merupakan organisasi matriks
peneliti dengan 3 kelompok (Fisika Nuklir,
Fisika Atom dan Zat Padat, Komputasi dan
Elektronika) dengan Kepala Bidang dijabat
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oleh Dr. Budi Santoso hingga 12 Januari
1987, Dr. Pramudita Anggraita hingga 12
April 1990, dan Drs. Sudjatmoko, SU.
Kepala Kelompok Fisika Nuklir dijabat
oleh Drs. Sutadji Sugiarto, SU, Kepala
Kelompok Fisika Atom dan Zat Padat
dijabat oleh Drs. Sudjatmoko, SU,
kemudian pada tahun 1990 diganti oleh
Drs. Suryadi, SU, sedangkan Kepala
Kelompok Komputasi dan Elektronika
dijabat oleh Drs. Sudiyanto.
Sesuai dengan tugas dan fungsi BFNA,
kegiatan litbang yang dilakukan terutama
adalah penelitian dan pengembangan, serta
pemanfaatan generator neutron, litbang
sistem sputtering dan pemanfaatannya
untuk rekayasa bahan lapisan tipis, dan
rancangbangun MBE (Mesin Berkas
Elektron) energi rendah untuk proses
pelapisan dan pengeringan (curing of
coatings).

generator neutron J 25 Tunzini – Sames
dapat diperbaiki dan dioperasikan lagi, dan
dapat menghasilkan neutron cepat (14
MeV) hingga orde 1010 n/s.

Generator neutron J-25 Tunzini-Sames dengan
pembangkit tegangan tinggi tipe Felici (tabung
tegak di belakang). (Dok. Pramudita Anggraita)

Generator Neutron Tipe: J 25 Tunzini –
Sames
Selain generator neutron hasil rancang
bangun sendiri, di BATAN Yogyakarta
juga dioperasikan generator neutron tipe J
25 Tunzini – Sames, Perancis, pindahan
dari BATAN Pasar Jum’at Jakarta. Pada
awal tahun 1990-an, karena generator
neutron dalam keadaan rusak dan tidak
dapat dioperasikan lagi, maka dengan
persetujuan Deputi PDA, Dr. Budi
Sudarsono, pimpinan BATAN Pasar Jum’at
Jakarta dan BATAN Yogyakarta (Ir.
Wandowo dan Dr. Pramudita Anggraita)
sepakat untuk memindahkan generator
neutron tersebut dari Pasar Jumat ke
Yogyakarta untuk diperbaiki dan dioperasikan lagi. Selaku Kepala Bidang Fisika
Nuklir dan Atom, Drs. Sudjatmoko, SU
dibantu oleh Djasiman, BE, Murtidjan dan
Arnilis, B.St., mendapat tugas untuk
memindahkan generator neutron tersebut ke
Yogyakarta. Dengan kemampuan dan kerja
keras staf Bidang Fisika Nuklir dan Atom,
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Ruang kendali generator neutron J-25 TunziniSames dengan monitor visual ruang generator
neutron (CCTV). (Dok. Pramudita Anggraita)

Banyak penelitian telah dilakukan
dengan memanfaatkan generator neutron J
25 Tunzini – Sames, antara lain tugas akhir
mahasiswa S1 dan S2 dan bahkan untuk
penyusunan disertasi mahasiswa program
S3 dari UGM, serta terutama untuk analisis
(APNC, Analisis Pengaktifan dengan
Neutron Cepat) unsur polutan cuplikan
lingkungan yang dilakukan oleh para
peneliti BATAN Yogyakarta. Generator
neutron pindahan dari BATAN Pasar
Jum’at Jakarta adalah tipe akselerator
tegangan rendah dengan karakteristik:
Tipe: J 25 Tunzini – Sames, Karakteristik
nominal generator tegangan tinggi: 150

kV/7 mA, Pemakaian energi listrik:
tegangan 3 fase 220-380 V, frekuensi 50
c/s, 5 kVA; Sistem pendingin: air 2,2
galon/min; Pompa vakum: pompa rotari
dan difusi, (4 – 5) 10-6 torr.
Sistem Sputtering
Kemajuan bidang elektronika yang sangat pesat saat ini telah mampu mengubah
dunia ke dalam era informasi. Apabila
dirunut, kemajuan tersebut dapat berlangsung karena kemajuan dalam proses miniaturisasi komponen, baik mencakup
dimensi luas maupun tebal. Dalam hal
miniaturisasi dimensi tebal, dari proses
tersebut akan diperoleh suatu lapisan tipis
(thin film). Akhir-akhir ini ketebalan
lapisan tipis yang dapat dibuat telah
mencapai orde mikrometer, dan bahkan
telah mencapai orde nanometer.

Kunjungan Menristek Dr. A.S. Hikam ke fasilitas
mesin implantasi ion BATAN Yogyakarta, kiri ke
kanan: Dr. Soedyartomo Soentono, Drs. Darsono,
M.Sc., Dr. A.S. Hikam, Drs. Soekarno Sujudi. (Dok.
Sudjatmoko)

Selain dengan implantasi ion, lapisan
padat tipis (thin solid film) juga dibuat
dengan teknik deposisi suatu atom pada
permukaan substrat dengan ketebalan
kurang dari beberapa mikron dan saat ini
aplikasinya telah menjangkau semua bidang
dan semakin banyak diteliti. Bahkan pada
saat ini lapisan tipis secara luas telah
digunakan bukan hanya dalam bidang

elektronika (pembuatan fotodetektor, kapasitor, rangkaian hybrid dan teknologi
mikroelektronik), tetapi juga dalam bidang
mekanika (pembuatan lapisan keras sebagai
bahan pelindung, tahan terhadap keausan
dan anti korosi), bidang optik (pembuatan
antireflektor, filter interferensi dan reflektor
selektif daya tinggi), dan bidang optoelektronik (pembuatan sel surya lapisan
tipis dan sistem penampil lapisan tipis),
serta pembuatan bahan piezoelektrik dengan faktor kopling elektromekanik sangat
kuat dan nilai konstante dielektrikum yang
rendah. Aplikasi lapisan tipis piezoelektrik
tersebut adalah sebagai bahan piranti SAW
(Surface Acoustic Wave) untuk sistem
komunikasi dan piranti akustooptik.
Ada beberapa teknik dalam pembuatan
lapisan tipis, salah satunya adalah teknik
sputtering. Pada dasarnya teknik sputtering
adalah teknik pelepasan atom-atom dari
suatu permukaan bahan (target) akibat
terjadinya proses transfer energi kinetik ke
atom-atom permukaan target pada saat
terjadi tumbukan ion-ion dengan target.
Apabila atom-atom target yang lepas
didepositkan pada permukaan substrat,
maka akan terbentuk suatu lapisan tipis.
Dalam proses deposisi sputtering, atomatom tersputter yang mempunyai energi
cukup besar sekitar 2 sampai 30 eV akan
menumbuk permukaan substrat dan terjadi
saling-campur (intermixing) dan proses
difusi dengan atom-atom substrat. Oleh
karena itu gaya tarik-menarik antara lapisan
tipis dan substrat lebih kuat dibandingkan
dengan metode deposisi lapisan tipis yang
lain.
Penelitian dan pengembangan lapisan
tipis dengan teknik sputtering mulai
dilakukan di BATAN Yogyakarta pada
tahun 1993, pada saat proposal tentang
litbang sel surya lapisan tipis berbasis a-Si
(silikon amorf) menggunakan teknik CVD
(Chemical Vapor Deposition) yang
diajukan pada program RUT I (Riset
Unggulan Terpadu I) disetujui dan men83

dapatkan dana dari DRN (Dewan Riset
Nasional). Sebagai Peneliti Utama Drs.
Sudjatmoko, SU, dengan anggota peneliti
terdiri dari Drs. Suryadi, SU, Drs. Widdi
Usada dan Bambang Siswanto. Pada waktu
itu, karena topik yang diajukan serupa
dengan yang diajukan oleh Departemen
Fisika ITB dan Fisika Teknik ITS, maka
oleh Prof. Dr. A. Baiquni selaku Ketua
Peer Group, diputuskan untuk dilakukan
kerjasama antara ITB, ITS dan BATAN
Yogyakarta. Karena kesulitan untuk
memperoleh gas silane (SiH4) sebagai gas
kerja dan juga karena sifatnya yang sangat
toksik maka oleh Peneliti Utama, di
BATAN Yogyakarta teknik yang digunakan untuk deposisi lapisan tipis diubah
dengan melakukan rancangbangun teknik
sputtering. Teknik sputtering tersebut
berbeda dengan teknik CVD (Chemical
Vapor Deposition), tetapi masuk ke dalam
klasifikasi teknik PVD (Physical Vapor
Deposition).

Peralatan sputtering DC hasil rancangbangun
BATAN Yogyakarta. (Dok. Sudjatmoko)

Peralatan sputtering yang telah berhasil
dirancangbangun di BATAN Yogyakarta
merupakan jenis sputtering diode DC
(direct current, arus listrik searah) yang
terdiri dari bejana plasma berbentuk
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silinder yang dibuat dari bahan stainless
steel dilengkapi dengan view window, dan
di dalamnya dipasang elektrode. Pada
katode dipasang bahan target, sedangkan
pada anode diletakkan substrat, dan gas
sputter argon dialirkan ke dalam bejana
plasma menggunakan sistem MFC (Mass
Flow Controller). Sistem tegangan tinggi
DC memberikan catudaya pada elektrode
untuk membangkitkan plasma antara anode
dan katode. Sistem vakum yang terdiri dari
pompa rotari dan pompa difusi, serta
dilengkapi dengan alat ukur tekanan
berfungsi untuk menghampakan bejana
plasma hingga mencapai orde 10-5 torr.
Sistem pemanas substrat terdiri dari alat
pemanas dan alat pengukur suhu. Alat
pemanas dipasang di bawah anode dan suhu
substrat dapat diukur dengan alat pengukur
suhu digital yang dilengkapi dengan sistem
pengontrol suhu. Sistem pendingin target
berupa air pendingin yang dialirkan ke
dalam target holder untuk mendinginkan
target.
Hasil rancangbangun sputtering tersebut
telah diajukan ke Dirjen Hak Kekayaan
Intelektual, Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia untuk mendapatkan paten
sederhana dengan judul invensi “Katoda
yang dilengkapi pendingin dan ground
shield, khususnya pada proses sputtering”.
(Lampiran 4).
Selain peralatan sputtering DC hasil
rancangbangun tersebut di atas, PPNY
BATAN Yogyakarta juga memiliki satu
unit peralatan DC/RF Magnetron Sputtering. Peralatan ini merupakan hibah dari
pemerintah Jerman yang diterima oleh Dr.
rer. nat. Tri Mardji Atmono, seorang alumni program S3 dari Jerman. Kegiatan
penelitian dan pengembangan lapisan tipis
dengan memanfaatkan peralatan sputtering
tersebut telah banyak dilakukan, baik oleh
para peneliti di BATAN Yogyakarta
maupun oleh para peneliti di luar BATAN
Yogyakarta, serta penelitian tugas akhir
mahasiswa S1, S2 dan disertasi mahasiswa

program S3, baik dari perguruan tinggi
negeri atau swasta di DIY (Daerah
Istimewa Yogyakarta) maupun dari luar
DIY. Berbagai topik penelitian telah
dilakukan, antara lain dalam bidang
optoelektronika tentang sel surya dan
jendela sel surya lapisan tipis, bahan
piezoelektrik untuk transduser ultrasonik
dan sensor gas, dalam bidang kedokteran
untuk penelitian material biomedik, dan
dalam bidang mekanik untuk pembuatan
lapisan keras sebagai bahan pelindung
terhadap keausan dan anti korosi, serta
lainnya.
Rancangbangun Mesin Berkas Elektron
Pada tahun 1995 setelah peresmian
pengoperasian MBE (Mesin Berkas
Elektron) 2 MeV di PPTA Pasar Jumat oleh
Presiden RI tahun 1994, dalam suatu
kunjungan kerja Dirjen BATAN (Ir. Djali
Ahimsa) ke PPNY-BATAN Yogyakarta,
Drs. Sudjatmoko, SU selaku Kepala BFNA
(Bidang Fisika Nuklir dan Atom) dipanggil
oleh Dirjen BATAN di ruang tamu Guest
House PPNY-BATAN Yogyakarta. Dalam
pertemuan tersebut dibahas kemungkinan
dilakukannya rancangbangun MBE energi
rendah (150 – 500 keV) oleh para peneliti
di PPNY-BATAN Yogyakarta. Pada akhir
pertemuan, Dirjen BATAN memerintahkan
kepada Kepala BFNA agar mengajukan
proposal rancangbangun MBE energi
rendah untuk pelapisan bahan melalui
program RUTB (Riset Unggulan Terpadu
BATAN). Akan tetapi program RUTB ini
tidak berjalan seperti yang diharapkan,
karena kesulitan pengalokasian dana yang
diperlukan dalam program RUTB dan
hanya dapat masuk dalam pendanaan DIP
(Daftar Isian Proyek), serta dana yang
dialokasikan dalam DIP sangat kecil dan
tidak sesuai seperti yang diajukan.
Ketika Ir. M. Iyos R. Subki, M.Sc.
menjadi Kepala BATAN, pada tahun 1996
Drs. Sudjatmoko, SU selaku Kepala BFNA

diundang ke Kantor Pusat BATAN, untuk
ekspose program rancangbangun MBE
energi rendah dengan judul: ”Perancangan
dan Konstruksi Mesin Berkas Elektron 350
keV/10 mA Untuk Proses Pelapisan dan
Pengeringan (Curing of Coatings)” di
hadapan Kepala BATAN, beserta jajaran
pimpinan BATAN, antara lain Dr. Azhar
Djaloeis, Dr. Soedyartomo Soentono, Dr.
Bakri Arbie, dan Dr. Widjang Heri Siswara.
Dalam ekspose dipaparkan tentang latar
belakang masalah, perumusan masalah,
kegunaan dan manfaat untuk pembangunan,
metodologi, tahapan kegiatan tahunan,
personalia litbang dan biaya. Sasaran
kegiatan adalah dihasilkan satu unit MBE
350 keV/10 mA yang dapat dimanfaatkan
untuk litbang proses pelapisan dan
pengeringan produk kayu olahan, pelapisan
atau laminasi kertas dan plastik, pelapisan
protektif dan dekorasi pada permukaan
metal, serta pengembangan SDM dalam
penguasaan teknologi akselerator.

Foto kunjungan Menristek Ir. M. Hatta Rajasa ke
MBE yang sedang dikonstruksi, foto kanan ke kiri:
Ir. M. Hatta Radjasa, Drs. Sudjatmoko, SU, Drs.
Sudiyanto dan Dr. Widjang Heri Siswara. (Dok.
Sudjatmoko)

Kegiatan rancangbangun MBE tersebut
direncanakan selama empat tahun, dan
rencana biaya yang diusulkan sebesar 3,8
milyar rupiah dengan personalia litbang
yang tercantum dalam proposal, sebagai
Peneliti Utama: Drs. Sudjatmoko, SU, dan
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anggota peneliti: Dr. Pramudita Anggraita,
Drs. Darsono, M.Sc., Drs. Djoko Slamet
Pudjorahardjo, Ir. Suprapto, Djasiman ST,
Dr. Widi Setiawan, Drs. Sudiyanto,
Prajitno, S.Kom. serta sekitar sepuluh
tenaga teknisi. Pada tahap pelaksanaan
kegiatan lebih banyak lagi melibatkan para
peneliti dan teknisi dalam rangka
merealisasikan capaian target yang direncanakan. Berdasarkan ekspose dan forum
tanya-jawab dengan pimpinan BATAN,
program tersebut disetujui oleh Kepala
BATAN untuk dilaksanakan melalui
pendanaan “Program Terpilih”, dan
dilaksanakan mulai tahun 1997/1998
sampai dengan tahun 2000/2001.

Dari kiri ke kanan: Drs. Sudjatmoko, SU, Ir. Iyos R.
Subki, M.Sc. (Kepala BATAN), Ir. M. Hatta
Radjasa (Menristek), Dr. Soedyartomo Soentono,
dan Ir. Sukarman Aminjoyo (Kepala PPNY)
meninjau rancangbangun Mesin Berkas Elektron
(MBE). (Dok. Sudjatmoko)

Basuki M.Sc; Kelompok Kimia Nuklir
Radiokimia dan Kimia Radiasi (KNRKKR)
dipimpin oleh Dr. Sigit, DEA yang
kemudian pindah ke Serpong dan diganti
oleh Drs. Sutjipto, MS dan kemudian
diganti oleh Dr. Ir. Agus Taftazani;
Kelompok Kimia Analisa dan Uji Kualitas
(KAUK) dipimpin oleh Dra. Iswani
Gitawati kemudian diganti oleh Drs.
Djokowidodo. Kelompok PBNR melakukan penelitian tanah jarang dan teknologi
pemisahan khususnya ekstraksi dengan
membran emulsi. Khusus untuk pengolahan
pasir monasit dan senotim telah dimulai di
BATAN Yogyakarta telah dilakukan sejak
tahun 1986 dalam skala laboratorium,
melanjutkan kegiatan sebelumnya yang
masih dalam tahap studi literatur. Kegiatan
litbang diawali dengan studi literatur,
perancangan dan pembuatan diagram alir
proses (flow sheet) sampai pada pembuatan
oksida logam tanah jarang (LTJ) dari pasir
monasit dan senotim. Penelitian LTJ masih
sangat langka dilakukan di Indonesia.
Penelitian dan publikasi ilmiah yang
berkaitan dengan LTJ didasarkan pada
pertimbangan teknologis-ekonomis dan
diarahkan untuk memperoleh efisiensi
pengambilan LTJ optimal dengan cara-cara
proses yang pendek dan hemat energi.

BIDANG KIMIA NUKLIR DAN TEKNOLOGI PROSES (BKNP)
Kepala BKNP dijabat oleh Dr. Fonali
Lahagu, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Ir.
Kris Tri Basuki, M.Sc mulai 20 Februari
1996, karena Dr. Fonali Lahagu pensiun
dini. BKNP merupakan organisasi matriks
peneliti dengan 3 kelompok: Kelompok
Proses Bahan Nuklir dan Reaktor (PBNR)
dipimpin oleh Ir. Dwi Biyantoro, MS
kemudian dilanjutkan oleh Dr. Ir. Kris Tri
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Dra. Iswani Gitawati sedang melakukan Penelitian
Analisis Unsur dengan Metode X-Ray Flouresence
(Dok. PPNY, 1987)

Aplikasi LTJ dalam bidang nuklir adalah
sebagai burnable poison dalam bahan bakar
nuklir dan di industri antara lain digunakan

sebagai keramik tahan suhu tinggi, laser,
komputer, sensor, plasma, dan elektrolit
dalam sel bahan bakar oksida padat (solid
oxide fuel cells, SOFC).
Langkah-langkah proses yang dikerjakan
adalah pembuatan konsentrat LTJ sampai
pembuatan LTJ oksida. Pembuatan
konsentrat LTJ dari monasit atau senotim
melalui proses seperti: dijesti pasir dengan
asam sulfat pekat, pengenceran dengan air
dingin, filtrasi, pengendapan filtrat dengan
amonia dan asam oksalat, pengeringan
hidroksida hasil pengendapan dan pembuatan konsentrat LTJ dengan cara melarutkan
padatan kering dengan asam nitrat. Proses
pemisahan dan pemurnian individual LTJ
(Ce, La, Nd, Y) dilakukan dengan menggunakan proses ekstraksi cair-cair dan
kromatografi kolom penukar ion.
Pembuatan oksida LTJ dilakukan dengan cara proses kalsinasi menggunakan
umpan hasil proses pemisahan dan
pemurnian LTJ hasil proses ekstraksi dan
penukar ion. Untuk memperoleh oksida
LTJ (CeO2, La2O3, Nd2O3, Y2O3) hasil olah
pasir monasit dan senotim, maka LTJ hasil
proses pemisahan (ektraksi stripping dan
kolom penukar ion) diendapkan dengan
asam oksalat dan amonia. Endapan LTJ
hidroksida dikeringkan pada suhu 100 °C
selama satu jam. Endapan kering kemudian
dikalsinasi pada suhu 1000 °C selama 1 - 2
jam hingga diperoleh hasil oksida LTJ.
Kalsinasi merupakan pemanasan zat padat
sampai suhu di bawah titik leleh yang
mengakibatkan keadaan penguraian oleh
panas.
Pasir monasit dan senotim yang
mengandung LTJ cukup tinggi banyak
didapati di Indonesia dan belum diolah
menjadi bahan produk komersial. Pengalaman BATAN dalam praktek pembuatan
LTJ oksida skala laboratorium, pengembangan cara-cara proses yang lebih pendek,
dapat memberikan kontribusi dalam pengolahan pasir monasit dan senotim menjadi

produk komersial LTJ untuk keperluan
industri.
BATAN telah melakukan penelitian
peningkatan unjuk kerja proses ekstraksi
cair-cair pada pemisahan dan pemurnian
LTJ (La, Ce, Nd, Y) dan diperoleh jenis
pelarut tertentu (TBP, D2EHPA, TDA,
TOPO) yang selektif terhadap pemisahan
LTJ tertentu, sehingga dapat menghemat
pelarut, waktu pemisahan yang lebih
pendek, kebutuhan energi dan peralatan
yang lebih kecil, sehingga diperoleh
kualitas produk kemurnian tinggi dan
limbah yang sedikit dan tidak berbahaya.
Pada tahun 1995 sampai 1997 PPNY
BATAN mendapat dana RUT (Riset
Unggulan Terpadu) dari Kementerian Riset
dan Teknologi dengan judul Penelitian dan
Pengembangan Logam Jarang dan Tanah
Jarang untuk Industri dengan penanggung
jawab Dr. Ir. Kris Tri Basuki, M.Sc.
Penelitian di KNRKKR dan KAUK
sebelum tahun 1990 di antaranya tentang
gondok endemik yang banyak diderita oleh
masyarakat di lereng gunung Merapi,
dengan peneliti Drs. Wisnu Susetyo, MS,
Dra. Iswani Gitawati, dan Drs. Edi
Djunaidi. Kecamatan Sawangan sebagai
daerah penelitian (penderita gondok), dan
kecamatan Mungkid sebagai standar pembanding (daerah yang dianggap bebas
penderita gondok). Kedua tempat itu masuk
wilayah Kabupaten Magelang, Propinsi
Jawa Tengah. Lokasi penelitian yang lain
di daerah aliran sungai yang mengalir ke
arah pantai selatan yaitu daerah Galur,
Panjatan yang masuk Kabupaten Kulon
Progo Propinsi DIY.
Penelitian Gondok Endemik melibatkan
berbagai disiplin ilmu yaitu peneliti dari
BATAN, perguruan tinggi, dan rumah
sakit. Pengambilan cuplikan cairan kelenjar gondok (biopsy) dari pasien dilakukan
oleh dokter ahli patologi anatomi dari
Fakultas Kedokteran UGM. Pasien yang
diambil sampel cairan kelenjar gondoknya
pada kondisi menyusui atau tidak menyu87

sui, melibatkan dokter ahli kebidanan Fakultas Kedokteran UNDIP dan dokter RS
Sardjito. Sampel makanan yang dikonsumsi
tiap hari oleh pasien juga diteliti sehingga
melibatkan dokter ahli gizi. Cuplikan
makanan yang diambil diproses dan
dihomogenisasi dan selanjutnya dianalisis
dengan NAA yang melibatkan peneliti
BATAN. Darah pasien diambil dan dibagi
dua, sebagian dianalisis di KFA Jülich
Jerman dan sebagian di RS Sardjito.
Pengiriman sampel yang mudah rusak ke
Jerman mendapat kemudahan karena
melalui fasilitas diplomatik dengan ijin
Kedutaan Besar Jerman Barat di Jakarta.
Dengan fasilitas tersebut sampel sampai
Jerman dalam waktu 1 hari. Demikian juga
pengiriman sediaan radiofarmaka untuk
analisis RIA (radioimmunoassay) dan alat
analisisnya juga melalui fasilitas diplomatik. Analisis NAA untuk kuku dan rambut
dilakukan si Reaktor Atom Bandung karena
fluks neutron Reaktor Atom Kartini
Yogyakarta kurang besar untuk analisis
kuku dan rambut.

Dirjen BATAN Ir. Djali Ahimsa, Deputi PTEN (Dr.
Soedyartomo Soentono, Deputi PDT (Dr. Widjang
Sisworo), dan Kepala PPNY (Dr. RPH Ismuntoyo)
meninjau fasilitas pertanggalan radiokarbon di
PPNY. (Dok. Wisjachudin Faisal)

Kelompok KNRKKR juga melakukan
penelitian penentuan C-14 dengan bomb
digestion dan benzene synthesiser (BS)
untuk pertanggalan radiokarbon (radio88

carbon dating). Bomb digestion adalah
bagian dari BS, yaitu proses pembakaran
yang lebih cepat di luar rangkaian BS,
kemudian
hasil
pembakaran
(CO2)
dimasukkan ke BS lagi, sehingga prosesnya
lebih cepat. Pada tahun 1986/1987 disetujui
Technical Cooperation tentang Radiocarbon Dating oleh IAEA, dan fasilitas
pertanggalan radiokarbon mulai dibuat di
Gedung 16 (Gedung Laser). Pelatihan
diikuti oleh Dr. Fonali Lahagu dan
Wisjachudin Faisal pada tahun 1988
dengan sponsor IAEA tentang Radiocarbon Dating di CAIS (Center for Applied
Isotope Studies, UGA (University of
Georgia, Athens, Georgia, USA) dengan
bimbingan Prof. Dr. J. Noakes beserta staf.
Setahun kemudian (1989), Prof. Dr. J.
Noakes dan James Spaulding, M.Sc.
sebagai pakar IAEA yang terkait dengan
program pertanggalan radiocarbon, datang
ke PPNY, untuk sosialisasi pertanggalan
radiokarbon.
Berbagai instansi terkait
(bidang geologi, kedokteran maupun arkeologi) diundang, dan cukup antusias pada
saat acara diskusi.
Dengan berjalannya waktu, instansi yang
sangat aktif bekerjasama untuk penelitian
radiokarbon adalah Arkeologi Nasional
pada umumnya maupun Balai Arkeologi
Yogyakarta. Sebagai peneliti utama pertanggalan karbon adalah Drs. Wisjachudin,
dan penelitian di PPNY banyak yang terkait
dengan bidang arkeologi. Misalnya dengan
Fak. Geologi UGM, diteliti tentang adanya
temuan cuplikan kayu di lokasi selatan
pangkalan udara Adisucipto yang diduga
hasil hembusan awan panas gunung Merapi
yang pernah mencapai daerah tersebut.
Kerjasama dengan dengan instansi lain di
antaranya PAIR-BATAN Pasar Jumat,
UNOCAL dll. Dalam kerjasama dengan
Balai Arkeologi, teknik pertanggalan karbon (carbon dating) C-14 digunakan
sebagai pembanding penentuan umur
beberapa candi yang ada di pulau Jawa dan
Kalimantan, demikian juga dengan UPN

(Universitas Pembangunan Nasional) Yogyakarta untuk penelitian tentang candi
Borobudur.
Di Kelompok KAUK antara lain dilakukan penelitian penentuan logam berat Pb
dan Cd di lingkungan dengan metode AAS
(Atomic Absorbtion Spectrometry) dan Hg
dengan metode CV-AAS. Metode AAN
(Analisis Aktivasi Nuklir) juga digunakan
untuk penentuan Y, Ce, U, Sm, Cd, As, Cu,
Cr dalam cuplikan lingkungan maupun
hasil proses.
Pada tahun 1995-1999 (berlanjut sampai
tahun 2003) Kelompok KNRKKR mengajukan Program EMSB (Environmental
Monitoring and Specimen Bank) ke IPC-7,
KfA Jülich dengan peneliti Dr. Mathias
Rösbach, Prof. Dr. M.J. Schwueger, Dr.
Ostapczuk, dan dari PPNY Dr. Ir. Agus
Taftazani sebagai koordinator. Program
EMSB antara lain bertujuan untuk
menambah pengetahuan tentang teknik
sampling, preparasi dan analisis unsur
kelumit (trace element). Teknik sampling
dan preparasi ditekankan untuk tujuan bank
cuplikan lingkungan (specimen bank) pada
sampel biota kerang, ikan, rumput laut, dan
sedimen.

media pendingin N2 cair sehingga mampu
bertahan tidak rusak selama 20 - 50 tahun.
Hal ini diperlukan jika di waktu kemudian
ada kasus sengketa pencemaran lingkungan,
maka sampel cadangan dapat diuji kembali.
Jika ditemukan perkembangan baru pada
metode analisis yang belum tuntas, maka
metode analisis baru dapat diterapkan pada
sampel cadangan tersebut. Tujuan yang
lebih besar adalah dokumentasi perubahan
lingkungan nasional, regional, atau global,
pada sampel yang sejenis dan lokasi yang
sama atau berdekatan. Metode analisis yang
digunakan adalah metode NAA (Neutron
Activation Analysis), SS-AAS (Solid
Sample Atomic Absorption), polarografi,
kromatografi gas dikopel dengan spektrometer massa (GC-MS), dsb.

Particle sizer hibah KfA Jülich Jerman, dalam
program EMSB. (dok. Dr. Agus Taftazani)

SS-AAS (Solid State Atomic Absorbtion Spectrometer) hibah dari KfA Jülich Jerman, dalam
program EMSB. (Dok. Dr. Agus Taftazani)

Bank cuplikan di Jerman, Eropa, Amerika Serikat diperlukan untuk penyimpanan
sampel (bioindikator lingkungan) dalam

Dengan progam ini pada tahun 1998
PPNY mendapat hibah alat SS-AAS untuk
analisis sampel berbentuk serbuk maupun
cair, particle sizer untuk uji diameter dan
distribusi partikel/serbuk sampel yang telah
atau belum memenuhi syarat untuk
disimpan atau dianalisis, sejumlah CRM
(certified reference material), dan biaya
(allowance) kursus peneliti (training
course) di KfA Jülich selama masingmasing 3 bulan, seperti Drs. Djokowidodo
tentang particle sizer, Dr. Ngasifudin M.Sc.
tentang GC-MS, Djawahiri M. Hilal
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tentang SS-AAS, Drs. Hendig Winarno
(PAIR) tentang GC-MS, Dra. Sudarti
tentang simulasi penyebaran pencemaran
lingkungan untuk program S3 (meninggal
sebelum selesai), Dr. Agus Taftazani
tentang manajemen EMSB, aplikasi particle sizer, dan NAA, serta Dr. Pramudita
Anggraita (Kepala PPNY) untuk scientific
visit fasilitas EMSB di Jerman.

Dra. Iswani Gitowati, Drs. Djokowidodo,
Dra. Sumining dll).
Materi seminar yang disampaikan adalah
masalah distribusi pencemaran di perairan
pantai utara Jawa (Indramayu, Semarang,
Demak, Jepara Jawa Tengah dengan lokasi
kontrol di Pantai Krakal Gunung Kidul,
DIY). Data yang diperoleh dibahas bersama
UNDIP dan P2EN BATAN untuk melengkapi studi tapak rona awal lingkungan
pantai Lemah Abang Jepara sebagai calon
lokasi PLTN.

Seminar EMSB di Hotel Sahid, Yogyakarta 12-13
Desember 1995. (Dok. Dr. AgusTaftazani)

Penelitian yang dilakukan adalah identifikasi trace element dengan SS-AAS,
AAN serta identifikasi radionuklida alam
(NORM/TENORM) dengan spektrometri
gamma. Program EMSB telah melaksanakan dua kali seminar pada tahun 1995 dan
1998 yang dihadiri oleh Dutabesar Jerman
Barat di Jakarta (Dr. Hartmut Keune),
Dirjen BATAN (Ir. Djali Ahimsa), Deputi
BATAN (Dr. A. Djaloeis), Asisten Menteri
KLH Dr. R.E. Suriatmaja, dan diikuti
beberapa peneliti dari Jülich (Prof. Dr. H.J.
Schwüger, Prof. Dr. H. Emons, Dr. Mathias
Rössbach, Dr. P. Ostapcuk, Dr. J.D.
Schladot), dari UNDIP (Drs. Dwi P.
Sasongko), dan UGM (Prof. Dr. S. Djalal
Tanjung, Dr. Narsito, Dr. Noegrohati dll.).
Hadir juga sejumlah peneliti dari
PATIR, PTKMR, maupun PPNY sendiri
(Ir. Sukarman Aminjoyo, Dr. Ngasifudin,
Dr. Suci Widayati, Drs. Wisjachudin Faisal,
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Muljono sedang melakukan Penelitian Sampel Lingkungan dengan Alat Pencacah Latar Rendah BetaGamma Detektor Sintilasi. (Dok. PPNY, 1987)

Samiardjo sedang menganalis gas oksigen dalam
sampel cair dalam kadar rendah (ppm) menggunakan Gas Chromatography (GC). (Dok. PPNY,
1986)

BIDANG REAKTOR (BR)

Farida Ernawati sedang melakukan Analisis Kation
unsur Logam order ppm dengan Alat Spektrofotometer UV-Vis. (Dok. PPNY, 1999)

Ratmi Herlani sedang menganalisis arus korosi pada
unsur logam atau paduannya memakai Metode Elektrokimia dengan Alat Potensiometer. (Dok. PPNY,
1993-1994)

Y. Wasito sedang menganalisis unsur-unsur logam
berat (Pb, Cu, Cd, Cr, Ca ) dalam Air Tangki
Reaktor Kartini dengan Spekrofotometer AAS,
Yobin Ivon, Varian (Dok. PPNY, 1994)

Pada periode ini BR masih sama seperti
periode PPBMI yaitu merupakan bidang
struktural dengan 4 Sub Bidang yaitu
Subidang Operasi Reaktor, Fisika Reaktor,
Teknologi Reaktor, dan Bahan Bakar
Reaktor dengan Kepala Bidang dijabat oleh
Drs. Salman Suprawardhana hingga tahun
bulan Oktober 1994, kemudian karena
tugas belajar S3 digantikan oleh Ir. Syarip.
Kasubid Operasi Reaktor dijabat oleh Ir.
Triwulan Tjiptono, Kasubid Fisika Reaktor
dijabat oleh Ir. Bambang Soemarsono,
Kasubid Teknologi Reaktor dijabat oleh Ir.
Suyamto, dan Kasubid Bahan Bakar Reaktor dijabat oleh Ir. Y. Sarjono.
Untuk meningkatkan keselamatan pengoperasian reaktor dan supaya tetap mengikuti ketentuan peraturan keselamatan terkini, maka pada periode ini telah dilaksanakan Proyek Peningkatan Kemampuan
Pendayagunaan Reaktor Kartini dengan
Pimpinan Proyek Ir. Syarip. Hasil kegiatan
tersebut adalah telah dilakukannya beberapa
modifikasi antara lain pada sistem ventilasi
(ducting) menjadi sistem independen yang
sebelumnya menjadi satu dengan Gedung
ITP (Instalasi Teknologi Proses) dan
Gedung Limbah. Modifikasi yang paling
utama adalah pada sistem instrumentasi dan
kendali (SIK) Reaktor Kartini menjadi SIK
berbasis komputer. Penyiapan persyaratan
untuk modifikasi SIK dilakukan bersama
dengan Revisi-3 LAK (Laporan Analisis
Keselamatan). LAK Revisi-3 berhasil
disusun dan diselesaikan pada tahun 1996.
Kegiatan modifikasi SIK Reaktor
Kartini dipimpin oleh Dr. Widi Setiawan,
dan berhasil diresmikan penggunaannya
pada tahun 1998. Selanjutnya LAK Revisi3 dengan SIK berbasis komputer digunakan
sebagai salah satu syarat utama pengajuan
perpanjangan ijin operasi Reaktor Kartini,
dan akhirnya berhasil mendapatkan perpanjangan ijin operasi dari BAPETEN yang
berlaku hingga tahun 2005.
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SIK Reaktor Kartini berbasis komputer dan suasana
komisioning (terlihat Drs. Rill Isaris, Ir. Suyamto,
dan Yusup sedang mengamati parameter keluaran
SIK yang baru). (Dok. PPNY)

Diskusi hasil komisioning SIK berbasis komputer
Reaktor Kartini yang disaksikan oleh (dari kiri) Drs.
Sudiyanto (PPNY), Ir. Sukarman Aminjoyo (Kepala
PPNY-BATAN), Ir. Tuhardjo Pranowo (QC PPNR),
Drs. Heryudo Kusumo (BAPETEN), dan Drs.
Sunarmo (Kepala PPNR-BATAN). (Dok. PPNY)

Pada periode ini BR mendapatkan
kontrak riset dari IAEA yaitu IAEA
Coordinated Research Project (CRP) on
Reactor Component Reliability Data
Collection, tahun 1990 – 1993.
Kegiatan perawatan komponen Reaktor
Kartini sebagai bagian kegiatan rutin
operasi dan pemeliharaan telah dilakukan
antara lain pada komponen sistem
pendingin primer maupun sekunder yaitu
pada komponen penukar panas (heat
exchanger). Dilakukan pembongkaran dan
pembersihan secara menyeluruh sehingga
kinerjanya diharapkan dapat seperti pada
kondisi baru.
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Pembersihan pesawat penukar panas model pelat
oleh Ratmadi dkk. Seperti pada model shell & tube,
pada model plat juga banyak endapan lumpur pada
sisi sekundernya.

Pembersihan penukar panas model shell & tube.
Terlihat sudah banyak produk korosi/endapan lumpur di dalam shell atau bagian sekunder yang kemungkinan disebabkan oleh air pendingin sekunder
yang tidak melalui treatment.

BIDANG KESELAMATAN KERJA DAN
KESEHATAN (BK3)
BK3 merupakan bidang struktural dengan 3 Subbidang (Proteksi Radiasi dan
Keselamatan Kerja/PRKK, Pengelolaan
Limbah dan Keselamatan Lingkungan/
PLKL, Kedokteran Nuklir dan Pelayanan
Medik/KNPM) dengan Kepala Bidang dijabat oleh Ir. Sukarman Aminjoyo hingga
Desember 1996, dan dilanjutkan oleh Drs.
Purwanto.
Pada struktur organisasi PPNY, BK3
mempunyai tugas melakukan pengawasan
keselamatan kerja terhadap radiasi, pelayanan teknik nuklir di bidang kedokteran
serta melakukan pengawasan radioaktivitas
lingkungan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas
tersebut Bidang K3 mempunyai fungsi
melakukan: kegiatan proteksi radiasi dan
pengawasan keselamatan kerja, pengelolaan
limbah radioaktif dan keselamatan lingkungan, serta pembinaan teknik nuklir di
bidang kedokteran nuklir dan pelayanan
medik.
Untuk menunjang dan mendukung
kemampuan teknis dalam melaksanakan
tugasnya BK3 melakukan penelitian dan
pengembangan di bidang keselamatan radiasi, lingkungan, pengelolaan limbah radioaktif, dan kedokteran nuklir.
Subbidang PRKK mempunyai tugas
mempersiapkan pengaturan dan melakukan
pengawasan proteksi radiasi terhadap
pekerja radiasi, fasilitas kerja dan instalasi
nuklir serta melaksanakan pengawasan keselamatan kerja lainnya, dipimpin oleh Drs.
Purwanto dan dilanjutkan oleh Drs.
Budhyono. Subbidang PLKL mempunyai
tugas melakukan pengelolaan limbah
radioaktif serta melakukan pengawasan
radioaktivitas lingkungan, dipimpin oleh Ir.
Supardi dan dilanjutkan oleh Ir. Djoko
Sardjono. Subbidang KNPM mempunyai
tugas memberikan pelayanan teknik nuklir
dalam bidang kedokteran, mengumpulkan

data klinik para pekerja radiasi serta
melaksanakan pelayanan medik bagi para
pekerja, dipimpin oleh dr. Gogot Suyitno
DSR, DSKN dan dilanjutkan oleh Drs. M.
Yazid.

Gedung Laboratorium Instrumentasi Nuklir Lantai I
untuk BK3. (Dok. Sukarman Aminjoyo)

Sejak BK3 dibentuk pada tahun 1981
berdasarkan struktur organisasi lama di
bawah PPBMI, sampai dengan adanya
reorganisasi baru dan di bawah PPNY pada
tahun 1986, BK3 belum memiliki gedung
sendiri. Selama itu untuk sementara ditempati Gedung Laboratorium Instrumentasi
Nuklir di lantai satu untuk dua Subbidang
yaitu Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja, serta Subbidang Kedokteran
Nuklir dan Pelayanan Medik. Balai Pengobatan berada di Perumahan BS-7, Laboratorium Klinik dan Röntgen di Mess Satpam
dan sebagian Laboratorium Proteksi Radiasi di Gedung Kimia Nuklir Lantai 1,
sedangkan Subbidang Pengelolaan Limbah
dan Keselamatan Lingkungan telah memiliki gedung sendiri. Agar BK3 dapat
melaksanakan tugasnya secara profesional,
sebaiknya memiliki gedung sendiri yang
dirancang sesuai keperluan.
Gagasan ini disampaikan oleh Kepala
BK3 kepada Kepala PPNY yang pada
waktu itu dijabat oleh Dr. Pramudita
Anggraita (pengganti Haryono Arumbinang, M.Sc. pada tahun 1990), yang
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ternyata juga mempunyai pendapat yang
sama dan setuju untuk diajukan. Kebetulan
pada waktu itu ada alokasi anggaran untuk
pembangunan gedung. Dengan adanya persetujuan tersebut maka Kabid K3 segera
mengadakan pertemuan dengan Kasubid
Proteksi Radiasi & Keselamatan Kerja dan
Kasubbid Kedokteran Nuklir & Pelayanan
Medik untuk merancang tata ruangnya
sebagai bahan masukan kepada Kepala
Proyek Prasarana Fisik. Pada tahun 1991
gedung yang diusulkan tersebut telah
selesai dibangun dan merupakan gedung
terakhir yang dibangun di PPNY karena
setelah itu sudah tidak ada pembangunan
gedung lagi.

Balai Pengobatan di Perumahan Dinas BS-7 (dari
kiri ke kanan: Jamaludin, A. Sri Muryati, dr. Gogot
Suyitno, dan V. Ida R.) (Dok. Ida Rustinatun)

BK3 di gedung baru (Gedung 22).

Pada awal 1992 secara resmi kegiatan
BK3 pindah dari gedung Balai Instrumen94

tasi ke gedung BK3 yang baru. Gedung ini
dibangun 2 lantai terdiri dari ruang Kepala
Bidang, ruang Kepala Sub bidang, ruang
staf, ruang pertemuan, ruang pelayanan
medik, laboratorium klinik, laboratorium
proteksi radiasi, laboratorium radioaktivitas
lingkungan, ruang kalibrasi, ruang alat ukur
radiasi, dan ruang dekontaminasi. Ruang
dekontaminasi ini didesain untuk mengantisipasi seandainya ada pekerja radiasi yang
dalam melaksanakan tugasnya terkontaminasi sehingga perlu dilakukan penanganan
secara profesional.
Di samping itu gedung ini memang dirancang mempunyai dua pintu masuk utama
yaitu yang menghadap ke utara akses
langsung ke kompleks perkantoran, sedangkan yang menghadap ke selatan khusus
untuk pelayanan kesehatan yang juga dapat
diakses oleh masyarakat umum. Akses
untuk masyarakat umum ini perlu diakomodasi karena bagaimanapun juga PPNY
berada di lingkungan masyarakat sehingga
tidak dapat menutup diri. Di samping itu
pelayanan kepada masyarakat umum ini
dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi tentang BATAN kepada masyarakat melalui pemanfaatan layanan medis.
Balai Pengobatan dan Laboratorium Klinik
Balai Pengobatan merupakan unit pelayanan di bawah Subbidang Kedokteran
Nuklir yang dirancang untuk melakukan
pelayanan kesehatan dan general check up
karyawan, namun karena adanya peraturan
perijinan dari Dinas Kesehatan maka
diwajibkan pula untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat di sekitarnya. Awalnya,
pada tahun 1981 Balai Pengobatan
menempati rumah di sebelah barat lapangan
tenis, karena saat itu belum memiliki
Laboratorium Klinis maka pelaksanaan
general check up karyawan dilakukan di
RSUP Dr. Sardjito.
Pada tahun 1986 Balai Pengobatan
menempati Rumah Dinas BS-7, dan tempat

yang lama digunakan untuk Lab. Klinik
yang sebelumnya sempat ditempatkan di
Gedung Laser (16) selama setahun.

tunggu, ruang periksa dokter umum, ruang
periksa dokter gigi, gudang obat, ruang staf,
dan ruang Kepala Subbidang Kedokteran
Nuklir & Pelayanan Medik. Adapun di
lantai dua khusus untuk laboratorium klinis.
Namun demikian, rumah bekas Lab. Klinik
di sebelah barat lapangan tenis masih dipakai untuk pelayanan röntgen sampai dengan
tahun 2010.

Balai Pengobatan PPNY-BATAN Oktober 1988
(dari kiri: Sri Hartini, Sri Muryati, dr. Bambang
Ermanaji dan istri, Ida Rustinatun, dr. Sri Hartini,
Mariman, Wihartono, Aris Bastianudin, Jamaludin)
(Dok. Aris Bastianudin).
Balai Pengobatan di Gedung 22 (Dok. Balai Pengobatan)

Laboratorium Klinik dan Foto Röntgen Oktober
1988 (berdiri dari kiri: Kahono, Agus Wibowo, drg.
Winoto,Wihartono, drg. Sulistiyono, Suyanto, B.Sc,
dr. Gogot Suyitno, dr. Bambang Ermanaji, dr. Sri
Hartini,
Bu
Bambang,
Bu
Kunto,
Bu
Gogot,Mariman, Sri Hartini, Ida Rustinatun, Sri
Muryati, Iwan, jongkok dari kiri: Ilyas, dr. Kunto
Wiharto, Aris Bastianudin, Jamaludin). (Dok. Aris
Bastianudin)

Salah satu tugas dan fungsi BK3 adalah
melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan karyawan dan masyarakat, oleh karena
itu maka pintu masuk Balai Pengobatan
menghadap ke selatan. Kegiatan pelayanan
medik dilakukan di lantai satu yang terdiri
dari ruang pendaftaran pasien, ruang

Loket Pendaftaran di Balai Pengobatan. (Dok. Balai
Pengobatan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja
Terhadap Radiasi dan Keputusan Dirjen
BATAN No. 24/DJ/II/1983 tentang Ketentuan Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
diatur bahwa setiap pekerja radiasi harus
menjalani pemeriksaan kesehatan secara
berkala sedikitnya sekali setahun. Karena
itu setiap pekerja radiasi wajib diperiksa
kesehatannya minimum setahun sekali.
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Mengingat jumlah pegawai PPNY pada
waktu itu sekitar 500 orang maka sudah
selayaknya kalau pemeriksaan rutin ini
dapat dilaksanakan sendiri. Karena itu
maka laboratorium klinis yang sudah dibangun tersebut dilengkapi peralatannya dan
digunakan sejak tahun 1994.

kan pada bulan Maret tahun 1979. Hal ini
dimaksudkan untuk merekam rona awal
kondisi lingkungan di sekitar Reaktor Kartini saat itu, sehingga dapat digunakan
sebagai data pembanding dalam melakukan
analisis dampak pengoperasian reaktor tersebut terhadap lingkungannya untuk periode selanjutnya. Mulai tahun 1984 diambil
kebijakan oleh Drs. Suratman selaku koordinator, bahwa pengambilan sampel dilakukan secara bergantian antara pos yang
bernomor ganjil dan genap. Pengumpulan
sampel jatuhan (fallout) dilakukan di dua
lokasi yaitu FIPA-UGM di Sekip dan
BATAN di Babarsari.

Laboratorium Klinik (Sdr Y. Kahono dan B. Agus
Wibowo) (Dok. Balai Pengobatan).

Pengambilan sampel fallout oleh A. Aris Munandar
dengan penampung sederhana, 1984 (Dok. M.
Yazid)
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (dr. Gogot
Hariyanto, drg. Winoto dan Drs. Machfudz) (Dok.
Balai Pengobatan)

Laboratorium Radioaktivitas Latar Rendah
Salah satu tugas BK3 ialah melaksanakan pemantauan radioaktivitas lingkungan yang dilakukan setiap bulan sekali untuk
36 pos pengamatan dimulai dari komplek
perkantoran sampai dengan radius 5 km
dari Reaktor Kartini. Cuplikan yang diambil yaitu air (sumur, sungai dan kolam),
tanah permukaan dan tumbuhan/rumput,
dan debu di udara. Kegiatan ini telah
dilakukan sejak tahun 1976 sebelum
commisioning Reaktor Kartini dan diresmi96

Di gedung BK3 yang baru sudah disediakan ruang untuk laboratorium preparasi sampel radioaktivitas lingkungan yang
terletak di lantai dua bersebelahan dengan
laboratorium penelitian proteksi radiasi.
Tetapi karena terbatasnya ruangan, laboratorium ini terlalu sempit dan kurang memadai. Apalagi pada waktu itu alat cacah
radioaktivitas latar rendahnya (LBC, low
background counter) masih ditempatkan di
Gedung Kimia Nuklir.
PPNY memiliki Gedung Laser (Gedung
16), yang dibangun sebelum tahun 1990
yang direncanakan akan digunakan untuk
kegiatan penelitian laser, terletak di
halaman belakang paling barat. Gedung ini

cukup besar terdiri dari dua lantai dengan
ruangan-ruangan yang luas dan setelah
disurvei sebenarnya BK3 dapat memanfaatkan pula untuk laboratorium radioaktivitas
latar rendah karena berdasarkan informasi
yang diterima, tidak semua ruangan akan
dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian laser. Oleh karena itu Kabid K3 mengajukan
permohonan kepada Kepala PPNY agar dapat memanfaatkan lantai satu gedung laser
tersebut untuk laboratorium radioaktivitas
latar rendah. Permohonan tersebut disetujui,
dan kemudian bersama-sama staf lingkungan dilakukan modifikasi ruangan eks laboratorium klinik menjadi ruang instrumen,
laboratorium preparasi, dan ruang staf.
Pada tanggal 28 Maret 1994 laboratorium
tersebut diresmikan penggunaannya oleh
Deputi Penelitian Dasar dan Aplikasi
(PDA), Dr. Nazir Abdullah.

Beberapa peralatan di laboratorium ini
dirancang sendiri oleh para peneliti
BATAN, antara lain alat cacah beta latar
rendah dengan sistem antikoinsiden yang
semula dirancang oleh Sumihar Hutapea,
M.Sc. Peralatan ini menggunakan detektor
GM End Windows Nuclear Chicago Model
108 sebagai detektor utama yang dikelilingi
oleh GM Payung Model BCL 162, dan
mampu menekan cacah latar menjadi 1,5
cps untuk waktu pencacahan selama 30
menit.

Pembukaan selubung papan nama Laboratorium
Radioaktivitas Latar Rendah oleh Deputi PDA, Dr.
Nazir Abdullah, didampingi Drs. Moch. Yazid.
(Dok. M. Yazid)

Alat Cacah Beta Latar Rendah dengan Sistem
Antikoinsiden. (Dok. PLKL)

Dari kiri: Dra. Sudarti, Dr. Nazir Abdullah dan Ir.
Sukarman Aminjoyo (Kepala BK3) mengamati
posisi detektor HPGe dan NaI. (Dok. M. Yazid)

Selain itu, terdapat spektrometer gamma
dengan sistem supresi Compton yang dirancang oleh Dra. Sudarti dengan menggunakan HPGe sebagai detektor utama dan NaI
dengan diameter 10 inci sebagai guard
detector yang dirangkai dengan sistem
antikoinsidensi elektronik, sedangkan untuk
pengolahan datanya digunakan AccuSpec.
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Perisai timbal dirancang oleh M. Rosyid
dan dipesan di Oxford USA. Pengangkutan, pengangkatan dan pemasangan perisai
timbal seberat 2,75 ton dilakukan pada
tanggal 27 Januari 1994 oleh teknisi Instalasi Bengkel Induk (IBI) bersama dengan
teknisi BK3 dipimpin oleh Wachid Maksum, dengan memakan waktu 2 jam 25
menit.

rantai besi, maka dirancang suatu kantong
bertali di setiap ujungnya sehingga menyerupai celana yang terbuat dari kain. Setelah
detektor NaI dimasukkan ke dalam kantong
tersebut, tali bagian bawah diikat, sedangkan tali di bagian atas diikatkan pada
bambu untuk memikul. Setelah detektor
berhasil dimasukkan ke dalam perisai timbal, tali bagian bawah dilepas, kantong
ditarik perlahan-lahan dari atas sampai
dengan detektor keluar dari kantong dan
menempati posisi yang diinginkan.

Spektrometer Gamma Supresi Compton. Detektor
utama HPGe Slime Line dan NaI 10 inci sebagai
detektor guard, dengan Sistem Pengolah Data
AccuSpec A. (Dok. M. Yazid)

Dokumen
pengangkutan,
pengangkatan,
dan
pemasangan perisai timbal oleh BK3 dan Balai
Instrumentasi. (Dok. M. Yazid)

Fasilitas Kalibrasi Tertier

Selubung kain yang dirancang dan digunakan untuk
melakukan pemasangan detektor NaI. (Dok. M.
Yazid)

Ada unsur kearifan lokal dalam melakukan pemasangan detektor NaI ke dalam
perisai timbal peralatan ini. Berawal dari
kekhawatiran terjadinya kerusakan dinding
detektor ini apabila diikat menggunakan
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Sebelum gedung BK3 dibangun ada
kesepakatan antara Pusat Standarisasi dan
Penelitian Keselamatan Radiasi (PSPKR)
di Pasar Jumat, Jakarta dengan PPNY
bahwa PSPKR akan menghibahkan satu
perangkat alat kalibrasi dengan sumber
Cesium-137, 2 Ci ke PPNY. Alat ini dapat
digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur
radiasi misalnya surveimeter yang banyak
digunakan di rumah sakit dan industri

pengguna teknologi nuklir. Rencananya
sebagian tugas PSPKR yang harus
mengkalibrasi rutin alat-alat ukur radiasi di
wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur akan
diserahkan kepada PPNY, dan hal ini juga
sudah disetujui oleh Pimpinan BATAN.
Sehubungan dengan hal tersebut maka
PPNY diminta untuk menyiapkan fasilitasnya. Pada prinsipnya PPNY setuju untuk
menerima hibah dan pelimpahan tugas
tersebut dan akan menyiapkan fasilitas yang
diperlukan. Oleh karena itu maka pada
waktu membangun gedung BK3 sekaligus
dirancang untuk membuat fasilitas kalibrasi
dimaksud. Setelah pembangunan gedung
BK3 selesai perangkat kalibrasi tersebut
diserahkan oleh PSPKR kepada PPNY dan
sudah diinstalasi serta diujicoba. Hasil
ujicoba berhasil baik memenuhi persyaratan
kalibrasi dan keselamatan radiasi. Dengan
demikian tinggal menunggu pelimpahan
wewenang sebagai pelaksana kalibrasi
secara resmi dari PSPKR. Sayangnya hal
ini tidak dapat terwujud karena di PSPKR
terjadi pergantian pimpinan sehingga ada
kebijakan yang baru bahwa kewenangan
untuk mengkalibrasi tersebut tidak jadi
didelegasikan kepada PPNY.

hanya merupakan salah satu upaya untuk
mengurangi beban tugas kalibrasi PSPKR
sehingga pelayanan kepada pengguna
teknologi nuklir dapat lebih cepat
dilaksanakan. Di samping itu pengguna
teknologi nuklir di Jawa Tengah dan Jawa
Timur juga mendapat kemudahan karena
tidak harus mengkalibrasi alat ukur
radiasinya ke Jakarta sehingga lebih efisien
dan efektif. Pelayanan ini tidak hanya
terbatas pada pelayanan informasi saja
tetapi juga pelayanan teknis seperti
kalibrasi, analisis zat radioaktif, radioaktivitas lingkungan dan sebagainya.
Mengingat fasilitas kalibrasi ini sudah
terlanjur disiapkan maka perlu dimanfaatkan. Fasilitas kalibrasi tersebut kemudian
dimanfaatkan untuk pelatihan staf BK3 dan
secara rutin digunakan untuk praktikum
mahasiswa Pendidikan Ahli Teknik Nuklir
(PATN).

Meja Kalibrasi Surveymeter Gamma (Dok. Sukarman
Aminjoyo)

Pertemuan Ilmiah PKBNI

Sumber Radiasi Gamma Cs-137 untuk Kalibrasi Alat
Ukur Radiasi. (Dok. Sukarman Aminjoyo)

Keputusan itu dapat diterima karena
memang dari segi tugas dan fungsinya
PSPKR yang berwenang melaksanakan
kalibrasi alat ukur radiasi secara nasional.
Rencana pendelegasian tugas tersebut

Sebagai salah satu kegiatan dari
Subbidang Kedokteran Nuklir diselenggarakan Pertemuan Ilmiah PKBNI (Perhimpunan
Kedokteran dan Biologi Nuklir Indonesia)
atas kerjasama BATAN dengan Bagian
Radiologi RSUP Dr. Sardjito bertempat di
Sahid Garden Hotel pada tanggal 16–17
November 1989. Pertemuan dihadiri Ketua
PKBNI Pusat Prof Dr. Johan Mansyur,
SpRad, SpKN dari RS Hasan Sadikin Ban99

dung dan diselenggarakan selama 2 hari dengan menampilkan beberapa pembicara
antara lain dari Departemen Kesehatan,
Rumah Sakit, BATAN, UGM dan anggota
PKBNI dari pusat maupun daerah.

Di samping itu juga dilakukan pengukuran tingkat radiasi khususnya di laboratorium aktif dan diambil sampelnya dengan
tes usap untuk mengetahui apakah ada
kontaminasi atau tidak, dan lain-lainnya.
Oleh karena itu perlu disediakan
laboratorium proteksi radiasi yang terdiri
dari ruang penyimpan alat ukur radiasi,
ruang cacah, dan laboratorium penelitian.
Pengelolaan Limbah Radioaktif

Panitia Penyelenggara Pertemuan Ilmiah PKBNI,
1989: Drs. Budhyono (kiri), Drs. Mochd. Yazid
(kanan) (Dok. M. Yazid)

Pengendalian Keselamatan Radiasi
Berdasarkan tugas dan fungsinya BK-3
mempunyai tugas melakukan pengawasan
pelaksanaan keselamatan kerja dan radiasi
di seluruh unit kerja di PPNY. Sehubungan
dengan itu maka secara rutin dan periodik
Petugas Proteksi Radiasi (PPR) melakukan
pengawasan ke reaktor, laboratoriumlaboratorium dan fasilitas lainnya. Kegiatan
ini untuk memeriksa apakah dalam
melaksanakan tugasnya para pekerja sudah
melaksanakannya sesuai dengan aturan
keselamatan yang ditentukan.

Monitor Radioaktivitas Udara Kontinyu untuk Beta
Total dan I-131(Dok. Sukarman Aminjoyo)
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Limbah radioaktif merupakan salah satu
dampak dari pemanfaatan teknologi nuklir,
sehingga harus dikelola dengan baik agar
tidak membahayakan pekerja, masyarakat
dan lingkungan. Pengelolaan limbah radioaktif adalah kegiatan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah
radioaktif. Adapun secara umum pengertian
limbah radioaktif adalah zat radioaktif
dan/atau bahan serta peralatan yang telah
terkena zat radioaktif karena pengoperasian
instalasi nuklir atau instalasi yang
memanfaatkan radiasi pengion, yang tidak
dapat digunakan lagi. Jadi berdasarkan
pengertian ini limbah radioaktif termasuk
juga bahan atau peralatan yang terkontaminasi oleh zat radioaktif dan tidak dapat
didekontaminasi. Untuk memudahkan cara
pengolahan dan pengelolaannya limbah
radioaktif dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya yaitu berbentuk padat, cair,
dan gas. Dari sisi komponen senyawa
kimianya dapat dikelompokkan menjadi
limbah dalam bentuk kimia organik dan
anorganik.
Di samping itu limbah dapat juga
diklasifikasikan berdasarkan tingkat radioaktivitasnya menjadi limbah radioaktif
tingkat rendah, sedang dan tinggi. Pada
waktu membangun komplek Pusat Penelitian di BATAN Yogyakarta pada tahun tujuh
puluhan dibangun pula gedung laboratorium Pengolahan Limbah Radioaktif.
Gedung ini cukup luas, terdiri dari ruang

yang paling besar untuk instalasi evaporator
dan insinerator, laboratorium preparasi,
ruang instrumen cacah radioaktivitas latar
rendah, ruang Kasubbid Pengelolaan
Limbah & Keselamatan Lingkungan, dan
ruang staf. Laboratorium ini selain untuk
kegiatan litbang juga didesain untuk
mengolah limbah radioaktif cair dan padat
yang
dihasilkan
dari
laboratoriumlaboratorium. Karena itu pada tahun 19821983 laboratorium ini dilengkapi dengan
satu unit alat evaporator untuk mengolah
limbah cair dan satu unit alat insenerator
untuk mengolah limbah padat dapat bakar.
Di samping dengan cara evaporasi untuk
mereduksi volume limbah cair juga
dilakukan dengan cara kimia yaitu
menggunakan penukar ion atau pengendapan dengan bahan koagulan. Jadi limbah
yang dihasilkan dari laboratorium di puslit
ini dapat diolah sendiri di laboratorium ini
dan diimobilisasi dengan cara sementasi,
kemudian disimpan sementara di gudang
sebelum dikirim ke Pusat Teknologi
Pengolahan Limbah Radioaktif di Serpong.

Lab. Analisis Limbah Radioaktif. (Dok. Sukarman
Aminjoyo)

Selain untuk kegiatan rutin tersebut,
laboratorium ini juga dipergunakan untuk
penelitian tugas akhir mahasiswa Teknik
Nuklir UGM, Sekolah Tinggi Teknologi
Lingkungan (STTL), Pendidikan Ahli Teknik Nuklir (PATN) BATAN, serta beberapa
perguruan tinggi lainnya.

Evaporator untuk Pengolahan Limbah Cair. (Dok.
Sukarman Aminjoyo)

Saluran Pembuangan Terpadu
Saluran pembuangan terpadu ditujukan
untuk menampung buangan air bak cucian
dari laboratorium kimia nuklir yaitu laboratorium yang menggunakan bahan radioaktif
misalnya uranium, torium, strontium, dan
sebagainya. Subbidang Pengelolaan Limbah
dan Keselamatan Lingkungan telah menyediakan drum atau botol besar penampung
limbah radioaktif di masing-masing laboratorium kimia nuklir tersebut agar para
peneliti dan teknisi memanfaatkannya. Air
bekas cucian alat-alat gelas dan lain-lain
yang terkena bahan radioaktif ditampung
pada drum atau botol tersebut, sedangkan
bak cucian hanya untuk pembilasan akhir
saja yang sudah bebas dari zat radioaktif.
Cara ini sudah dilakukan oleh para
pekerja di laboratorium, tetapi untuk memastikan bahwa air pembilasan dari bak
cucian tersebut benar-benar sudah bersih
dan tidak terkontaminasi bahan radioaktif
perlu dibuat sistem untuk menguji hal
tersebut. Dengan demikian maka air buangan dari laboratorium tersebut benar-benar
tidak terkontaminasi zat radioaktif sehingga
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tidak mencemari lingkungan. Kata orang
bijak ”percaya itu baik, tetapi memeriksa
akan lebih baik”. Oleh karena itu melalui
proyek prasik dibangun saluran buangan
terpadu dari laboratorium Kimia Nuklir,
Pemurnian Zirkonium, Pemurnian Uranium, Radioekologi, Limbah Radioaktif, dan
Laboratorium Radioaktivitas Lingkungan,
dan dialirkan ke kolam penampung di
depan gedung BK3 sebelum dibuang ke
lingkungan. Saluran buangan yang keluar
dari masing-masing laboratorium diberi bak
kontrol untuk pengambilan sampel air
buangan yang akan diukur khususnya tingkat radioaktifitasnya. Pengambilan sampel
ini dilakukan secara rutin untuk mengetahui
apakah air buangan tersebut memenuhi
syarat atau tidak.

Kolam Penampung Saluran Pembuangan Terpadu,
1991 (Dok. Sukosrono).

Di kolam penampung tersebut sengaja
dipelihara ikan sebagai indikator apakah air
buangan itu berpotensi mencemari lingkungan atau tidak. Selama ikan tersebut
hidup normal berarti air buangan tersebut
tidak ada masalah baik dari sisi kandungan
bahan kimia maupun bahan radioaktifnya.
Hal ini dapat digunakan sekaligus untuk
menunjukkan kepada para pengunjung
PPNY yang dapat mewakili masyarakat
luas bahwa pengelolaan limbah yang
dihasilkan dari laboratorium sudah
dilakukan dengan cara yang cukup aman
dan tidak akan mencemari lingkungan.
Dengan demikian masyarakat akan
mendapatkan informasi bahwa kegiatan di
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PPNY sudah dilakukan dengan aman dan
selamat sehingga masyarakat tidak perlu
khawatir.
BALAI INSTRUMENTASI (BI)
BI merupakan organisasi matriks dengan
3 kelompok (Elektronika dan Instrumentasi
Nuklir, Uji Kualitas dan Pemeliharaan,
Rekayasa Disain dan Teknologi Peralatan)
dengan Kepala Balai dijabat oleh Drs. Rill
Isaris hingga Januari 1996, kemudian
dilanjutkan oleh Drs. Sudiyanto.
Pada periode PPNY, penelitian pengembangan desain dan rekayasa Instrumentasi
nuklir di bidang kedokteran dimulai.
Terbentuknya tim diperkuat dengan kedatangan para dokter yang telah menyelesaikan studi di Jerman, membuka mata bahwa
aplikasi nuklir di bidang kesehatan adalah
sebuah keniscayaan dan prospek yang
sangat bagus ke masa depan.
Dapat
disebutkan beberapa dokter antara lain Dr.
dr. Agus Suatmadji dan dr. Gogot Suyitno,
adalah dokter yang merintis pengembangan
kedokteran nuklir di BATAN Yogyakarta
dan juga diiringi dengan pembuatan
berbagai prototip Alat Kedokteran Nuklir
yang dimotori oleh peneliti fisika
instrumentasi Drs. Bambang Supardiyono
dan dokter ahli radiologi dr. Suroyo dari
RSUP Dr. Sardjito.

Prototip Thyroid Uptake System. (dok. PPNY)

Beberapa model alat yang berhasil
dibuat antara lain Thyroid Up Take System,
renograf Uji Fungsi Ginjal, Cardiac Probe,
Hand and Foot Monitor, dan yang
menonjol adalah renograf. Pada tahun
1995-1997 BI mendapat RUK (Riset
Unggulan Kemitraan) dengan judul
“Rancang Bangun dan Konstruksi Renograf” dan menghasilkan generasi baru yang
disempurnakan seperti Renograf BI 755, BI
756 dan BI 756M. Generasi terakhir
merupakan alat yang computerized dan
dengan software terbaru.
Dengan Manajemen Kepala Balai dan
Peneliti Utama seperti Drs. Bambang
Supardiyono dan dr. Gogot Suyitno berhasil
dikonstruksi 10 unit renograf berbagai
generasi dan dihibahkan ke berbagai rumah
sakit, antara lain RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta, RSUP Dr. M. Djamil Padang,
RSU Mataram Lombok, dan RSU PKU
Muhammadiyah Yogyakarta.

Prototip Renograf Uji Fungsi Ginjal BI 756 dan BI
756 M, yang kemudian dibuat dan diserahkan kepada
berbagai Rumah Sakit. (Dok. PPNY)

Tugas penting lain yang dibebankan
kepada staf BI adalah tugas pemeliharaan
(maintenance) dan uji kualitas (QC, quality
control) peralatan penelitian di PPNY.
Pemeliharaan dan uji kualitas dilakukan
terhadap puluhan alat nuklir utama untuk
penelitian. Kegiatan ini telah mengembangkan hubungan yang erat dengan berbagai
bidang di PPNY, misalnya Bidang Kimia
Nuklir yang memiliki berbagai alat-alat

analisis seperti AAS, Spektrometri Gamma,
HPLC, LBC.

Renograf BI 756 pada Pameran Ristek 1996 di
Jakarta, untuk memeriksa fungsi ginjal Bupati
Tangerang Drs. Ismet Iskandar. (Dok. Rill Isaris)

Presiden RI Suharto mendengarkan penjelasan
Dirjen BATAN (tidak tampak) tentang hasil litbang
BATAN Renograf BI-754 pada Pameran Ristek di
Bina Graha, Jakarta, 1989. (Dok. BATAN)

Kemudian Bidang Fisika Nuklir dengan
peralatan Spektrometer, Laser, Akselerator,
Bidang Reaktor dengan Instrumentasi
Reaktornya, dan Bidang Teknologi Proses
dengan Spektrometer Massa dan Alat-alat
Counting System. Staf Pemeliharaan antara
lain Ir. J. Kamadi, Prajitno (waktu itu masih
teknisi), Yusup, dan generasi teknisi kedua,
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seperti Efendi Suryanto dkk. semua bekerja
dengan penuh dedikasi sehingga waktu itu
Program Manajemen Balai Instrumentasi
mengharuskan tidak ada alat-alat penelitian
yang rusak lebih dari satu bulan. Tersedia
Gudang Komponen yang menyediakan
stock bagi komponen utama/spare parts
peralatan penelitian di BATAN Yogya, dan
uang (petty cash) dari IAEA untuk
pengadaan spare parts yang perlu diadakan
dengan cepat. Dengan peralatan penelitian
yang selalu “Ready for Use” itulah BI
mampu melakukan kegiatan penelitian
dengan produktif dan efektif, sehingga ada
yang mencapai tingkat peneliti tertinggi
(Prof. Drs. Rill Isaris). Jadi sangat besar
sumbangan semua teknisi, termasuk para
Teknisi Penanggung Jawab Alat yang secara bersama-sama melakukan QC terhadap
semua peralatan penelitian di PPNY.
Kegiatan pemeliharaan alat juga mendapat bantuan IAEA melalui Program
RAS/4/008 Maintenance of Nuclear
Instruments, termasuk training bagi Staf
Balai Instrumentasi, dan Research Contract
RC/7667/RB Quality Control of Nuclear
Medicine Instruments, sehingga dapat
banyak membantu pemeliharaan alat-alat
kedokteran di rumah sakit. Di bawah program ini beberapa staf Balai Instrumentasi
juga mengikuti pelatihan di luar negeri
antara lain Prajitno ke Australia, Drs.
Bambang Supardiyono ke Thailand dan
Drs. M. Soeparmono ke Malaysia.
BI juga membantu beberapa perguruan
tinggi (UNDIP, IKIP Negeri Yogyakarta,
UAD/Universitas Achmad Dahlan, Sarjana
Wiyata Taman Siswa dll.) membuatkan
beberapa peraga praktikum fisika antara
lain peraga sistem deteksi radiasi,
simpangan sinar katode, dan lain-lain.
Peningkatan kemampuan staf dalam
melaksanakan penelitian juga dilakukan
melalui pertukaran peneliti dengan negara
lain atau Scientist Exchange Program
dengan Jepang. Sejak 1987 sampai 1996
terjadi pengiriman Staf Balai Instrumentasi
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ke Jepang, antara lain Drs. Rill Isaris, Drs.
Setyadi, Dra. Sudarti dan Drs. Bambang
Supardiono, dan 3 orang Peneliti Jepang
Mr. Kaneko, Mr. Kazuaki Shimizu dan Mr.
Atsushi Birumachi datang ke Balai
Instrumentasi. Rasanya itulah anugerah
terbesar dari Tuhan yang dapat dirasakan,
diberi kesempatan ke negara-negara lain
menimba pengalaman, yang tidak mudah
diperoleh.
Pada kurun waktu ini pula, hasil
penelitian Dra. Sudarti, Dra. Dewita dkk.
berupa Rancangbangun Pembuatan Alat
Cacah Latar Rendah Compton Suppression
berhasil dirakit dengan bantuan IAEA di
Laboratorium Bidang Keselamatan Kerja,
dan digunakan untuk pemantauan radiasi
lingkungan. Dengan teknik Compton
Suppression, cacah latar berhasil ditekan
serendah mungkin, sehingga unsur-unsur
radioaktif lingkungan yang kadarnya sangat
rendah dapat terdeteksi dengan jelas. Alat
Monitoring Radiasi Latar Rendah ini
menggunakan Detektor utamanya berupa
Detektor Zat Padat HPGe sementara
Detektor payungnya menggunakan Detektor
Sintilasi NaI(Tl). Teknik Koinsiden dan
Anti koinsiden tetap dipakai dalam sistem
ini.

Alat peraga praktikum simpangan sinar katode di
perguruan tinggi, buatan Balai Instrumentasi PPNYBATAN. (dok. PPNY).

INSTALASI TEKNOLOGI PROSES (ITP)
ITP merupakan organisasi matriks
dengan 3 kelompok (Rekayasa Proses,
Pemisahan dan Pemurnian Uranium Teriradiasi, Bahan-bahan Struktur dan Moderator) dengan Kepala Instalasi dijabat oleh
Ir. Busron Masduki sampai tahun 1998,
dilanjutkan oleh Ir. R. Sukarsono, SU
karena Ir. Busron Masduki purna tugas.
Tugas pokok ITP adalah instalasi yang
menunjang pelaksanaan tugas PPNY dalam
kegiatan proses. Kelompok Rekayasa Proses di bawah pimpinan Ir. R. Sukarsono,
SU meneliti bahan bakar nuklir yang di
antaranya bahan bakar MOX (mixed oxide
fuel), dan memulai penelitian bahan bakar
RST (Reaktor Suhu Tinggi). Kelompok
Pemisahan dan Pemurnian Uranium
Teradiasi melakukan penelitian untuk
pemurnian uranium teriradiasi di bawah
pimpinan Ir. R. Didiek Herhady. Kelompok
Bahan-bahan Struktur dan Moderator melakukan kegiatan penyiapan pembuatan pilot
plant pengolahan pasir zirkon menjadi
zirkonium dioksida serta penelitian
pemurnian moderator grafit yang dipimpin
oleh Ir. Dwi Retnani, MS.
Penelitian Bahan Bakar Reaktor
Di samping meneruskan penelitian uranium, penelitian pemurnian torium juga
dilakukan di ITP. Torium merupakan bahan
fertil yang dapat diubah menjadi bahan
bakar nuklir dengan penembakan neutron
menjadi bahan fisil U-233. Uranium-233
ini juga akan menghasilkan tenaga dan
neutron dalam reaktor nuklir seperti halnya
U-235 dan Pu-239. Torium banyak terdapat
dalam monasit yang merupakan hasil
samping dari pengolahan timah sehingga
bahan baku torium di Indonesia cukup
banyak tersedia di Indonesia. Karena itu
pengembangan energi nuklir akan dapat
didukung dengan pengolahan torium.

Bidang Teknologi Proses pada tahun
1989 memperoleh Riset Kontrak dari IAEA
untuk memurnikan torium dari konsentrat
torium menjadi ThO2 dengan peneliti
utamanya Ir. R. Sukarsono, SU. Proses
pemurnian Th ini mirip dengan pemurnian
uranium, bedanya pengendapan menggunakan asam oksalat dan tidak perlu direduksi
karena valensi Th hanya satu, yaitu valensi
4. Penelitian lain yang pernah dilakukan di
ITP dengan menggunakan Th adalah
pembuatan bahan bakar MOX yaitu
campuran uranium dan torium sebagai
(Th,U)O2.
Penelitian Pemurnian Zirkonium
Logam zirkonium merupakan logam
yang mempunyai ketahanan korosi yang
besar baik terhadap asam maupun basa
pada berbagai suhu dan konsentrasi. Selain
itu logam zirkonium juga mempunyai titik
lebur tinggi, mudah dibentuk, dan kegunaannya dalam industri sangat bervariasi.
Dalam industri zirkonium nonnuklir digunakan sebagai bahan pembuatan alat proses,
industri elektronika, peralatan kedokteran,
pesawat terbang, dan sebagainya. Dalam
industri nuklir zirkonium digunakan sebagai bahan kelongsong elemen bahan bakar
karena mempunyai tampang lintang serapan
neutron termal yang rendah dan biasanya
dipadu dengan aluminium menjadi bahan
zirkaloy. Mengingat di Indonesia juga
terdapat cadangan zirkonium yang cukup
banyak dalam bentuk mineral zirkon
(ZrSi04) di Bangka dan Belitung, yang
diperkirakan mengandung 6 juta ton
zirkonium, maka sejalan dengan program
litbang pembuatan bahan bakar UO2 di
PPNY dilakukan pula penelitian teknologi
pemurnian pasir zirkon menjadi zircon
ingot. Penelitian ini dimulai pada tahun
1981 dalam skala laboratorium kemudian
dengan
bekal
pengalaman
tersebut
ditingkatkan menjadi skala pilot. Teknologi
proses pengolahan logam zirkon dari pasir
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zirkon (mineral zirkon) cukup panjang,
awalnya pasir zirkon diolah dengan cara
kimia untuk memisahkan zirkonium dan
kemudian dikalsinasi menjadi zirkonium
dioksida (ZrO2). Selanjutnya dengan proses
khlorinasi dan reduksi, zirkonium dioksida
ini diolah menjadi logam zirkon. Pada
tahun 1993-1996 dengan dana Riset Unggulan Terpadu (RUT) dari Ristek dengan
peneliti utama Ir. Busron Masduki, berhasil
dilakukan proses pemurnian dan pembuatan
logam zirkonium dengan kemurnian 97%
dari pasir zirkon. Hal ini merupakan suatu
keberhasilan yang cukup memuaskan.
Penelitian Bahan Bakar Reaktor Suhu
Tinggi
Reaktor daya nuklir komersial dewasa
ini yang banyak digunakan ialah jenis
reaktor berpendingin air ringan yaitu PWR
(pressurized water reactor) dan BWR
(boiling water reactor). Jenis reaktor
lainnya yang mempunyai prospek baik
untuk
digunakan
sebagai
reaktor
pembangkit listrik dan sekaligus juga
sebagai pembangkit panas proses ialah
HTR (high temperature reactor) atau
reaktor suhu tinggi (RST). Reaktor ini
dapat dibuat dalam bentuk modul reaktor
dan dapat ditempatkan di pulau-pulau
terpencil untuk penyediaan listrik dan
panas. Untuk mengantisipasi kemungkinan
digunakannya jenis reaktor ini di Indonesia
maka sejak tahun 1986 di PPNY telah
dimulai penelitian teknologi proses bahan
bakarnya. Penelitian ini dimulai oleh Ir.
Wardoyo yang telah berkesempatan mengikuti training dengan biaya World Bank.
Bahan bakar RST yang digunakan
tersusun dari bahan dapat belah berupa
bola-bola kecil (kernel) yang diberi lapisan
pelindung dan dikompakkan dalam matriks
grafit berbentuk bola. Bahan bakar tersebut
dapat berupa kernel UO2 maupun campuran
oksida (U-Th)O2 atau campuran UO2
dengan UC (uranium karbida). Penelitian
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ini dilakukan dengan menggunakan bahan
dasar uranil nitrat UO2(NO3)2 yang diproses
dengan proses solgel menjadi gel ADU,
kemudian dikeringkan, kalsinasi, reduksi
dan sintering, dan kernel UO2 tersinter.
Untuk menghasilkan kernel tersinter yang
memenuhi syarat baik dari segi ukuran
maupun dari segi sifat fisiknya, sangat
banyak variabel yang mempengaruhi.
Karena itu dalam proses pembuatan gel
dicari variabel optimum yang akan
digunakan untuk proses pembuatan kernel
yang akan diproses lebih lanjut dengan
proses pelapisan menjadi partikel terlapis
dan digunakan sebagai inti bahan bakar
RST. Kernel tersinter selanjutnya dicampur
matriks grafit dan dimolding menjadi
elemen bahan bakar RST.
Penelitian pembuatan grafit sebagai
bahan moderator di reaktor nuklir dan juga
diperlukan sebagai matrik pada pembuatan
bahan bakar RST juga dilakukan di PPNY.
Agar dapat memenuhi persyaratan sebagai
bahan bahan matrik maka grafit ini harus
murni nuklir artinya terbebas dari unsurunsur penyerap neutron kuat seperti boron
dan vanadium. Karena itu di PPNY
dilakukan pula penelitian pembuatan grafit
murni nuklir dari bahan dasar kokas minyak
bumi (petroleum coke). Kokas minyak
bumi tersebut banyak diproduksi oleh
Pertamina UP II Dumai, Riau sebagai
produk samping yang selama ini hanya
diekspor dengan harga yang relatif murah.
Untuk membuat grafit tersebut dilakukan
proses kalsinasi kokas minyak bumi pada
suhu 900 °C, kemudian dilakukan pemanggangan pada suhu 1000 °C dan grafitisasi
pada suhu 2000 - 2500 °C. Penelitian ini
dilakukan tidak hanya oleh para peneliti
BATAN tetapi juga bekerjasama dengan
Fakultas MIPA-UGM dan pernah didanai
melalui program Riset Unggulan Terpadu
(RUT) dari Kemenristek.
Penelitian uranium teriradiasi juga dilakukan di ITP. Pada uranium yang telah

teriradiasi neutron dalam reaktor masih
banyak terdapat bahan-bahan yang dapat
diambil untuk digunakan. Penelitian caracara pengambilan tersebut dilakukan
sehingga bahan-bahan tersebut dapat
dimanfaatkan dalam bidang nuklir.
INSTALASI BENGKEL INDUK (IBI)
IBI merupakan organisasi matriks
dengan 3 kelompok (Produksi, Pengelolaan, Utilitas) dengan Kepala Instalasi
dijabat oleh Ir. Daryono. Kegiatan dan
peralatan dipindahkan ke Gedung Bengkel
Barat. Kerangka besi dan aluminium bekas
sisa reaktor IRT Serpong dimanfaatkan
untuk rangka dan kubah masjid Dzarratul
Khair dan kerangka atap serambi masjid.
UNIT PENGAMANAN
Unit Pengamanan merupakan organisasi
struktural setingkat eselon IV di bawah
Kepala Pusat dengan Kepala Unit dijabat
oleh Sutopo, BE, dan dalam pelaksanaan
pengamanan di bawah koordinasi Bagian
Pengamanan BATAN.
UNIT PERPUSTAKAAN
Unit Perpustakaan merupakan organisasi
struktural setingkat eselon IV di bawah
Kepala Pusat dengan Kepala Unit dijabat
oleh Sri Suharti, B.Sc. sejak 1996,
menggantikan Dra. Ratna Udaya yang tidak
dapat menjabat struktural karena usia.
Berkat pendidikan, pelatihan, keahlian,
ketrampilan, dan kompetensi dalam bidang
kepustakawanan dari setiap karyawan di
perpustakaan maka ketika pemerintah
menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara (BAKN) No. 53649/MPK/1988 dan
No. 15/SE/1988 tentang angka kredit bagi
jabatan pustakawan, tujuh dari sebelas
karyawan di perpustakaan dapat memenuhi

persyaratan masuk jabatan fungsional
dengan mudah, dalam arti tidak kekurangan
angka kredit untuk jabatan fungsional
pustakawan sesuai dengan pangkat dan
golongan yang telah dicapainya sebelum
ada SEB tersebut. Semangat para karyawan
perpustakaan untuk mengambil jalur fungsional ternyata sangat sesuai dengan arah
kebijakan Pimpinan BATAN sehingga
dalam kegiatan sosialisasi jabatan fungsional di lingkungan karyawan BATAN
pilihan para karyawan perpustakaan sempat
dijadikan contoh. Kecuali dijadikan contoh
di lingkungan BATAN, perpustakaan juga
dijadikan sumber informasi tentang pelaksanaan SEB tersebut (dalam pelaksanaan
pengangkatan pejabat fungsional pustakawan dan penilaiannya) oleh beberapa
instansi di DIY.
Pusat Balai Bahasa
Yogyakarta mengundang khusus untuk
mendengarkan ceramah tentang jabatan
pustakawan di PPNY. Anggota tim penilai
jabatan pustakawan UGM juga belajar ke
PPNY. Dengan jabatan fungsional para
karyawan perpustakaan melaksanakan
tugas-tugas perpustakaan dengan lebih
profesional, produktif dan nyaman, meskipun status unit kerja dalam struktur
organisasi induknya berubah-ubah sampai
para pustakawan fungsional memasuki
masa pensiun pada usia minimal 60 tahun
(seperti pejabat eselon II). Jalur fungsional
mengurangi beban pimpinan dalam
mengelola karyawan ketika diperlukan
perampingan struktur organisasi.
Pada tahun 1987 Pusat INIS untuk
Indonesia termasuk beban tugasnya, dialihkan ke Pusat Pengembangan Informatika di
kawasan Serpong dan Drs. Boenjamin
ditunjuk sebagai INIS Liaison Officer.
Meskipun tugas Pusat INIS untuk Indonesia
dialihkan ke Serpong tetapi perpustakaan
PPNY masih harus selalu siap membantu
tugas Pusat INIS untuk Indonesia. Pejabat
PPI yang baru, Ir. Soertipanti, yang
menggantikan Drs. Boenjamin sebagai INIS
Liaison Officer mulai tahun 1989 sampai
107

1992 masih harus datang ke PPNY untuk
mencari informasi tentang pelaksanaan
tugasnya. Para karyawan fungsional pustakawan kemudian lebih fokus melakukan
komputerisasi seluruh publikasi BATAN
yang sebagian besar merupakan hasil
penelitian dan pengembangan bidang nuklir
di Indonesia. Perpustakaan juga mulai
merintis OPAC (Online Public Access
Catalog). Hasil dari semua upaya tersebut
adalah kembalinya perpustakaan PPNY
meraih Juara I pada Pemilihan Perpustakaan Instansi Terbaik Tingkat Propinsi
DIY pada tahun 1992.

Warsono menunjukkan
piala yang diperoleh
perpustakaan setelah
dinyatakan
sebagai
perpustakaan instansi
terbaik di DIY tahun
1992 (Dok. PSTA,
November 2014).

PENDIDIKAN AHLI TEKNIK NUKLIR
(PATN)
Organisasi dan Tata Kerja PATN disempurnakan dengan Surat Keputusan Dirjen
BATAN DL02/15/DJ/88 tanggal 15
Februari 1988 dan PATN merupakan unit
kerja setingkat eselon III di bawah Kepala
Pusdiklat BATAN. Kepala PATN dijabat
oleh Ir. Wisnu Arya Wardhana hingga
tahun 1996, dilanjutkan oleh Ir. Sudaryo
hingga bulan Agustus 2001, yang keduanya
berasal dari PPNY. Mulai tahun ajaran
1988/1989 PATN juga menerima mahasiswa dari luar BATAN.
KEGIATAN NON KEDINASAN
Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI)
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Masjid Dzarratul Khair yang dimulai
pembangunannya
pada
tahun
1986
diresmikan oleh Dirjen BATAN Ir. Djali
Ahimsa pada tanggal 6 Agustus 1990.
Karena jumlah jamaah sholat Jumat yang
meningkat, direncanakan pembangunan
serambi masjid, kamar takmir, dan tempat
wudhu, dengan arsitek yang sama. Serambi
masjid didesain tanpa tiang di tengah
dengan memanfaatkan sisa besi reaktor
IRT-2000 Serpong untuk konstruksi atap,
yang dibuat sendiri oleh bengkel PPNY.
Serambi masjid diresmikan oleh Deputi
PDA, Dr. Nazir Abdullah, pada tanggal 28
Maret 1994. Tempat wudhu didesain
meniru yang ada di masjid Istiqlal, Jakarta,
dan diresmikan oleh Deputi PDT, Dr.
Azhar Djaloeis, pada tanggal 25 November
1998.
Kegiatan KORPRI pada periode ini
antara lain penghijauan halaman belakang
dengan penanaman pohon jati. Pohon jati
yang ditanam di halaman parkir masjid
dihibahkan kepada Jamaah Muslim
KORPRI BATAN Yogyakarta.
KORPRI BATAN Yogyakarta tidak
hanya berkiprah dan bermanfaat bagi
karyawan, tetapi juga bagi masyarakat.
Sekitar tahun 1992 Jamaah Muslim (Jamus)
membantu mendirikan SD di Dusun Turgo,
Kelurahan Purwobinangun, Kecamatan
Pakem, Kabupaten Sleman (kerjasama
dengan Muhammadiyah dan Dewan
Dakwah Islamiyah Indonesia/DDII), tetapi
kemudian rusak dan semua gurunya
meninggal akibat awan panas Merapi pada
tanggal 22 November 1994.
Tahun 1995 kegiatan dipindahkan untuk
membantu mendirikan Taman Pendidikan
Al Qur’an (TPA) di Masjid Al Hikmah
Dusun Sambisari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.
Ketua Pengurus KORPRI waktu itu Ir.
Sukarman Aminjoyo dengan pembina
Kepala PPNY, Dr. Pramudita Anggraita,
yang kemudian digantikan oleh Ir. Sukarman Aminjoyo. Selain kegiatan pembinaan

agama, kegiatan KORPRI ini juga sekaligus
untuk sarana sosialisasi hasil litbang
BATAN kepada masyarakat.

olahraga dan gerak jalan seluruh karyawan
PPNY. POR BATAN VII diselenggarakan
di PPNY pada tanggal 24-26 November
1994 dengan diikuti oleh para peserta dari
seluruh kawasan BATAN (Pusat, Pasar
Jumat, Serpong, Bandung).
Buletin Sapta Prasetya yang diterbitkan
oleh Subunit KORPRI BATAN Yogyakarta sejak 1984 diubah namanya menjadi
“Caraka Nuklida” yang lebih khas nuklir.
Ukuran tetap A4/2 halaman, Nomor ISSN
0853-4942, dan terbit setiap triwulan.

POR menyambut 17 Agustus 1990. (Dok. PPNY)

Start gerak jalan di pintu gerbang PPNY menyambut
17 Agustus 1990. (Dok. PPNY)

Contoh sampul depan “Caraka Nuklida” edisi
Oktober 1996 yang menyajikan foto Kepala PPNY,
Dr. RPH Ismuntoyo, yang meninggal dalam tugas 4
Juli 1996. (Dok. Pramudita Anggraita)

Acara penutupan POR VII BATAN, 26 November
1994, oleh Deputi Umum (FP Sagala, SH), Kepala
PPNY (Dr. Pramudita Anggraita), dan Ketua Korpri
BATAN (Ir. Noor Agus Salim). (Dok. PPNY)

Pekan olah raga (POR) diselenggarakan
oleh KORPRI Subunit PPTN Yogyakarta
tiap menjelang peringatan HUT RI tanggal
17 Agustus, dengan berbagai lomba cabang

Dharma Wanita
Ketua Dharma Wanita Unit PPNY
BATAN berturut-turut adalah Ny. Sri
Widiani Haryono Arumbinang hingga
1990, Ny. Hj. Ir. Antina Pramudita
Anggraita (1990-1996), Ny. Sri Lestari
Ismuntoyo (1996), dan Ny. Sudiyati
Sukarman Aminjoyo. Berbagai kegiatan
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dilakukan oleh Unit Dharma Wanita PPNY
BATAN, maupun dengan Dharma Wanita
Provinsi DIY, Dharma Wanita BATAN,
dan Sub Unit KORPRI PPNY.

Serah terima Ketua Dharma Wanita PPNY, 1996.
(Dok. PPNY)

Koperasi Karya Nuklida

Wisata Dharma Wanita BATAN ke Dieng, 21 Juli
1991. (Dok. PPNY)

Ramah tamah Dharma Wanita BATAN di PPNY,
21 Juli 1991. Ketua Dharma Wanita Unit PPNY,
Ny. Ir. Antina Pramudita Anggraita, memberikan
sambutan, gamelan Swanten Binangun tampak di
latar belakang. (Dok. PPNY)

Wisata Dharma Wanita PPNY dan BATAN ke
Lampung, 1993. (Dok. PPNY)
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Dengan keluarnya UU no. 25 tahun
1992 tentang Perkoperasian, KPRI Karya
Nuklida telah mengubah AD/ART-nya.
Pengajuan Akta Perubahan diwakili oleh
Pengurus Koperasi yang terdiri atas: Ir. Dwi
Biyantoro, MS (Ketua), Ir. Dwi Herwidhi
(Wakil Ketua), Drs. Tono Wibowo
(Sekretaris I), Drs. Sudarmadji (Sekretaris
II), dan Topo Harjono, BSc (Bendahara).
Pada tanggal 17 Nopember 1995 Koperasi
Karya Nuklida telah melakukan pengesahan
Akta Perubahan dengan Nomor 12/BH/
PAD/KWK-12/XI/1995 dikeluarkan oleh
Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil Republik Indonesia. Bunyi
Akta Perubahan NAMA: KOPERASI
PEGAWAI NEGERI “KARYA NUKLIDA”; ALAMAT/TEMPAT: JALAN BABARSARI PO BOX 1008; KEDUDUKAN
: KECAMATAN DEPOK.
Prinsip koperasi menurut UU no. 25
tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat
sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU
dilakukan secara adil sesuai dengan jasa
usaha masing-masing anggota, pemberian
balas jasa yang terbatas terhadap modal,
kemandirian, pendidikan perkoperasian,
dan kerjasama antar koperasi.
Koperasi Karya Nuklida sudah saatnya
untuk lebih berkembang sehingga tidak
hanya melayani kebutuhan internal anggotanya saja tetapi juga mulai untuk melayani

masyarakat umum. Oleh karena itu pada
awal tahun 1998 Kepala PPNY yang pada
waktu itu dijabat oleh Ir. Sukarman
Aminjoyo selaku Pembina Koperasi menawarkan kepada Ketua Koperasi Karya
Nuklida untuk membangun kantor Koperasi
agar dapat mandiri di sebelah timur
Komplek Perumahan BATAN Babarsari
Kluster Selatan. Tawaran ini disanggupi
oleh Ketua Koperasi karena sudah memiliki
dana pembangunan yang cukup untuk
membangun kantor tersebut. Karena itu
kemudian Kepala PPNY mengirim surat
permohonan ijin kepada Kepala BATAN
untuk membangun gedung Koperasi Karya
Nuklida di sebelah timur Komplek Perumahan BATAN tersebut. Kepala BATAN
mengijinkan dan mendukung rencana tersebut, dan Gedung KPRI Karya Nuklida
diresmikan oleh Kepala BATAN Ir. M. Iyos
R. Subki, M.Sc. pada tanggal 25 November
1998.

Gedung KPRI “Karya Nuklida” (dok. PPNY)

KESIMPULAN
Dalam periode 13 tahun PPNY dipimpin
oleh 4 orang Kepala, salah satunya meninggal dalam tugas. Dengan nama pusat
yang lebih umum (hanya menyatakan tempat) banyak hal yang telah dapat dicapai.
Generator neutron yang rusak dari Pasar
Jumat berhasil dipindahkan dan dioperasi-

kan di BATAN Yogyakarta (hingga sekarang). Mesin Berkas Elektron buatan
BATAN Yogyakarta mulai didesain dan
dibuat komponen-komponennya.
Penelitian logam tanah jarang (LTJ)
dilanjutkan dengan kerjasama RUT (Riset
Unggulan Terpadu) dari Kementerian Riset
dan Teknologi. Demikian juga penelitian
bahan-bahan reaktor seperti zirkon dan
grafit. Penelitian gondok endemik dilakukan dengan kerjasama KFA-Jülich, Jerman. Laboratorium untuk pertanggalan
radiokarbon disiapkan dengan bantuan
IAEA, demikian juga laboratorium latar
rendah dengan supresi Compton.
Sistem Instrumentasi dan Kendali (SIK)
Reaktor Kartini dikembangkan dengan basis digital, penukar panas diperbaiki sehingga lebih berfungsi, fasilitas iradiasi dengan lazy susan mulai dipasang.
Bidang Keselamatan Kerja dan Kesehatan mulai menempati gedung sendiri dengan
fasilitas balai pengobatan, sistem kalibrasi
tersier, dan saluran limbah terpadu. Renograf (alat uji ginjal) dan peralatan instrumentasi nuklir lain dikembangkan dan diaplikasikan ke masyarakat, yang dapat merupakan realisasi dari yang diceritakan
oleh Presiden RI pertama Ir. Sukarno dalam sambutan peresmian Reaktor Subkritik
seperempat abad sebelumnya (Lampiran
3). PATN juga mulai menerima mahasiswa
dari luar BATAN, sebagai bagian realisasi
pendidikan formal nuklir untuk masyarakat.
Perpustakaan PPNY meraih predikat
perpustakaan terbaik di DIY dan pengelolanya mulai mengikuti jabatan fungsional
pustakawan. Subunit KORPRI BATAN Yogyakarta berhasil menyelenggarakan POR
BATAN di Yogyakarta, dan Koperasi Karya
Nuklida berhasil mempunyai Gedung dan
Kantor Koperasi di luar kantor PPNY.
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MBE (Mesin Berkas Elektron) dan anggota tim
rancangbangun/komisioning MBE. (Dok. P3TM)
(hal. 114)
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BAB VII. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MAJU
(1999-2005)

P

ada tanggal 7 Desember 1998
ditetapkan Keputusan Presiden RI
nomor 197 tahun 1998 tentang Struktur
Organisasi Badan Tenaga Nuklir Nasional,
sebagai pengganti Keputusan Presiden RI
Nomor 82 tahun 1985. Dalam struktur
organisasi yang baru tersebut, BATAN
memiliki 6 eselon I-a yang terdiri dari
Kepala, Sekretaris Utama dan 4 Deputi
Kepala, dan 25 eselon II-a yang terdiri dari
4 Kepala Biro, 18 Kepala Pusat, dan 3
eselon II-a langsung di bawah Kepala
BATAN yaitu Kepala Pusdiklat, Inspektorat, dan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi
Nuklir (STTN). STTN secara khusus
ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI
nomor 71 tahun 2001 tanggal 8 Juni 2001.
Keempat Deputi Dirjen adalah Deputi
Bidang Penelitian Dasar dan Terapan
(PDT), Deputi Bidang Pengembangan
Teknologi dan Energi Nuklir (PTEN),
Deputi Bidang Pengembangan Teknologi
Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa
(PTDBR), dan Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan
dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Nuklir (PHLPN). Deputi PDT
membawahkan 5 pusat: PATIR (Pusat
Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi, di
Pasar Jumat), P3TN (Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknik Nuklir, di Bandung), P3TM (Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Maju, semula
PPNY/Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta),
PTKMR (Pusat Teknologi Keselamatan dan
Metrologi Radiasi, di Pasar Jumat), dan
PTBIN (Pusat Teknologi Bahan Industri
Nuklir, semula Pusat Penelitian Sains
Materi/PPSM, di Puspiptek Serpong).
Uraian tugas dan fungsi setiap unit kerja
BATAN diatur dalam Surat Keputusan
Kepala BATAN nomor 73/KA/IV/1999

tanggal 1 April 1999 tentang organisasi dan
tata kerja BATAN. P3TM mempunyai
tugas pokok melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang teknologi maju.
Susunan organisasi P3TM terdiri atas
Kepala Pusat yang membawahkan 1 bagian:
Tata Usaha, 5 bidang: Teknofisikokimia,
Akselerator, Teknologi Proses, Reaktor,
Keselamatan Kerja dan Kesehatan, dan 3
unit: Perpustakaan, Pengamanan Nuklir,
Balai Elektromekanik. Hingga tanggal 9
Juni 2003 Kepala P3TM dijabat oleh Ir.
Sukarman Aminjoyo, dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dra. Sri Tuty Rahayu yang
pada tahun 2001 dilanjutkan oleh Ir. Eko
Edy Karmanto. Kepala P3TM dilanjutkan
oleh Drs. Sudjatmoko, SU dengan Kepala
Bagian Tata Usaha Ir. Eko Edy Karmanto,
yang pada tahun 2005 dilanjutkan oleh
Nurmi Rahardjo, SH.
Pada akhir Desember 2005 jumlah
personil 459 orang dengan 231 pejabat
fungsional: peneliti 68 orang, pranata nuklir
116 orang, pengawas radiasi 5 orang,
teknisi litkayasa 31 orang, pustakawan 6
orang, amdal 1 orang, dan pranata humas 4
orang.
Acara tahunan Pertemuan dan Presentasi
Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Nuklir (PPI-PDIPTN) dan
Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Teknis
Pranata Nuklir (PPITPN) tetap dilanjutkan.
Selain itu mulai dengan pertemuan tanggal
14-15 November 2000 diselenggarakan
juga Pertemuan dan Presentasi Ilmiah
Penelitian dan Pengelolaan Perangkat
Nuklir (PPIPPRN), yang mulai tahun 2001
menjadi Seminar Nasional Penelitian
Pengelolaan Perangkat Nuklir dan diselenggarakan tidak selalu di P3TM tetapi juga di
pusat-pusat yang lain di BATAN, khususnya untuk fungsional Pranata Nuklir.
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BIDANG AKSELERATOR (BA)
BA merupakan organisasi matriks
peneliti dengan 3 kelompok (Fisika Nuklir,
Fisika Atom dan Zat Padat, Komputasi dan
Elektronika) dengan Kepala Bidang dijabat
oleh Drs. Sudjatmoko, SU hingga Juni
2003, kemudian dilanjutkan oleh Drs.
Darsono, M.Sc.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang
Akselerator, kegiatan litbang utama pada
periode tahun 1999-2005 adalah melakukan
litbang berbasis akselerator: melanjutkan
kegiatan Perancangan dan Konstruksi
Mesin Berkas Elektron 350 keV/10 mA
Untuk Proses Pelapisan dan Pengeringan
(Curing of Coatings) yang belum dapat
diselesaikan pada tahun sebelumnya,
litbang nitridasi plasma/ion, dan litbang
laboratorium berbasis akselerator.

jadwal yang telah direncanakan. Dengan
menyesuaikan dana yang disediakan,
program Perancangan dan Konstruksi
Mesin Berkas Elektron 350 keV/10 mA
Untuk Proses Pelapisan dan Pengeringan
(Curing of Coatings) baru dapat diselesaikan pada tahun 2003. Peresmian dioperasikannya Mesin Berkas Elektron 350 keV/10
mA untuk Proses Pelapisan dan Pengeringan (Curing of Coatings) dilaksanakan pada
tanggal 16 Desember 2003 oleh Menristek,
Ir. M. Hatta Rajasa.

Rancangbangun Mesin Berkas Elektron
Seperti yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, salah satu kegiatan litbang
berbasis akselerator adalah Perancangan
dan Konstruksi Mesin Berkas Elektron
(MBE) 350 keV/10 mA Untuk Proses
Pelapisan dan Pengeringan (Curing of
Coatings). Sasaran kegiatan adalah
dihasilkan satu unit MBE 350 keV/10 mA
yang dapat dimanfaatkan untuk litbang
proses pelapisan dan pengeringan produk
kayu olahan, pelapisan atau laminasi kertas
dan plastik, pelapisan protektif dan dekorasi
pada permukaan metal, serta pengembangan SDM dalam penguasaan teknologi
akselerator.
Kegiatan rancangbangun MBE tersebut
direncanakan selama empat tahun, dan dilaksanakan mulai tahun 1997/1998 sampai
dengan tahun 2000/2001. Karena dalam
tahapan pelaksanaan kegiatan, biaya tahunan yang diterima tidak sesuai dengan
rencana biaya yang diajukan, maka program
rancangbangun MBE energi rendah tersebut
tidak dapat diselesaikan sesuai dengan
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MBE dan anggota tim rancangbangun/komisioning
MBE. (Dok. P3TM)

Litbang Nitridasi Plasma/Ion
Berbagai macam teknik perlakuan permukaan (surface treatments) telah dikembangkan untuk menghasilkan permukaan
bahan yang memiliki kekerasan tinggi, dan
ketahanan korosi serta ketahanan aus untuk
menahan lingkungan yang ekstrim. Nitridasi adalah salah satu teknik perlakuan
permukaan yang paling sering digunakan
karena biaya operasinya relatif rendah,
kesederhanaan proses, dan kemampuannya
secara substansial dapat meningkatkan
kekerasan permukaan bahan bersamaan
dengan peningkatan ketahanan korosi dan
ketahanan aus relatif terhadap stainless
steel yang tidak mengalami perlakuan
permukaan.
Nitridasi plasma atau nitridasi ion adalah
suatu metode pengerasan permukaan dengan menggunakan teknologi lucutan pijar
(glow discharge technology) untuk memasukkan unsur nitrogen ke permukaan dan
selanjutnya berdifusi ke dalam bahan.
Proses nitridasi ion dilakukan dalam bejana
yang berisi gas nitrogen tekanan rendah,
pada elektrode yang terpasang di dalam
bejana diberi tegangan tinggi, dan ion-ion
dalam plasma yang terbentuk dipercepat
untuk bertumbukan dengan benda kerja.
Proses tumbukan ion tersebut memanaskan
benda kerja dan membersihkan permukaan
serta memberikan nitrogen aktif di bawah
pengaruh lucutan pijar untuk membentuk
lapisan nitrida tipis pada permukaan benda
kerja.
Suatu keuntungan dari nitridasi ion
adalah kemampuannya atau potensinya
untuk membentuk lapisan monofase yang
tidak getas (tidak mudah pecah) daripada
lapisan multifase yang biasanya terbentuk
selama proses nitridasi cair dan nitridasi
gas. Selain itu, juga memungkinkan untuk
mencegah pembentukan lapisan senyawa
(compound layer), dan karena itu, hanya
menghasilkan daerah atau zona difusi yang
memiliki adesi substrat yang lebih besar.

Lapisan semacam itu juga selanjutnya dapat
digunakan bersama dengan teknik PVD
(physical vapor deposition) untuk menghasilkan beberapa lapisan permukaan
(multiple surface coatings). Pelapisan lapisan tipis keras termasuk nitrida krom dan
karbonitrida titanium juga dapat didepositkan di atas lapisan yang ternitridasi
plasma. Tergantung pada jumlah lapisan,
metode ini disebut pelapisan dupleks dan
multipleks.

Peralatan nitridasi ion yang dilengkapi dengan
bejana reaktor plasma, sistem tegangan tinggi DC,
regulator suhu, sistem vakum dan sistem masukan
gas. (Dok. Sudjatmoko)

Berdasarkan
perkembangan
teknik
perlakuan permukaan bahan di luar negeri
yang sangat maju, dan juga berdasarkan
pengalaman dan penguasaan teknologi
plasma oleh para peneliti di BATAN
Yogyakarta, maka pada tahun 1998 mulai
dilakukan rancangbangun peralatan nitridasi ion dengan Peneliti Utama Drs.
Sudjatmoko, SU, dibantu oleh para peneliti:
Sukidi, ST, Bambang Siswanto, S.Si., Drs.
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Agus Santoso, Ir. Wirjoadi, dan Eko
Priyono, ST, serta beberapa orang teknisi.
Komponen utama peralatan nitridasi ion
yang dibuat terdiri dari: bejana reaktor
plasma yang terbuat dari stainless steel
dilengkapi dengan view window untuk
mengamati terjadinya plasma, dan di
dalamnya dipasang elektrode yang dihubungkan ke tegangan tinggi DC; benda
kerja yang akan dinitridasi diletakkan pada
katode; sistem tegangan tinggi DC yang
memberikan catudaya pada elektrode
sehingga dapat dibangkitkan plasma di
antara elektrode; regulator suhu yang
berfungsi untuk mengatur suhu benda kerja
pada saat proses nitridasi ion; sistem vakum
yang terdiri dari sebuah pompa rotari yang
dilengkapi dengan meter vakum untuk
menghampakan bejana reaktor plasma
hingga orde 10-3 torr; dan sistem masukan
gas yang mengatur laju aliran gas nitrogen
ke dalam bejana reaktor plasma.
Peralatan nitridasi ion tersebut telah
dapat dioperasikan dengan baik sesuai yang
direncanakan dengan tegangan operasi
sekitar 1 kV, suhu nitridasi sekitar 600 °C
dan waktu nitridasi yang dapat divariasi
antara satu hingga enam jam. Hasil rancangbangun peralatan nitridasi ion telah
diajukan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia untuk mendapatkan paten sederhana dengan judul invensi: “Alat pengerasan permukaan logam dengan nitridasi ion”
(Lampiran 4).
Berbagai kegiatan penelitian telah dilakukan oleh para peneliti di BATAN
Yogyakarta, dan juga penelitian para
mahasiswa untuk menyelesaikan tugas
akhir S1 dan S2, dengan menggunakan
peralatan nitridasi ion tersebut. Jenis
penelitian yang telah banyak dilakukan
terutama berkaitan dengan peningkatan
kekerasan dan ketahanan aus komponen
otomotif, peralatan mekanik, serta untuk
meningkatkan ketahanan aus dan korosi
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bahan biomedik yang digunakan untuk
pembuatan tulang buatan.
Laboratorium Berbasis Akselerator
Berbagai permasalahan pembangunan
nasional, khususnya dalam bidang-bidang
industri, kesehatan, pertanian dan lingkungan hidup, yang timbul dalam era globalisasi
dan krisis moneter pada pertengahan tahun
1997 dan berlanjut ke krisis ekonomi perlu
segera mendapatkan penyelesaian. Salah
satu cara penyelesaian permasalahan tersebut adalah melibatkan peran iptek nuklir,
terutama pengembangan dan pemanfaatan
teknologi akselerator. BATAN sejak awal
pembentukannya secara bertahap telah
mengembangkan kemampuan penguasaan
iptek nuklir, khususnya teknologi akselerator, dalam skala nasional dalam bentuk
fasilitas litbang, infrastruktur penunjang
dan pendidikan serta pelatihan personil.
Oleh karena itu Kepala BATAN, Ir. Iyos R.
Subki, M.Sc., memutuskan untuk mengembangkan teknologi akselerator yang dapat
dimanfaatkan dalam bidang-bidang industri, kesehatan, pertanian dan lingkungan
hidup, dengan membangun laboratorium
berbasis akselerator di BATAN Yogyakarta. Untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut, Kepala BATAN menunjuk Drs.
Sudjatmoko, SU sebagai Peneliti Utama
untuk melakukan rapat koordinasi, pertemuan ilmiah/seminar, dan menyusun proposal “Program Pembangunan Laboratorium Berbasis Akselerator,” yang diajukan
kepada pemerintah dengan skema pendanaan bersumber pada program blue book
Bappenas.
Dalam proposal yang diajukan kepada
pemerintah, diusulkan bahwa laboratorium
berbasis akselerator akan dimanfaatkan
dalam sektor-sektor: industri, kedokteran
dan pelayanan kesehatan, pertanian dan
bioteknologi, serta lingkungan hidup;
sehingga dapat memberikan sumbangan

yang besar untuk membantu menyelesaikan
berbagai permasalahan nasional.

masyarakat, serta peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan akselerator dalam sektor
industri

Akselerator untuk diagnostik

Implantasi ion untuk pembuatan piranti
elektronika dan mikroelektronika adalah
satu dari beberapa pemanfaatan akselerator
dalam sektor industri. Teknik ini jauh lebih
unggul dan telah menggantikan teknik
difusi ion yang digunakan sebelumnya.
Dengan teknik implantasi ion dapat
dihasilkan rangkaian-rangkaian mikro terintegrasi seperti IC (integrated circuit), LSI
(large system integration) dan VLSI (very
large system integration) yang banyak
digunakan dalam bidang telekomunikasi
dan informatika. Dalam era globalisasi abad
21, kedua bidang tersebut sangat besar
perannya bagi suatu negara dalam pembangunan ekonomi.
Teknik implantasi ion juga dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengubah
sifat-sifat suatu permukaan bahan (rekayasa
bahan) sehingga dihasilkan bahan baru
dengan sifat yang lebih unggul. Dengan
teknik ini dapat dilakukan modifikasi sifatsifat konduktivitas listrik, kekerasan
permukaan, ketahanan korosi, ketahanan
aus, kelakuan kelelahan bahan, sifat adesif,
sifat magnetik atau optik dari suatu bahan
berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.
Pemanfaatan akselerator dalam sektor
kedokteran dan pelayanan kesehatan
Dalam pembangunan nasional, sektor
pembangunan kesehatan juga berperan
penting dalam membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan. Dengan
iptek nuklir, khususnya akselerator, dapat
dimanfaatkan dalam bidang kedokteran
untuk diagnostik dan terapi yang sangat
akurat, efisien dan efektif, sehingga dapat
dilakukan peningkatan perbaikan kesehatan

Dengan akselerator dapat dihasilkan
radioisotop pemancar positron yang memberikan tanggap jauh lebih baik jika
dibandingkan dengan pemancar gamma.
Pemancar positron tersebut memiliki umur
paruh pendek dan dapat diinjeksikan ke
dalam tubuh manusia, terlokalisasi dan
tanpa menimbulkan dosis radiasi yang
tinggi. Radiasi anihilasi positron tersebut
mudah terdeteksi dari luar tubuh menggunakan PET (Positron Emission Tomography), sehingga dapat digunakan untuk:
mengikuti perubahan dalam distribusi
atom-atom yang terbubuhi radionuklida,
mengamati anomali metabolisme (perubahan dalam aliran darah, pemanfaatan oksigen
dan metabolism glucose), dan mendeteksi
adanya jaringan kanker.
Akselerator juga dapat menghasilkan
berkas proton yang dapat dimanfaatkan
untuk diagnosis, khususnya dalam bidang
biomedis, yaitu pemetaan unsur-unsur yang
memberikan informasi tentang peranan
unsur-unsur dalam aetiologi berbagai jenis
penyakit. Untuk pemetaan tersebut
digunakan scanning proton microprobe
dengan teknik PIXE (Proton Induced Xray Emission). Dengan teknik ini dapat juga
dilakukan analisis unsur dalam syaraf,
jaringan tubuh dan biofluida.
Akselerator untuk terapi
Terapi radiasi (radioterapi) hingga saat
ini mendapatkan perhatian yang terus
meningkat karena secara umum masih
merupakan salah satu cara terbaik dan
efektif untuk melawan kanker. Tujuan
radioterapi adalah membunuh sel-sel
kanker tanpa merusak jaringan sel sehat.
Dengan proton dan partikel berat bermuatan
dapat diperoleh distribusi terlokalisasi
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sangat tinggi yang disebut puncak Bragg
(daerah deposisi energi maksimum) dengan
lebar puncak hanya beberapa millimeter
dekat dengan ujung jangkauan ion. Dengan
terapi proton atau ion tersebut, dapat
diberikan dosis yang sangat tinggi pada
jaringan kanker dengan kerusakan sangat
kecil pada jaringan sehat di sekitarnya, dan
proses terapi berlangsung sangat cepat
dalam orde menit. Untuk mencapai kedalaman penetrasi tertentu hingga mencapai
jaringan kanker di dalam tubuh pasien
diperlukan energi proton atau ion hingga
orde 250 MeV yang dapat dihasilkan oleh
sebuah akselerator sinkrotron.
Pemanfaatan akselerator dalam sektor
pertanian dan bioteknologi
Berbagai jenis radiasi dan proses kimia
telah digunakan untuk menimbulkan mutasi
dalam tanaman setelah penemuan mutasi
dalam Drosophila oleh Muller dan mutasi
dalam jagung oleh Stadler. Pada umumnya
radiasi yang paling sering digunakan adalah
sinar gamma atau sinar-X dengan LET
(Linear Energy Transfer) rendah. Banyak
mutan-mutan baru yang bermanfaat telah
dihasilkan dan digunakan secara langsung
maupun tidak langsung untuk keperluan
komersial di dunia hingga saat ini.
Pemanfaatan
teknologi
akselerator
dalam sektor pertanian dan bioteknologi
melengkapi teknik yang telah ada dalam
“upaya mencari terobosan baru dalam
bioteknologi seperti kultur jaringan, mutasi
genetik dan pemecahan DNA”. Beberapa
jenis ion yang sering digunakan antara lain
adalah He, C, Ar dan Ne dengan energi
orde puluhan MeV/nukleon. Akselerator
berfungsi untuk membuat medan radiasi ion
yang lebih homogen, dan dapat dilakukan
variasi dosis ion, energi ion ataupun jenis
ion yang diradiasikan. Dengan variasi
parameter-parameter tersebut diharapkan
dapat dihasilkan bibit-bibit unggul atau
mutan baru (tanaman pangan, perkebunan
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dan kehutanan) dengan lebih mudah dan
relatif cepat dibandingkan dengan teknik
konvensional yang ada.
Pemanfaatan akselerator dalam sektor
lingkungan hidup.
Dalam program pembangunan nasional
berwawasan lingkungan, kebijakan sektor
lingkungan hidup antara lain adalah arah
pembangunan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan peningkatan
upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
Pengembangan dalam sektor industri,
transportasi maupun pertanian memberikan
dampak negatif pada lingkungan hidup.
Dalam sektor industri dapat menimbulkan
pencemaran bahan beracun yang dapat
menurunkan atau merusak kualitas
kesehatan manusia dan keselamatan
lingkungan hidup. Dalam pembangunan
sektor pertanian dapat memberikan dampak
kontaminasi dari bahan-bahan kimia dan
pestisida dalam makanan, air dan tanah;
sedangkan dalam pembangunan sektor
transportasi dapat mengakibatkan polusi
yang sangat tinggi pada atmosfir,
khususnya di kota-kota besar. Dengan
akselerator proton atau ion dapat digunakan
untuk monitoring lingkungan hidup dalam
upaya meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Berkas proton
atau berkas ion dimanfaatkan untuk analisis
unsur-unsur
dalam
suatu
cuplikan
lingkungan hidup menggunakan teknik
PIXE.
Selain sektor lingkungan hidup,
akselerator juga digunakan dalam sektor
pertambangan (geologi dan minerologi)
untuk menetapkan unsur-unsur dan
komposisi unsur dalam batuan dan mineral.
Dalam bidang arkeologi digunakan untuk
menentukan umur benda purbakala
(pertanggalan peninggalan kuno) dengan
teknik AMS (Accelerator Mass Spectrometer), yang menggantikan teknik penca-

cahan peluruhan beta. Dengan teknik AMS
ini dapat dilakukan pengukuran dengan
efisiensi lebih besar dan sensitivitas
deteksinya lebih besar 1000 kali dibandingkan metode sebelumnya.
Realisasi Pembangunan Laboratorium Berbasis Akselerator
Laboratorium berbasis teknologi akselerator tersebut direncanakan terdiri dari
beberapa bagian utama, yaitu sistem
akselerator, beberapa ruang laboratorium
untuk kegiatan eksperimen dan fasilitas
pendukung. Apabila ditinjau dari segi
pemakaiannya, laboratorium akselerator
tersebut dibagi menjadi dua daerah, yaitu
daerah energi rendah dan daerah energi
tinggi.
Dalam daerah energi rendah diperlukan
sebuah
akselerator
yang
mampu
mempercepat berbagai jenis ion, dan
pemilihan jenis akselerator ini ada tiga jenis
pilihan, yaitu: akselerator ion elektrostatik,
akselerator RFQ (Radio Frequency
Quadrupole), dan akselerator siklotron.
Akselerator energi rendah ini juga akan
dimanfaatkan sebagai sistem injektor untuk
akselerator energi medium/tinggi sinkrotron.
Pada daerah energi rendah ini,
akselerator dan fasilitasnya dimanfaatkan
untuk kegiatan litbang yang mendukung
pembangunan dalam sektor-sektor industri,
kedokteran dan pelayanan kesehatan,
pertanian dan bioteknologi, dan lingkungan
hidup.
Dalam daerah energi tinggi akan
digunakan akselerator jenis sinkrotron
dengan energi 200-300 MeV/nukleon,
dimana berkas ionnya diinjeksikan dari
akselerator energi rendah. Dalam daerah
energi tinggi ini, fasilitas yang tersedia
direncanakan untuk dapat dimanfaatkan
dalam sektor kedokteran dan pelayanan
kesehatan untuk terapi kanker (proton
therapy), serta untuk pengembangan teknik
khusus dan metode analisis.

Laboratorium berbasis akselerator direncanakan mulai dibangun pada tahun 1999
hingga 2003 dengan jenis kegiatan:
pembuatan dokumen-dokumen, user requirement, design requirement, conceptual
design, basic engineering design dan detail
engineering;
perencanaan sarana dan
prasarana fisik; pembangunan sarana dan
prasarana
fisik;
fabrikasi
peralatan
akselerator, instalasi dan testing; serta beam
commissioning, calibration and tuning.
Rencana
pembangunan
laboratorium
berbasis akselerator yang sudah disiapkan
secara baik dan matang, serta telah
mendapatkan berbagai masukan dari para
pakar teknologi dan aplikasi akselerator
dari Eropa dan Jepang lewat beberapa kali
seminar yang dilaksanakan, akan tetapi
rencana pembangunan tersebut tidak dapat
dilaksanakan. Alasan utama tidak dapat
dilaksanakannya program tersebut karena
RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang
diajukan kepada pemerintah terlalu besar,
dan pemerintah pada waktu itu tidak dapat
memenuhi anggaran yang diajukan.
Seminar Nasional Akselerator
Dalam program kegiatan pembangunan
laboratorium berbasis akselerator dan
kegiatan rancangbangun Mesin Berkas
Elektron 350 keV/10 mA Untuk Proses
Pelapisan dan Pengeringan (Curing of
Coatings), BATAN Yogyakarta telah
berulangkali menyelenggarakan pertemuan
ilmiah dan seminar nasional dengan
melibatkan berbagai lembaga litbang dan
perguruan tinggi, baik dari dalam dan luar
negeri. Supaya makalah-makalah ilmiah
yang telah dipresentasikan dalam seminar
tersebut terdokumentasi dengan baik, maka
telah diterbitkan Prosiding Pertemuan dan
Presentasi Ilmiah “Teknologi Akselerator
dan Aplikasinya” dengan Volume 1 Nomor
1 mulai bulan Juli 1999 dengan Nomor
ISSN 1411-1349, yang masih tetap terbit
hingga tahun 2014 ini.
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Program BAS (BATAN Accelerator School)
Program kegiatan litbang teknologi
akselerator di BATAN berkembang secara
bersamaan dengan program pengembangan
reaktor nuklir. Program ini telah dilakukan
secara konsisten sejak Pelita III, khususnya
dalam program rekayasa akselerator energi
rendah. Dalam pelaksanaan program
tersebut BATAN memperoleh sejumlah
bantuan dari IAEA (International Atomic
Energy Agency) berupa tenaga ahli (expert)
yang datang ke BATAN Yogyakarta, dan
bantuan pelatihan (training course) ke luar
negeri bagi para peneliti untuk mendapatkan pelatihan keahlian dan peningkatan
kemampuan dalam penguasaan dan pengembangan teknologi akselerator.
Dalam pelaksanaan program pembangunan laboratorium berbasis akselerator,
Batan juga mengajukan bantuan dari IAEA
berupa bantuan tenaga ahli, dan disetujui
dalam bentuk program BAS (BATAN
Accelerator School). Program BAS pertama
dilaksanakan 4-15 September 2000, yaitu
BAS 2000 yang pelaksanaannya mendapat
bantuan tenaga ahli dari IAEA (International Atomic Energy Commission) dan
JAIF (Japan Atomic Industrial Forum).
Pada tahun-tahun berikutnya program BAS
dapat dilaksanakan setiap tahun dengan
peserta diklat tidak hanya dari BATAN,
tetapi juga dari lembaga lain di luar
BATAN dan dari perguruan tinggi.

dengan bahan lokal. Penelitian logam tanah
jarang (LTJ) dilakukan dengan menggunakan digesti asam dilanjutkan dengan pengendapan bertingkat. Dengan pengendapan bertingkat dapat diperoleh kelompokkelompok LTJ dan diperoleh oksida Ce,
oksida La dan oksida Nd. Penelitian untuk
proses pemurnian diteliti pemurnian dengan
membran emulsi menggunakan ekstraktan
D2EHPA, TBP, tri dodecal amine (TDA),
tri octyl phosphoric oxide (TOPO) dan
penukar ion menggunakan Dowex 50WX8, HIBA. Pada tahun 2005 telah
dilakukan kerjasama dengan PT Tambang
Timah untuk uji metalurgi pengolahan
monasit menjadi oksida LTJ menggunakan
peralatan laboratorium memakai metode
digesti asam sulfat.
Persiapan Akreditasi Laboratorium Uji
Di kelompok KNRKKR pada periode
P3TM masih dilakukan kegiatan EMSBlanjutan, dengan lokasi sungai Code dan
Gajahwong, yang kemudian diikutkan ke
program IAEA.
Dengan program IAEA pada tahun 2000
Dra. Susanna Tuning Sunanti, MT dan Dr.
Agus Taftazani mengikuti Workshop of
NAA-XRF Techniques Applied for Multielement Analysis Airborne Particulate
Matter di PINSTECH (Pakistan Institute
for Nuclear Science and Technology) di
Islamabad Pakistan (RCA-IAEA program).

BIDANG TEKNOFISIKOKIMIA (BTFK)
BTFK merupakan organisasi matriks
peneliti dengan 3 kelompok: Proses Bahan
Nuklir dan Reaktor (PBNR); Kimia Nuklir,
Radiokimia, dan Kimia Radiasi (KNRKR);
Kimia Analisa dan Uji Kualitas (KAUK)
dengan Kepala Bidang dijabat oleh Dr. Ir.
Kris Tri Basuki. Penelitian dalam bidang
teknofisikokimia khususnya dalam bidang
proses adalah litbang pemurnian logam tanah jarang dan pembuatan membran dialisis
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Pelatihan aplikasi PGNAA di Beijing, Cina (Dok.
Agus Taftazani)

Pada tahun 2001 Dr. Agus Taftazani
mempelajari Modeling of Water Quality &
Validation Using Radiotracer Techniques,
di PNRI (Philippine Nuclear Research
Institute) dalam RCA (Regional Cooperation Agreement)-IAEA program, dan pada
tahun yang sama mengikuti Workshop on
Prompt Gamma NAA Application in OnLine Bulk Processing di INET (Institute of
Nuclear Energy and Technology), Tsing
Hua University, Beijing, China.

Pelatihan QA/QC of NAA, di KAERI Korea Selatan
(Dok. Agus Taftazani)

Dalam rangka mempersiapkan akreditasi laboratorium uji P3TM, maka pada
tahun 2002 Dr. Agus Taftazani mengikuti
Second regional training on QA/QC of
Nuclear Analytical Technique (NAT) di
Malaysia Institute for Nuclear Technology
Research (MINT) Bangi, Kajang Selangor
Malaysia (RCA, IAEA program), dilanjutkan pada Maret 2003 mengikuti Regional
Training Course on Internal Auditing di
PINSTECH, Islamabad Pakistan (RCA
IAEA program) dan Oktober 2003
mengikuti the 3rd Regional Workshop “QA
and QC of Nuclear Analytical Techniques”
di KAERI (Korea Atomic Energy Research
Institute) Nuclear Training Center, Daejon,
Korea (IAEA program).
Dalam kurun waktu yang sama, Dra.
Sumining dan Dra. Susanna TS mengikuti
pelatihan metode Teknik Nuklir di ANSTO
Australia, di Thailand maupun MINT

Malaysia, Dr. Ir. Kris Tri Basuki, M.Sc dan
Ir. Prayitno, MT ke Beijing Cina.
Akreditasi Laboratorium dan Litbang
Pada tahun 2001 personil Laboratorium
Kimia Analitik P3TM berusaha keras
melaksanakan praktek sistem manajemen
mutu laboratorium yang sesuai dengan
Pedoman Badan Standarisasi Nasional
(BSN) nomor 101 tahun 1991. Berdasarkan rapat Komite Akreditasi Nasional pada
tangal 23 Januari 2002, maka pada tanggal
31 Januari 2002, Laboratorium Kimia
Analitik P3TM memperoleh Sertifikat
Akreditasi yang pertama kali di BATAN
sebagai Laboratorium Penguji berdasarkan
Pedoman BSN 101-1991 (ISO/IEC GUIDE
25), nomor akreditasi LP-119-IDN, masa
berlaku 23 Januari 2002 hingga 22 Januari
2005. Karena ada perubahan Standar Akreditasi Laboratorium, maka Laboratorium
Kimia Analitik P3TM memperoleh sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium
Penguji yang berdasarkan SNI 19-170252000, masa berlaku 30 Desember 2002
hingga 22 Januari 2005.
Pada tanggal 12 Mei 2003, Laboratorium Kimia Analitik P3TM ditunjuk
sebagai Laboratorium Lingkungan di
Propinsi DIY dengan Surat Keputusan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
nomor 59 Tahun 2003, sehingga Laboratorium Kimia Analitik P3TM diperbolehkan melakukan pengujian sampel-sampel
lingkungan dengan parameter uji logam
berat berbahaya dan beracun (B3).
Pada tahun 2003, Bidang Teknofisikokimia P3TM memperoleh Sertifikat Akreditasi sebagai Pranata Penelitian dan Pengembangan dari Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) yaitu pelaksanaan litbangnya telah memenuhi Pedoman
KNAPPP 02:2002 tentang Persyaratan
Umum Pranata Penelitian dan Pengembangan nomor Sertifikat Akreditasi PL003121

INA, masa berlaku 16 Desember 2003
hingga 15 Desember 2006. Sertifikat ini
merupakan yang pertama di Indonesia
bersama dengan LIPI dan Balai Besar
Industri Agro.

Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kimia Analitik
P3TM sebagai Laboratorium Penguji, berdasarkan
Pedoman BSN 101-1991 (ISO/IEC GUIDE 25),
nomor akreditasi LP-119-IDN. (Dok. UJM)

Drs. Samin menerima Sertifikat Akreditasi Litbang
P3TM dari Menteri Ristek Ir. Hatta Rajasa (Ketua
KNAPPP) pada bulan Desember tahun 2003 (Dok.
Samin)

BIDANG TEKNOLOGI PROSES (BTP)
BTP merupakan organisasi matriks yang
dipimpin oleh seorang kepala Bidang dan
dijabat oleh Ir. R Sukarsono, SU. Bidang
Teknologi Proses mempunyai 3 kelompok:
Litbang Uranium teriradiasi (Kepala
Kelompok Ir. Didiek Herhady), Litbang
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Bahan Bakar Reaktor Maju (Kepala
Kelompok Ir. Bangun Wasito, M.Sc. yang
kemudian pindah ke STTN dan dilanjutkan
oleh Ir. Supardjono Mudjiman, MT),
Litbang Moderator dan Struktur (Kepala
Kelompok Ir. Dwi Retnani, MS yang
kemudian pensiun dilanjutkan oleh Ir.
Sunardjo).
Penelitian tentang uranium teriradiasi
mempelajari recovery uranium dari bahan
bakar bekas, penelitian Bahan Bakar
Reaktor Maju mempelajari pembuatan
bahan bakar reaktor suhu tinggi (RST), dan
penelitian tentang moderator dan struktur
mempelajari pemurnian zirkonium untuk
kelongsong bahan bakar nuklir.
Bahan bakar nuklir pada waktu dibakar
di reaktor mengalami pembelahan dan
perubahan/pembentukan unsur-unsur karena iradiasi terhadap bahan bakar. Karena itu
bahan bakar bekas mengandung unsurunsur radioaktif yang banyak jenisnya
dengan umur waktu paro yang sangat
variatif. Di antara unsur-unsur dalam bahan
bakar reaktor bekas, masih banyak unsur
yang dapat dimanfaatkan kembali kalau
unsur-unsur tersebut dapat dipisahkan dan
dimurnikan. Kelompok bahan bakar teriradiasi mempelajari dan melakukan eksperimen untuk pemisahan dan pemurnian
unsur-unsur berguna dari bahan bakar
bekas.
Penelitian Bahan Bakar Reaktor Maju
mempelajari tentang pembuatan bahan
bakar reaktor jenis reaktor maju (advanced
reactor). Penelitian bahan bakar reaktor
maju yang dipilih adalah pembuatan kernel
bahan bakar bentuk bola untuk reaktor suhu
tinggi. Penelitian ini pada awalnya dimulai
oleh Ir. Wardoyo yang pernah mengikuti
pelatihan bahan bakar reaktor suhu tinggi
bentuk bola (pebble bed) di Jerman pada
tahun 1987, dan yang bersangkutan diberi
tugas oleh Ir. Busron Masduki untuk
melakukan penelitian tersebut. RST dipilih
karena mempunyai prospek ke depan yang
baik yaitu mempunyai tingkat keamanan

yang tinggi dengan sifat reaktifitas negatif
terhadap kemacetan sistem. RST dapat
dibuat modular dengan daya yang bervariasi
sehingga daya dapat disesuaikan dengan
kebutuhan dan mempunyai efisiensi penggunaan bahan bakar yang tinggi karena
burn up dapat di atas 50%. Reaktor ini di
samping menghasilkan listrik, juga
menghasilkan panas yang dapat digunakan
untuk proses industri.

Bahan bakar Reaktor Suhu Tinggi bentuk bola
(Pebble Bed).

Penelitian pembuatan kernel bahan
bakar reaktor suhu tinggi dimulai dari
penelitian laboratorium untuk proses solgel. Pembuatan kernel dimulai dari bahan
baku larutan uranil nitrat murni yang
kemudian ditambah bahan-bahan aditif
seperti PVA, HMTA, surfaktan dll.
membentuk larutan sol kental sebagai
umpan proses gelasi. Sol ini kemudian
digunakan sebagai umpan proses gelasi
untuk mendapatkan gel amonium diuranat
(ADU) dengan diteteskan pada medium cair
sehingga terjadi reaksi pemadatan tetes sol
menjadi gel ADU. Ada dua macam metode
yang diteliti yaitu metode gelasi eksternal
dan
gelasi
internal.
Proses-proses
selanjutnya dari rangkaian pembuatan
reaktor suhu tinggi seperti pengeringan,
kalsinasi dan reduksi sudah diteliti untuk
mendapatkan kondisi proses.
Penelitian pengolahan pasir zirkon
menjadi zircon sponge, di samping
meneruskan penelitian metode basah yang
diteliti sebelumnya, dilakukan juga kajian
menggunakan metode kering. Dalam
pembuatan zircon sponge metode kering,

proses pemurnian dilakukan secara
pemisahan bentuk gas, karena sifat zirkon
yang apabila direaksikan dengan khlorida
berubah menjadi ZrCl4 yang mudah
tersublimasi
menjadi
gas.
Dengan
desublimasi pada suhu tertentu dapat
dilakukan memurnian zirkon.
Penelitian non-nuklir untuk ikut andil
dalam penyelesaian permasalahan teknologi
dalam masyarakat adalah litbang pembuatan minyak atsiri dan pembuatan biodiesel
dari minyak jarak. Dalam penelitian minyak
atsiri telah dapat dihasilkan eugenol 99,5%
yang berasal dari minyak daun/gagang
cengkeh melalui distilasi fraksinasi. Eugenol yang terdapat dalam minyak daun/
gagang cengkeh dengan kadar 60-70%
dapat dimurnikan dengan peralatan kolom
distilasi yang diisi dengan bahan isian. Pada
penelitian pembuatan biodisel, telah dapat
dibuat biodisel dari bahan minyak jarak dan
minyak goreng bekas. Melalui kerjasama
dengan PO (Perusahaan Otobus) Sumber
Alam juga telah dibuat unit pembuatan
biodisel kapasitas 1,5 ton/hari.

Unit pembuatan biodiesel kapasitas 1,5 ton/jam.

Di samping kegiatan tersebut BTP juga
melakukan penelitian nonnuklir dalam
kegiatan aplikasi teknologi di masyarakat
seperti studi eksplorasi air bawah tanah di
Gunungkidul yang bekerjasama dengan
Pemda DIY dan pemerintah Jerman serta
program iptekda (iptek untuk daerah).
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patkan hak paten (Lampiran 4), dan sebagainya.
Kegiatan kerjasama dengan IAEA melalui proyek INS/9/022 terkait dengan pengujian evaluasi sistem, struktur dan komponen Reaktor Kartini untuk peningkatan
keselamatan operasi. Hasil pengujian dan
evaluasi terhadap SSK tersebut menunjukan
bahwa telah terjadi penipisan pada beberapa
lokasi dari tangki reaktor Kartini tetapi
secara umum masih aman dan layak sebagai
liner reaktor.

Distilator minyak cengkeh menjadi eugenol 99,5%.

BIDANG REAKTOR (BR)
Pada periode ini struktur organisasi BR
mengalami perubahan menjadi lebih
ramping yaitu hanya terdiri dari 2 Subidang
yaitu Subidang Operasi dan Penggunaan
Reaktor, dan Subidang Fisika & Teknologi
Reaktor. Kepala Bidang Reaktor dijabat
oleh Ir. Syarip, Kepala Subidang Operasi
dan Penggunaan Reaktor dijabat oleh Ir.
Triwulan Tjiptono, sedangkan Kepala
Subidang Fisika & Teknologi Reaktor
dijabat oleh Ir. Y. Sarjono.
Program pengelolaan Reaktor Kartini
pada periode ini banyak melibatkan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun
luar negeri seperti IAEA, ANSTO Australia, USDOE, BAPETEN, dan lain-lain.
Kegiatan tersebut antara lain: peningkatan
sistem proteksi fisik reaktor 2002-2004,
kegiatan reactor component test and ageing
melalui kerjasama proyek bantuan teknis
IAEA yaitu Technical Cooperation Project
No. INS/9/022 Research Reactor Ageing
Management 2003-2004, kegiatan kerjasama dengan USDOE dalam Spent Nuclear
Fuels (SNF) Shipment 2004 atau reekspor
bahan bakar nuklir bekas, kegiatan litbang
Subcritical Assembly for Molybdenum Production (SAMOP) yang berhasil menda124

Pengujian tangki reaktor. (Dok. Syarip)

Kegiatan reekspor SNF (spent nuclear
fuel) bekerjasama dengan USDOE dilakukan untuk mengembalikan bahan bakar
bekas yang mempunyai cooling time
sedikitnya 3 tahun, ke negara asal yaitu
Amerika Serikat. Seluruh pengiriman bahan
bakar tersebut direncanakan dilaksanakan
sebelum pelaksanaan kampanye Pemilu
2004. Reekspor dilakukan berdasarkan
ketentuan: Perjanjian Protokol Perubahan
Atas Persetujuan Kerjasama antara Peme-

rintah Republik Indonesia dan pemerintah
Amerika Serikat mengenai Penggunaan
Tenaga Nuklir untuk Maksud-Maksud
Damai yang ditandatangani tanggal 20
Februari 2004 di Jakarta dan berlaku hingga
30 Desember 2031; Perjanjian antara Idaho
National Engineering and Environmental
Laboratory (INEEL)-US-DOE dengan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju (P3TM) Yogyakarta yang
ditandatangani tanggal 21 Januari 2004
(Contract No. DE-AC07-04-ID14557); dan
Perjanjian antara Schenker/NAC sebagai
forwarder yang akan mengangkut bahan
bakar bekas dengan USDOE yang ditandatangani pada bulan Januari 2004.

pelabuhan Tanjung Intan Cilacap jam 4.30
hari berikutnya. Kegiatan tersebut melibatkan satuan Ditlantas, Brimob, Intel baik
dari Mabes Polri maupun dari Polda terkait,
serta petugas Guskamtib BATAN. Selanjutnya, SNF dan peralatan kerja dimuat ke
dalam kapal MV Sea Bird pada siang hari
dan kapal meninggalkan pelabuhan Cilacap
pada tanggal 11 Maret 2004 jam 20.00,
dengan kawalan Kapal Perang Teuku Umar
sampai perairan internasional menuju Amerika Serikat.

Kedatangan SNF Transport Cask (TC) di P3TM
Yogyakarta, 29 Februari 2004. (Dok. Syarip)
Pemasukan pemisah ke dalam grid basket SNF,
setiap basket menampung 24 SNF. (Dok. PPNY)

Pengujian kebocoran terhadap TC (Transport Cask)
berisi 71 SNF. Setelah kegiatan ini, TC siap untuk
dikirim kembali ke Amerika Serikat (Dok. PPNY)

Setelah persyaratan perizinan selesai,
dilakukan pengiriman SNF sebanyak 1
kontainer dan 2 kontainer peralatan kerja
dari Yogyakarta pada tanggal 10 Maret
2004 jam 22.00 dan tiba dengan selamat di

KRI Teuku Umar sebagai pengawal kapal MV Sea
Bird selama berada di perariran Indonesia, di
pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. (Dok. Syarip)

Dalam rangka peningkatan sistem keselamatan Reaktor Kartini secara menyeluruh, dilakukan kerjasama dengan IAEA
melalui program Extra Budgetary Program
pada tahun 2005. Pada periode ini BR telah
banyak berkontribusi pada komunitas reaktor riset di dunia melalui berbagai parti125

sipasi dalam kegiatan workshop dan seminar internasional terkait pengoperasian,
perawatan dan pengelolaan, serta penelitian
terkait pemanfaatan dan pengembangan
fasilitas Reaktor Kartini, antara lain pada:
Symposium on Research Reactor Utilization di Portugal 1999, International
Seminar on Nuclear Technology di Jepang
2000, International Conference on Nuclear
Safety di Austria 2001, International
Seminar on Research Reactor Technology
and Utilization di Chile 2003, International
Seminar on IRSRR di Korea Selatan 2005.
BIDANG KESELAMATAN KERJA DAN
KESEHATAN (BK3)
BK3 merupakan bidang struktural
dengan 3 Subbidang (Proteksi Radiasi dan
Keselamatan Kerja, Pengelolaan Limbah
dan Keselamatan Lingkungan, Kesehatan
dan Kedaruratan Nuklir) dengan Kepala
Bidang dijabat oleh Drs. Purwanto.
Berdasarkan Keputusan Kepala BATAN
No.73/KA/IV/99 dan No. 166/KA/IV/2001,
BK3 terdiri dari 3 subbidang, yaitu:
Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja (PRKK) dengan tugas melakukan
kegiatan proteksi radiasi dan pengawasan
keselamatan kerja, Subbidang Pengelolaan
Limbah dan Keselamatan Lingkungan
(PLKL) dengan tugas melakukan pengelolaan lingkungan dan pengawasan keselamatan lingkungan, Subbidang Kesehatan
dan Kedaruratan Nuklir (K2N) yang bertugas melakukan pelayanan kesehatan dan
penanggulangan kedaruratan nuklir.
Pada periode ini Kepala Bidang dijabat
oleh Drs. Purwanto, Drs. Budhyono sebagai
Kepala Subbidang Proteksi Radiasi dan
Keselamatan Kerja, Ir. Ign. Djoko
Sardjono, M.Sc sebagai Kepala Subbidang
Pengelolaan Limbah dan Keselamatan
Lingkungan dari tahun 1995-2004 dan
digantikan oleh Ir. Prayitno, MT dari tahun
2004-2006, sedangkan Drs. M. Yazid
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sebagai Kasubbid Pelayanan Kesehatan dan
Kedaruratan Nuklir.
Penyusunan dokumen AMDAL
Pada tahun 1982 diterbitkan Undang-undang RI No. 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup, maka Bidang K3 telah
melakukan penyusunan dokumen AMDAL
(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
yang diprakarsai oleh dr. Kunto Wiharto
selaku Kepala BK3, walaupun Pedoman
Penyusunan Dokumen AMDAL dari Kementerian KLH baru terbit tahun 1986.
Namun hingga tahun 1993 ternyata PPNY
tidak menyimpan dokumen tersebut kecuali
konsep tulisan tangan yang disimpan di
almari Kepala BK3, maka dengan diprakarsai oleh Ir. Sukarman Aminjoyo (Kepala
BK3) ditunjuk Ir. Gede Sutresna dan
Rahardjo, BE untuk melakukan pengetikan
ulang konsep tersebut. Tetapi sebelum
upaya tersebut selesai, didapatkan informasi
dari Inspektur BAPETEN (Drs. Heryudo
Kusumo, M.Sc.) bahwa dokumen AMDAL
tersebut tersimpan di BAPETEN. Maka
secara informal BK3 minta tolong untuk
dapat diberikan salinan dokumen penting
tersebut, dan disusun dokumen Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang
dipimpin oleh Ir. Sukarman Aminjoyo,
dengan anggota Drs. Purwanto, Drs. M.
Eko Budiono (Dampak Fisikokimia), Drs.
M. Yazid (Dampak Flora dan Fauna),
Nurmi Rahardjo, SH (Sosial Budaya) dll.,
walaupun sampai dengan akhirnya dokumen RKL dan RPL tersebut tidak pernah
mendapatkan persetujuan dari BAPETEN.
Pada tahun 2005 BAPETEN merekomendasikan P3TM untuk melakukan revisi
dokumen AMDAL karena diduga telah
terjadi perubahan lingkungan yang cukup
signifikan di sekitar Reaktor Kartini.
Berkenaan dengan itu, maka Ir. Syarip
(Kepala Bidang Reaktor) telah menyedia-

kan anggaran untuk keperluan tersebut,
akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada BK3. Selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan tersebut dengan pemenang PT
Juang Jaya Nusantara. Pemenang lelang
tersebut ternyata dalam pelaksanaan pekerjaannya menemui kendala antara lain dasar
hukum penyusunan dokumen AMDAL,
karena dokumen tersebut seharusnya disusun sebelum kegiatan dimulai. Selain itu,
penentuan Komisi AMDAL yang berwenang untuk melakukan penilaian dokumen
yaitu Komisi Pusat atau Daerah.

wajib disusun apabila dijumpai indikasi
terjadinya pelanggaran lingkungan.
Berdasarkan dokumen Audit Lingkungan 2005 tersebut, maka disusunlah dokumen turunannya yaitu RKL dan RPL yang
mengurangi lokasi sampling air, tanah dan
rumput dari 36 lokasi menjadi 18 lokasi
saja, sampling dilakukan setiap bulan untuk
setiap lokasi, sampling udara dilakukan di 4
titik arah mata angin 100 meter dari reaktor
dengan periode setiap 3 bulan dan fallout
sampling hanya dilakukan di P3TM saja.
Kursus Operator Pesawat Sinar X dan
Renografi

Monitoring Radiasi Gamma Ambient Pasca Erupsi
Gunung Merapi. (Dok. M. Yazid)

Setelah dilakukan komunikasi secara
intensif dengan Kementerian Lingkungan
Hidup, maka datang 3 orang Pejabat dari
Kementerian tersebut ke P3TM untuk
mengenalkan diri bahwa Kementerian
tersebut telah membuka Kantor Regional
Jawa di Jalan Ring Road Utara, Condongcatur kira-kira 500 meter dari P3TM.
Sebagai tindak lanjut, maka diselenggarakan rapat di Kantor Regional Jawa
tersebut dengan mengundang pejabat
Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta,
Biro Lingkungan Hidup Propinsi DIY, PT
Juang Jaya Nusantara dan P3TM.
Keputusan rapat tersebut antara lain bahwa
dokumen AMDAL BATAN Yogyakarta
1983 diakui sebagai dokumen yang sah
sehingga tidak perlu direvisi lagi, dan
P3TM diperbolehkan menyusun dokumen
Audit Lingkungan yang bersifat sukarela
karena pada umumnya dokumen tersebut

Ide penyelenggaraan kursus ini berawal
dari keperluan personil operator pesawat
sinar X yang terampil dan memiliki dasar
pengetahuan yang cukup di bidang radiologi sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai permintaan dokter pemeriksa.
Pada saat itu, pengoperasian pesawat sinar
X yang ada di P3TM dilakukan oleh teknisi
kimia yang dilatih secara informal oleh
dokter radiologi. Selain itu, sekaligus untuk pemasyarakatan renograf buatan
BATAN ke lingkungan Dinas Kesehatan
Propinsi DIY.

Pembukaan Kursus oleh Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi DIY dr. Azimah Adip (Dok.K2N).

Penyelenggaraan kursus ini dilakukan
dengan meminta bantuan pengajar Akademi
Teknik Radiologi (ATRO) Citra Bangsa
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Yogyakarta yang ditunjuk oleh Dinas
Kesehatan Propinsi DIY. Berkenaan dengan itu, diselenggarakan kursus tersebut
pada tanggal 8-19 Juli 2002 di P3TM
dengan biaya dari Pusdiklat BATAN yang
dibuka oleh dr. Azimah Adib, Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi DIY.

struktural dengan pejabat fungsional untuk
mencapai tujuan BATAN secara efektif"
yang diselenggarakan BATAN Pusat, dan
sebagai anggota Tim Penilai, pada 24
Agustus 2000 diundang oleh Perpustakaan
Nasional RI untuk mengikuti Rakor Tim
Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan se
Indonesia. Ketika Dra. Ratna Udaya, MLS
memasuki masa purna tugas pada awal Juni
2005, enam karyawan perpustakaan adalah
fungsional pustakawan, sedang enam
lainnya termasuk Kepala Unit Perpustakaan
(Nurmi Rahardjo, SH) bukan fungsional.
UNIT PENGAMANAN NUKLIR

Praktikum Renografi dengan Asisten dr. Triyono
(paling kanan). Peserta dari kiri: V. Ida Rustinatun,
Budiharto (depan), Murtadi, Aris Bastianudin,
Juwarno, Tejo Purnomo, Muji Rahardjo dll. (Dok.
K2N)

UNIT PERPUSTAKAAN
Dalam rangka menunjang program
Meningkatkan Kegiatan Litbang dan
Rekayasa Iptek Nuklir, Unit Perpustakaan
melaksanakan pengadaan bahan pustaka
senilai 4 juta rupiah/tahun melaksanakan
pengawetan buku dan perawatan peralatan
perpustakaan senilai 5,5 juta rupiah/tahun
dan menyelenggarakan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi senilai 1 juta rupiah/
tahun.
Pengunjung perpustakaan rata-rata per
triwulan berjumlah 760 orang. Meskipun
sudah tidak menjadi Pusat INIS untuk
Indonesia masih ada para peneliti dari
UGM yang sering datang ke perpustakaan
untuk membaca mikrofis atau minta jasa
cetak dengan printer mikrofis yang sudah
siap digunakan.
Pada tanggal 20-21 Juli 1999 Dra. Ratna
Udaya, MLS ditugasi untuk mengikuti
"Semiloka sinkronisasi kegiatan pejabat
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Unit Pengamanan Nuklir (UPN)
merupakan organisasi struktural setingkat
eselon IV di bawah Kepala Pusat dengan
Kepala Unit dijabat oleh Sutopo, BE.
Sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap pengamanan fasilitas nuklir, UPN
dilengkapi dengan peralatan sistem deteksi
dan respons, seperti metal detector, peralatan radio komunikasi, senjata api, bom
blanket, dsb.
Pada bulan Februari tahun 2001 dilakukan evaluasi sistem pengamanan nuklir
melalui kerjasama dengan IAEA yaitu
program International Physical Protection
Advisory Service Mission (IPPAS). Misi
IPPAS tersebut menghasilkan beberapa
rekomendasi untuk peningkatan sistem
proteksi fisik fasilitas nuklir yang harus
ditindaklanjuti oleh P3TM. Sebagai salah
satu implementasi peningkatan sistem
proteksi fisik tersebut, pada tahun 2003
dilakukan kerja sama dengan USDOE
melalui Contract Document No. 208610
antara USDOE-BATAN. Sistem proteksi
fisik tersebut terdiri dari Access Control
System (ACS) dan Video Surveillance
System (VSS). VSS merupakan sistem
pemantauan terpusat di central alarm
station (CAS) yang diletakkan di ruang
khusus tahan penyusup dari dalam (intru-

der). Sistem tersebut terutama dipasang di
Gedung Reaktor.

Beberapa peralatan sistem proteksi fisik: rompi
tahan peluru, bomb blanket, detektor logam. (Dok.
P3TM)

Sistem pagar pengaman proteksi fisik Reaktor
Kartini dan penambahan sistem monitor video
sedang dipasang oleh Supriyanto, teknisi reaktor.
(Dok. P3TM)

Hampir semua kegiatan litbang di P3TM
menggunakan bahan nuklir dan zat
radioaktif. Untuk menjamin keselamatan
dan keamanan bahan dan fasilitas nuklir,
perlu diketahui potensi ancaman yang
mungkin ada sesuai dengan situasi dan
kondisi yang harus diperhitungkan. Pada
periode ini telah berhasil dibuat suatu
dokumen ancaman dasar disain atau design
based threat (DBT) untuk tingkat lokal
P3TM. DBT lokal ini dibuat untuk menjadi
dasar/rujukan dalam penyusunan dan
penyelenggaraan sistem proteksi fisik bahan
dan fasilitas yang efisien dan efektif.
Dokumen DBT lokal ini disusun merujuk
pada Dokumen Ancaman Dasar Disain
Nasional atau DBT Nasional Revisi 0 yang
diterbitkan oleh BAPETEN pada tahun
2004.

Konfigurasi pada konsol (central alarm station)
sistem proteksi fisik sebelum dan setelah dilakukan
peningkatan hasil kerja sama dengan USDOE.
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rancang bangun mekanik dan gelas, sarana
penunjang litbang dan non litbang.
Pada tahun 2000 Prajitno mengikuti
IAEA Regional Training Course on
Troubleshooting of Nuclear Instrument.
Based on Advanced Technologies (Microprocessor and Surface Mounted Technology) di MINT, Bangi, Malaysia. Hasil
training yang diperoleh Prajitno dinilai
bagus oleh IAEA, sehingga IAEA menunjuk menjadi supervisor pelatihan untuk negara-negara yang belum mengikuti training
di Malaysia. Pada tahun 2004 datang ke
P3TM Yogyakarta 3 trainee: Somboon
Toautachone (Thailand), Rana Zulfiqar Ali
(Pakistan) dan Randy Salazar (Philipina).
Mereka berada di P3TM selama satu bulan
untuk mengikuti pelatihan Surface Mounted
Technology dan mikro kontroler di bawah
bimbingan Prajitno.
Penambahan pintu geser (sliding gate) pada pintu
masuk utama ke P3TM. (Dok. P3TM)

BALAI ELEKTROMEKANIK (BEM)
BEM merupakan organisasi matriks
dengan Kepala UPT dijabat oleh Drs.
Bambang Supardiyono, M.Si. hingga Mei
2003 dan kemudian dilanjutkan oleh Prajitno, S. Kom. BEM terdiri dari 3 kelompok.
Kelompok Rancang Bangun Elektronika
dan Instrumentasi melaksanakan pelayanan
rancang bangun instrumentasi dan kendali
dalam bidang akselerator, reaktor dan
proses bahan; rancang bangun elektronika
dan instrumentasi nuklir; dan rancang
bangun elektromekanik.
Kelompok Pemeliharaan & Perbaikan
Instrumentasi Nuklir melakukan pemeliharaan dan perbaikan: instrumentasi nuklir,
peralatan elektronik untuk akselerator,
reaktor dan proses bahan, jaringan LAN
(Local Area Network), peralatan elektromekanik.
Kelompok Rancang Bangun dan Pemeliharaan Mekanik melaksanakan pelayanan
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Prototip surveymeter digital (kanan) disandingkan
dengan surveymeter analog (kiri).

Hasil rancang bangun instrumentasi
nuklir di antaranya pembuatan prototip
surveymeter digital menggunakan microcontroller.
IPTEKDA (ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI UNTUK DAERAH)
Sesuai dengan visi dan misinya, BATAN
diharapkan dapat menjadi pioner dan
pemercepat pembangunan bangsa melalui

pemanfaatan teknologi nuklir di masyarakat. Untuk itu maka BATAN menetapkan
program pendayagunaan iptek nuklir di
daerah (iptekda). Dalam misinya BATAN
mempunyai komitmen agar hasil-hasil
litbangyasanya harus berdampak positif dan
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Seiring dengan komitmen tersebut, sejak
tahun 1999 BATAN telah menggulirkan
program Iptekda sampai dengan tahun 2002
telah dilakukan kerjasama dengan kurang
lebih 20 propinsi yang tersebar di wilayah
nusantara. Secara garis besar program
Iptekda merupakan program diseminasi
hasil litbang iptek BATAN ke daerah agar
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Program pendayagunaan hasil litbangyasa BATAN di daerah ini dilaksanakan
melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi,
pemberdayaan, kemandirian dan terakhir
kemitraan. Sejak tahun 1999 P3TM diberi
tugas untuk mengkoordinasikan program
tersebut di wilayah tiga propinsi yaitu Jawa
Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) dan Bali untuk bidang pertanian,
peternakan dan kesehatan. Kegiatan iptekda
di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di
empat kabupaten yaitu Kabupaten Jepara,
Blora, Wonosobo dan Temanggung.
Di Propinsi DIY kegiatan Iptekda ini
dilaksanakan di Kabupaten Bantul,
Kulonprogo dan Gunungkidul, sedangkan
di Propinsi Bali hanya dilaksanakan di
Kabupaten Gianyar. Program kegiatan di
bidang pertanian meliputi penangkaran
benih dan demofarm untuk bibit padi
Cilosari, Woyla dan Meraoke.
Program kegiatan di bidang peternakan
meliputi demo penggemukan ternak sapi
potong dengan penerapan pakan tambahan
hasil litbang BATAN yaitu UMMB (Urea
Molasses Multinutrient Block). Khusus di
Kabupaten Gianyar hanya dilaksanakan
program penggemukan ternak sapi dan
hasilnya sangat memuaskan. Program ini

berjalan dan berhasil dengan baik serta
mendapatkan tanggapan yang sangat bagus
dari pemerintah daerah setempat. Begitu
pula dengan adanya program iptekda ini
hubungan antara BATAN dengan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi lebih dekat,
khususnya hubungan kerja antara Pemda
DIY dengan P3TM.

Urea Molasses Multinutrient Block (UMMB) dan
alat pencetaknya (atas) dan penggemukan sapi.

Rakor BATAN dengan Pemda DIY dalam
rangka iptekda, hadir Gubernur DIY (tengah).
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Panen padi varietas Cilosari di Kabupaten
Bantul.
Skema pembendungan, penaikan air, dan pembangkitan listrik (Dok. Proyek Bribin).

Panen padi varietas Merauke.

Di Kabupaten Gunungkidul selain dilaksanakan program iptekda, pada tahun 2000
juga dilaksanakan proyek Bribin, yaitu
kerjasama Indonesia-Jerman yang diselenggarakan oleh beberapa instansi dan
dimotori oleh BATAN dan Universitas
Karlsrühe, Jerman. Bribin, di mana lokasi
sungai bawah tanah berada, terletak di
Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DIY, dan dikenal dengan
sebutan Goa Bribin.
Proyek Bribin pada intinya menaikkan
air sungai bawah tanah dari kedalaman 102
meter ke permukaan dengan tenaga arus
sungai sambil membangkitkan listrik, yang
dikenal dengan nama Pembangkit Listrik
Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Penanggungjawab dari BATAN adalah Dr. Ir. As
Natio Lasman, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Reaktor Maju (P2SRM).
P3TM yang berlokasi di Yogyakarta membantu koordinasi pelaksanaan proyek dan
penyimpanan alat bor vertikal khusus dari
Jerman.
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Penandatanganan MoU Proyek Bribin antara
BATAN (Dr. Soedyartomo Suntono), Pemda DIY
(Gubernur DIY, Sri Sultan HB X), dan Pemerintah
Jerman (Prof. Dr. Frans Nestmann), pada Agustus
2004, disaksikan Menristek Ir. Hatta Radjasa (Dok.
Agus Taftazani).

Karena Dr. Ir. As Natio Lasman kemudian bertugas di BAPETEN, maka kegiatan
ini banyak dilakukan oleh staf P3TM,
dengan pelaksana Ir. Didik Herhady dan
dilanjutkan oleh Dr. Ir. Agus Taftazani dan
Iswantoro. Program ini dikerjakan bersama
antara Universitas Karlsruhe (Prof. Dr.
Nestmann), BATAN, Pemda DIY, UGM,
UII dan UNS. Karena dana pendamping
yang dibutuhkan besar, maka proyek ini
dibantu langsung oleh Dirjen Pengairan
Departemen PU Jakarta, dan Departemen
Luar Negeri untuk pembebasan pajak
masuk peralatan dari Jerman. Air sungai

bawah tanah di Bribin tersebut berhasil
dinaikkan dengan debit 50 liter per detik.

Peresmian Proyek Bribin oleh Presiden RI Dr.
Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 6
Desember 2004. (Dok. Proyek Bribin dan Agus
Taftazani).

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
NUKLIR (STTN)
STTN di BATAN Yogyakarta merupakan pengembangan dari Pendidikan Ahli
Teknologi Nuklir (PATN) yang semula
merupakan unit kerja setingkat eselon III di
bawah Pusdiklat. Peningkatan Program
PATN menjadi STTN dimulai dengan surat
Kepala BATAN M. Iyos Subki, M.Sc.
kepada Menteri Diknas pada tanggal 31
Agustus 1999 dan terlaksana dengan
Keputusan Presiden RI nomor 71 tahun
2001 tanggal 8 Juni 2001 serta Keputusan
Kepala BATAN nomor 360/KA/VII/2001
tanggal 5 Juli 2001 tentang Organisasi dan
Tatakerja STTN. STTN merupakan unit
kerja setingkat eselon II dan merupakan
program kedinasan pendidikan diploma 4
tahun (D4) dengan gelar Sarjana Sains
Terapan (SST). Ketua STTN dijabat oleh
Ir. Sudarmadi, M.Sc. (merangkap Kepala
Pusdiklat BATAN) hingga 15 Januari 2002,
kemudian dilanjutkan oleh Dr. Pramudita
Anggraita hingga 9 September 2002, Dr.
Mirzan Tabrani Razzak hingga tahun 2003,
dan Dr. Anwar Budianto, DEA mulai 1

November 2003 selama satu periode (4
tahun) hingga 31 Oktober 2007.
Gedung STTN yang semula 2 lantai,
akhir tahun 2003 selesai dibangun lantai 3.
Sayap selatan Lantai Selatan digunakan
sebagai Laboratorium, sedangkan Sayap
Utara digunakan sebagai Ruang Kuliah.
Pada periode ini, pengembangan STTN
dilaksanakan oleh Senat Akademik STTN
secara intensif. Senat Akademik STTN
membentuk 3 komisi, yakni Komisi I
bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
Komisi II bidang Administrasi Umum, dan
Komisi III bidang Penelitian dan
Kerjasama. Ketua Senat secara ex-officio
dijabat oleh Ketua STTN-BATAN.
Pada periode ini, dihasilkan Uraian
Tugas dan Mekanisme Kerja (UTMK) di
lingkungan STTN. UTMK ini dituangkan
dalam Keputusan Ketua STTN BATAN
Nomor 22/STTN/X/2004, tanggal 20
Oktober 2004, menjabarkan uraian tugas
pada masing-masing struktur di STTN
BATAN serta mekanisme kerja masingmasing. UTMK adalah penjabaran dari
Keputusan
Kepala BATAN nomor
360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan
Tatakerja STTN, dan dari Keputusan
Kepala BATAN Nomor 542/KA/XI/2002
tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknologi
Nuklir.
PROGRAM STUDI TEKNIK NUKLIR
UGM
Pendidikan Teknik Nuklir program
Strata-1 (S-1) resmi diselenggarakan mulai
tahun akademik 1981/1982 dan program
lama ditutup pada semester ganjil tahun
akademik 1984/1985. Jurusan Teknik
Nuklir menambah sebuah program studi
lagi yaitu Fisika Teknik sejak tahun ajaran
1998/1999. Pada tanggal 25 Juni 2001,
Jurusan Teknik Nuklir berganti nama
menjadi Jurusan Teknik Fisika dan
mempunyai dua buah program studi yaitu
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Program Studi Teknik Nuklir dan Fisika
Teknik.
KEGIATAN NONKEDINASAN
Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI)
Atas saran Menristek Dr. AS Hikam,
pada tahun 2001 didirikan Yayasan AlHikmah, yang dibina oleh Subunit KORPRI
PPNY BATAN, yang kemudian juga
menjadi salah satu rujukan pembuatan
UMMB. Nama Al-Hikmah diambil dari
nama masjid tempat kegiatan pertama kali
dilakukan (saran dari Ir. Zaenal Abidin,
salah seorang penandatangan akte pendiri
dari STTN-BATAN).

Bantuan ternak sapi untuk Yayasan Al-Hikmah dari
Kepala BATAN, Ir. Iyos R. Subki, 2002 (Dok. AlHikmah)

Pelatihan Pembuatan UMMB oleh Yayasan AlHikmah pada acara Raimuna Nasional di
Prambanan, tahun 2003. (Dok. Al-Hikmah)

Kepala P3TM foto bersama wisudawan/wisudawati
santri TPA Al-Hikmah di Cangkringan (tahun 2000).
(Dok. Al-Hikmah)

Sholat Idul Adha di P3TM di halaman depan
Gedung 01 (pria) dan 02 (wanita), setelah jumlah
jamaah mulai melimpah, 2000. (Dok. Pramudita A.)

Kesetiakawanan 5 Desember (K5D)
Sumbangan bantuan untuk Yayasan Al-Hikmah dari
Menristek Dr. AS Hikam, 23 Agustus 2001 (Dok.
Al-Hikmah)
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Pada tahun 1998 Pimpinan BATAN
menggulirkan program Kesetiakawanan
Lima Desember yang disingkat dengan
K5D. Lima Desember digunakan untuk

memberikan nama program ini karena tanggal 5 Desember adalah hari ulang tahun
BATAN, jadi sekaligus untuk mengingatkan kepada seluruh warga BATAN akan
hari ulang tahun BATAN tersebut. Program
ini dilakukan dengan tujuan untuk memupuk rasa kesetiakawanan warga BATAN
yaitu kesadaran untuk membantu kepada
warga BATAN yang memerlukan bantuan
khususnya bagi pegawai golongan I dan II
untuk kepentingan pendidikan putra atau
putrinya.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan
menghimpun dana sumbangan setiap bulan
dari pegawai golongan III dan IV. Sebagai
pengelola program ini yaitu KORPRI dan
Dharma Wanita P3TM. Di samping untuk
pendidikan dana sumbangan ini juga
digunakan untuk memberikan bantuan
pinjaman modal usaha bagi isteri karyawan
golongan I dan II yang memerlukan. Dana
pendidikan diberikan pada setiap ulangtahun BATAN yaitu pada tanggal 5 Desember.

Kepala P3TM (Ir. H. Sukarman Aminjoyo, APU)
dan Ketua Dharma Wanita P3TM (Ny. Hj. Sudiyati
Sukarman Aminjoyo) didampingi Pengurus Sub Unit
KORPRI P3TM mengunjungi warga BATAN yang
mendapat bantuan K5D. (Dok. Sukarman Aminjoyo)

Ketua Dharma Wanita P3TM (Ny. Hj. Sudiyati
Sukarman Aminjoyo) didampingi Ketua Korpri
P3TM (Dr. Anwar Budianto, DEA) foto bersama
anak-anak yang mendapat bantuan biaya pendidikan
dari K5D.

Ketua Dharma Wanita BATAN (Ny. Rd. Hj. Yufi
Iyos R. Subki), Ketua Unit Dharma Wanita P3TM
(Ny. Hj. Sudiyati Sukarman Aminjoyo), dan Ketua
Sub Unit KORPRI P3TM (Dr. Anwar Budianto,
DEA) mengunjungi warga BATAN yang mendapat
bantuan modal usaha K5D. (Dok. Sukarman
Aminjoyo)

Kebetulan pada waktu itu Ketua
Pengurus Unit Dharma Wanita P3TM juga
menjadi pengurus Dharma Wanita Propinsi
DIY yaitu sebagai Wakil Ketua Bidang
Kesejahteraan (Kesra). Salah satu kegiatan
Pengurus Dharma Wanita Propinsi DIY
yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan untuk siswa sekolah SD, SMP dan
SLTA. Oleh karena itu maka Ketua Pengurus Dharma Wanita P3TM juga mengusahakan untuk memperoleh bantuan dana ini.
Ternyata setiap tahun mendapat bantuan
dana ini dan diberikan kepada siswa/siswi
yang terpilih pada setiap peringatan Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan RI yaitu tanggal
17 Agustus. Kegiatan K5D yang lain adalah
pada setiap memperingati HUT BATAN
yaitu pada tanggal 5 Desember juga
diadakan kunjungan silaturahmi kepada
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warga yang mendapatkan bantuan tersebut.
Kunjungan ini diikuti oleh Kepala P3TM,
Ketua Pengurus Dharma Wanita, Ketua
Pengurus KORPRI dan beberapa pejabat
dan staf P3TM. Kegiatan K5D ini sangat
tepat dan memiliki nilai kebersamaan sehingga sangat baik untuk dilembagakan.
Koperasi Karya Nuklida
Pada periode ini KPRI Karya Nuklida
memperoleh prestasi sebagai juara Harapan
Tingkat Nasional sebagai Koperasi Konsumen.
KESIMPULAN
Sesuai namanya P3TM melakukan
penelitian dan pengembangan di bidang
teknologi maju seperti Mesin Berkas
Elektron (MBE) yang diresmikan Desember
2003 dan nitridasi yang kemudian mendapatkan paten. Dilakukan pengkajian
Laboratorium Berbasis Akselerator mulai
dari akselerator tandem untuk analisis dan
injektor sinkrotron 250 MeV untuk terapi
hadron, yang ternyata sulit direalisasikan
karena kendala dana. Meskipun demikian
kegiatan ini berhasil memicu diselenggarakannya Seminar Nasional Akselerator dan
Aplikasinya (SNAK) setiap tahun sejak
1999 dan BATAN Accelerator School (BAS)
yang juga berlangsung setiap tahun sejak
tahun 2000.
Di bidang kimia dilakukan penelitian
dan pengembangan bahan maju seperti
pemurnian logam tanah jarang (LTJ), bahan bakar reaktor maju (HTR), dan zirkon.
Aplikasi proses kimia untuk ekstraksi
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minyak cengkeh dan biodisel juga dilakukan untuk mendukung iptekda (iptek untuk
daerah). Kegiatan iptekda yang lain juga
dilakukan di DIY, Jawa Tengah, dan Bali
untuk diseminasi hasil aplikasi teknik nuklir
di bidang pertanian dan perangsang ternak
(UMMB) dan teknologi perunut air dengan
radioisotop di Bribin.
Di bidang reaktor dilakukan kajian penuaan (ageing) dengan kerjasama IAEA
dan ANSTO (Australia), reekspor bahan
bakar reaktor terpakai (spent fuel) dengan
kerjasama USDOE (Amerika Serikat), dan
penelitian perangkat subkritik untuk produksi Mo-99 (SAMOP) yang juga kemudian
mendapatkan paten. Karena situasi lingkungan sekitar yang telah berubah, dilakukan juga revisi dokumen amdal.
Kegiatan di bidang instrumentasi nuklir
digabung dengan kegiatan bengkel mekanik
dalam Balai Elektromekanik (BEM), yang
dipercaya oleh IAEA untuk memberikan
pelatihan kepada trainee dari beberapa
negara berkembang.
PATN yang melakukan kegiatan pendidikan nuklir formal jenjang D1 sampai D3
dalam periode ini (tahun 2001) diubah
menjadi STTN untuk pendidikan jenjang
D4. Jurusan Teknik Nuklir UGM yang telah
berlangsung sejak tahun 1977 diubah
menjadi Jurusan Teknik Fisika, yang di
dalamnya berisikan antara lain Program
Studi Teknik Nuklir.
Kegiatan di bidang non kedinasan meliputi K5D (Kesetiakawanan 5 Desember)
yang memberikan santunan kepada karyawan yang kurang mampu, dan pendirian
Yayasan Al-Hikmah yang dibina oleh Unit
KORPRI BATAN Yogyakarta.

VIII. PUSAT TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN PROSES BAHAN
(2005-2014)

B

erdasar Peraturan Kepala (Perka)
BATAN nomor 392/KA/XI/2005
tanggal 24 Nopember 2005 tentang
organisasi dan tata kerja BATAN, Pusat
Teknologi Akselerator dan Proses Bahan
(PTAPB, semula P3TM/Pusat Penelitian
dan Pengembangan Teknologi Maju) berada di bawah Deputi Bidang Penelitian
Dasar dan Terapan (PDT). PTAPB mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang teknologi akselerator dan fisika nuklir, kimia dan teknologi
proses bahan industri nuklir, pelayanan
pendayagunaan reaktor riset serta melaksanakan pelayanan pengendalian keselamatan
kerja dan pelayanan kesehatan.
Struktur organisasi PTAPB terdiri dari
Kepala yang membawahkan 1 Bagian Tata
Usaha dengan 4 Subbagian: Persuratan &
Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan,
Dokumentasi Ilmiah (melingkupi perpustakaan), 4 bidang: Teknologi Akselerator dan
Fisika Nuklir, Kimia dan Teknologi Proses
Bahan, Reaktor, Keselamatan dan Kesehatan, 1 Balai Elektromekanik, dan 1 Unit
Pengamanan Nuklir.
Hingga Juli 2007 Kepala PTAPB dijabat
oleh Drs. Sudjatmoko, SU, dengan Kepala
Bagian Tata Usaha Nurmi Rahardjo, SH
hingga tahun 2007, yang kemudian dilanjutkan oleh Siswanto, SE. Kepala PTAPB
kemudian dijabat oleh Dr. Widi Setiawan
hingga 21 Januari 2014, dengan Kepala
Bagian Tata Usaha Siswanto, SE hingga
Juli 2009, dan dilanjutkan oleh Ir. Isman
Muljadi Triatmoko.
Pada akhir Desember 2006 jumlah karyawan sebanyak 447 orang dengan 241
orang pejabat fungsional: peneliti 75 orang,
pranata nuklir 118 orang, pengawas radiasi
5 orang, teknisi litkayasa 30 orang, pustakawan 6 orang, dokter 1 orang, amdal 1
orang, dan pranata humas 4 orang.

BIDANG TEKNOLOGI AKSELERATOR
DAN FISIKA NUKLIR (BTAFN)
BTAFN merupakan organisasi matriks
peneliti dengan 3 kelompok (Teknologi dan
Aplikasi Fisika Nuklir, Aplikasi Akselerator, dan Teknologi Rancang Bangun Akselerator) dengan Kepala Bidang dijabat oleh
Drs. Darsono M.Sc. hingga Januari 2008,
lalu dilanjutkan oleh Ir. Suprapto hingga
Maret 2013, kemudian oleh Ir. Slamet
Santoso, M.Sc.
Pada kurun waktu tahun 2006 hingga
tahun 2014, BTAFN melakukan beberapa
kegiatan penelitian, terutama pada kegiatan
litbang MBE untuk pengolahan lateks karet
alam, litbang nitridasi ion, rancangbangun
siklotron 13 MeV untuk produksi radioisotop dan litbang sumber elektron katode
plasma untuk MBE pulsa.
Litbang MBE Untuk Pengolahan Lateks
Karet Alam
Karet alam mengandung allergenic
protein, sehingga memerlukan perlakuan
khusus jika dipergunakan untuk dipping
product yang bersentuhan dengan tubuh
manusia seperti sarung tangan (examination/surgical gloves), pengukur tekanan
darah, dot bayi, kondom, dll. Selain itu
vulkanisasi konvensional terhadap karet
alam masih menggunakan sulfur dan bahan
kimia lainnya, sehingga menjadi masalah
dalam proses recycling limbah karet.
Nitrosamine, yang ditimbulkan dari rubber
precursor additives, dilaporkan sebagai
bahan penyebab kanker (carcinogen) dalam
tubuh manusia. Di Amerika. Serikat, salah
satu negara pengimpor karet alam terbesar
dari Indonesia, diperkirakan terdapat sekitar
20 juta orang yang alergi terhadap karet
Hevea ini. Demikian pula di Eropa dan
Jepang, sekalipun tidak sedrastis di Ame137

rika jumlah penderita alergi selalu
meningkat dari tahun ke tahun. Dipping
product bebas protein alergen telah
menjadi tuntutan negara pengimpor. Di
Amerika Serikat, the American Society for
Testing and Materials telah mengembangkan standard baru (ASTM 1076-06) untuk
katagori 4 lateks karet alam terkait dengan
isu alergi. Standard sebelumnya terkait
dengan measured physical performance
bukan kandungan protein dan diterapkan
hanya ke bahan berbasis Hevea.
Lateks karet alam tidak akan memberikan sifat elastik dan tidak stabil terhadap
suhu. Karet tersebut lebih lengket, lembek
jika suhu panas dan bersifat getas jika suhu
dingin. Hal ini karena unsur karet yang
terdiri dari polimer isoprene yang panjang.
Rantai polimer yang belum divulkanisasi
akan lebih mudah bergeser saat terjadi
perubahan bentuk. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka karet alam
tersebut harus divulkanisasi yaitu proses
pembentukan polimer karet untuk saling
bertautan satu sama lain (crosslinking).
Ada dua teknologi vulkanisasi yaitu
teknologi konvensional dan teknologi maju.
Pada teknologi vulkanisasi konvensional
yang menggunakan belerang, bahan akselerasi harus ditambahkan pada lateks karet
alam untuk mempercepat proses. Beberapa
senyawa kimia yang biasa digunakan
sebagai bahan akselerator di antaranya ialah
morpholino (di)thioben-zothiazole yang
dapat membentuk 4-nitrosomorphine dan
dimethylnitrosamine. Kandungan nitrosamin ini yang merupakan unsur karsinogen
yang berbahaya, sedangkan untuk teknologi
maju proses vulkanisasi dapat menggunakan teknologi iradiasi gamma dan teknologi
iradiasi dengan mesin berkas elektron
(MBE). Teknologi vulkanisasi dengan
iradiasi gamma atau iradiasi berkas elektron
tidak saja mampu mengurangi protein
alergen, tetapi juga tidak memerlukan
penambahan bahan kimia berbahaya,
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sehingga dapat terhindar proses pembentukan senyawa nitrosamin.
Berdasarkan kenyataan dan permasalahan tersebut, maka BATAN Yogyakarta
mengajukan program litbang Rancangbangun MBE 300 keV/20 mA untuk proses
pravulkanisasi lateks karet alam untuk
bahan kesehatan yang bebas dari protein
alergen dan senyawa nitrosamin. Sebagai
peneliti utama adalah Prof. Drs. Darsono,
M.Sc. yang dibantu oleh beberapa peneliti
lainnya, antara lain Ir. Suprapto, Djasiman,
ST, Rany Saptaaji, ST, Sukidi, ST, Sutadi,
ST, Eko Priyono, ST, Ir. Elin Nuraini,
Sukaryono, ST, dan lainnya.

MBE untuk pengolahan lateks karet alam.

Beberapa komponen utama MBE tersebut adalah sistem sumber elektron berbasis
filamen, tabung akselerator sebagai sistem
pemercepat berkas elektron yang dilengkapi
dengan generator tegangan tinggi DC
berbasis transformator, sistem pemfokus
berkas elektron, sistem pemayar, sistem
vakum dan SIK (sistem instrumentasi dan
kendali). Pada tahun 2014 program rancangbangun MBE 300 keV/20 mA belum
dapat diselesaikan karena adanya beberapa
kendala teknis, salah satu di antaranya
adalah generator tegangan tinggi DC
berbasis transformator yang tidak dapat
berfungsi dengan baik, sehingga harus
diganti menggunakan generator CockcroftWalton. Mesin Berkas Elektron tersebut
diharapkan mampu menghasilkan berkas
elektron dengan energi 300 keV dan arus
berkas elektron 20 mA, akan tetapi pada
tahun 2014 baru diperoleh capaian energi
berkas elektron 200 keV dengan arus
berkas elektron dalam orde 1 mA. Untuk
itu, pada tahun 2015-2017 kegiatan litbang
ini masih dilanjutkan.
Rancangbangun
chamber

nitridasi

ion

double

Seperti telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, nitridasi plasma atau nitridasi
ion adalah suatu metode pengerasan
permukaan dengan menggunakan teknologi
lucutan pijar (glow discharge technology)
untuk memasukkan unsur nitrogen ke
permukaan dan selanjutnya berdifusi ke
dalam bahan. Terdapat banyak pemanfaatan
sistem nitridasi ion tersebut, salah satu di
antaranya adalah untuk pengerasan permukaan komponen mesin.
Sesuai dengan tugas dan fungsi PTAPB
BATAN Yogyakarta, BTAFN melakukan
kegiatan litbang rancangbangun nitridasi
ion double chamber untuk pengerasan
permukaan komponen mesin. Sebagai
peneliti utama adalah Drs. B.A. Tjipto
Sujitno, MT, yang dibantu oleh beberapa

peneliti lainnya, antara lain Ir. Suprapto,
Sukidi, ST, Saminto, ST, Sayono, ST dan
lainnya. Kegiatan rancangbangun telah
menghasilkan satu unit prototip peralatan
nitridasi ion double chamber untuk pengerasan permukaan yang dapat dimanfaatkan
dalam industri otomotif, khususnya komponen-komponen mesin.
Komponen utama peralatan nitridasi ion
yang dibuat terdiri dari: dua buah bejana
reaktor plasma yang terbuat dari stainless
steel dilengkapi dengan view window untuk
mengamati terjadinya plasma, dan di
dalamnya dipasang elektrode yang dihubungkan ke tegangan tinggi DC, benda
kerja yang akan dinitridasi diletakkan pada
katode, sistem tegangan tinggi DC yang
memberikan catudaya pada elektrode
sehingga dapat dibangkitkan plasma di
antara elektrode, regulator suhu yang
berfungsi untuk mengatur suhu benda kerja
pada saat proses nitridasi ion, sistem vakum
yang terdiri dari sebuah pompa rotari yang
dilengkapi dengan meter vakum untuk
menghampakan bejana reaktor plasma
hingga orde 10-3 torr, dan sistem masukan
gas yang mengatur laju aliran gas nitrogen
ke dalam bejana reaktor plasma.

Perangkat nitridasi ion double chamber. (Dok. Ir.
Suprapto)

Rancangbangun Siklotron 13 MeV
Menurut Badan Kesehatan Dunia (World
Health Organization, WHO) dan Serikat
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Pengendalian Kanker Internasional (UICC,
Union for International Cancer Control),
diperkirakan peningkatan kejadian kanker
di dunia menjadi 300% pada tahun 2030,
dan sekitar 70% terjadi di negara-negara
berkembang, termasuk Indonesia. Di dunia,
5 kanker tersering pada pria yaitu kanker
paru, prostat, kolorektal (usus besar),
lambung dan liver; sedangkan pada wanita
kanker payudara, kolorektal, serviks (mulut
rahim), paru dan rahim. Data di Indonesia
pada tahun 2008 menurut WHO, jenis
kanker tersering pada pria adalah paru,
kolorektal, prostat, liver dan nasofaring;
sedangkan pada wanita, kanker patudara,
kolorektal, serviks, paru dan ovarium
(indung telur). Kanker (tumor ganas)
merupakan suatu istilah yang mengacu pada
pertumbuhan sel yang abnormal.
Peran teknologi akselerator dalam bidang kesehatan adalah siklotron untuk
pembuatan radionuklida pemancar positron
berumur-paruh pendek seperti 15O, 11C, 13N
dan 18F yang dimanfaatkan untuk “deteksi
dini atau diagnose penyakit kanker.”
Radionuklida tersebut dipergunakan untuk
pelabelan biomolecules & metabolites tanpa
mengubah struktur dan biokimia, seperti
misalnya 18F-FDG (fluoro-deoxyglucose)
untuk diagnosis menggunakan PET (Positron Emission Tomography). PET merupakan satu-satunya teknik pada saat ini untuk
mempelajari proses biokimia in-vivo dan
banyak dipergunakan dalam onkologi,
neurologi dan kardiologi. Positron yang
dipancarkan menimbulkan annihilation
photons 511 keV yang memungkinkan
pengukuran koinsidensi gamma-gamma
serta transaxial emission computer tomography. Mengingat pentingnya peran
teknologi akselerator, khususnya siklotron
untuk produksi radioisotop, maka BATAN
Yogyakarta melakukan kegiatan litbang
rancangbangun siklotron DECY-13 (Development of Experimental Cyclotron in
Yogyakarta). DECY-13 dirancang untuk
mempercepat berkas ion H- hingga energi
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13 MeV untuk menghasilkan radioisotop
untuk PET. Sebagai peneliti dalam kegiatan
litbang ini adalah Prof. Dr. Pramudita
Anggraita (simulasi lintasan), Ir. Slamet
Santosa, M.Sc. (SIK), Drs. Silakhudin,
M.Si. (sumber ion), Prajitno, S.Kom
(sumber rf), Taufik, M.Sc. (simulasi
magnet), Emy Mulyani, M.Sc. (simulasi
elektrostatik), Frida Iswinning Dyah, ST
(mapping magnet), dan peneliti lainnya.

Menurunkan magnet siklotron seberat 25 ton dengan
2 forklift kapasitas 10 ton dan 15 ton secara tandem,
Kamis 14 November 2013. (Dok. PTAPB)

Dalam siklotron, partikel bermuatan
(proton) dipercepat dalam jalur lingkar
aksial sehingga peralatan lebih ringkas
daripada akselerator linear. Keuntungan
lain dari siklotron adalah memiliki peralatan yang kompak dan dapat menembakkan partikel ke target secara kontinyu
sehingga daya rata-rata yang dihasilkan
relatif lebih besar. Siklotron 13 MeV yang
dirancangbangun memiliki beberapa subsistem di antaranya adalah sistem magnet
(didesain di PTAPB dengan perangkat
lunak Opera3d dan dibuat di KRTech,
Korea), alat pemetaan (mapping) medan
magnet (didesain di PTAPB dan dibuat di
ATMI, Surakarta), pembangkit radio
frekuensi (RF, didesain dan dibuat sendiri),
sistem vakum, sistem sumber ion, sistem
kendali, sistem pendingin, dan lain-lain.
Hasil yang telah dicapai hingga tahun 2014
adalah dokumen rancangan seluruh sistem
siklotron, sistem magnet dan sistem pem-

bangkit radio frekuensi (RF, 10 kW, 78
MHz). Diharapkan siklotron DECY-13 ini
selesai dikonstruksi dan dimanfaatkan
dalam bidang medik pada tahun 2019 yang
akan datang. Magnet yang datang dari
Korea pada bulan Oktober 2013 beratnya
25 ton, sehingga harus diturunkan dengan 2
forklift secara tandem (kapasitas 10 dan 15
ton), dan lantai pintu Gedung Bengkel
Sentral (Gedung 05) harus dibongkar supaya forklift dapat masuk.

Beberapa pakar dari KIRAMS (Korean
Institute for Radiation and Medical Studies)
didatangkan dengan biaya IAEA dalam
BAS (BATAN Accelerator School) untuk
memberikan kursus tentang teori dan teknik
pembuatan siklotron. Pada tanggal 1-4
Desember 2013, anggota tim DECY-13
(Prof. Dr. Pramudita Anggraita) ditugaskan
oleh IAEA untuk memberikan ceramah
tentang produksi radioisotop dengan akselerator di JAEC (Jordan Atomic Energy
Commission) (Project JOR1005 title 03 01).
Litbang Sumber Elektron Katoda Plasma
(SEKP)

Sebagian anggota tim siklotron DECY-13 (Development of Experimental Cyclotron in Yogyakarta - 13
MeV) di depan elektromagnet buatan KRTech yang
baru datang dari Korea, 15 November 2013. (Dok.
PTAPB)

Pembangkit frekuensi radio (RF) 78 MHz 10 kW.
buatan sendiri untuk pembangkit medan pemercepat
siklotron. (Dok. PTAPB).

Pemanfaatan radiasi pengion untuk
keperluan industri berkembang dengan
cepat, terutama berkas elektron energi
rendah dari MBE untuk surface treatment,
electron beam welding dan juga untuk
proses vulkanisasi lateks karet alam. Berdasarkan pertimbangan isu lingkungan pada
masa yang akan datang, lateks karet alam
telah diprediksi menjadi lebih kompetitif
jika dibandingkan dengan karet sintetis.
Tidak hanya karena kenaikan harga minyak
sebagai bahan dasar pembuatan karet
sintetis, tetapi juga produk-produk barang
seperti sarung tangan, kateter, kondom, dot
bayi, ban mobil/motor dan lainnya dari
bahan lateks karet alam (hevea brasiliensis)
dapat lebih ramah lingkungan dibandingkan
dengan karet sintetis. Selain itu, limbah
karet alam yang dibuang secara mudah
dapat diuraikan oleh mikroorganisme tanah,
dan perkebunan pohon karet (hevea) dapat
menyumbang peranan yang sangat penting
untuk mengurangi pemanasan global.
Pada saat ini sebagian besar MBE menggunakan sumber elektron dengan filamen
yang dipanaskan, dilengkapi tabung akselerator, sistem pemfokus dan sistem pemayar;
sehingga harga MBE cukup mahal, bentuknya cukup besar dan kurang kompak, serta
berkas elektron yang mengenai permukaan
bahan yang diradiasi masih kurang homo141

gen. Untuk meningkatkan homogenitas dan
efisiensi dari berkas iradiasinya serta kemudahan dalam pengoperasiannya maka jenis
MBE juga berkembang, satu di antaranya
adalah MBE pulsa yang menggunakan
sistem Sumber Elektron Katode Plasma
(SEKP). MBE jenis ini bentuknya kecil dan
kompak, dan harganya relatif murah karena
tidak menggunakan tabung akselerator, sistem pemfokus dan sistem pemayar. Komponen utama MBE pulsa adalah: sistem
bejana MBE yang dilengkapi dengan
electron window, sistem masukan gas dan
sistem vakum; sistem SEKP yang terdiri
dari sistem elektrode ignitor yang dilengkapi dengan sistem IDPS (Ignitor Discharge Power Supply), elektrode generator
plasma dengan sistem ADPS (Arc Discharge Power Supply), sistem grid dan
sistem elektrode pemercepat berkas
elektron; sistem tegangan tinggi DC untuk
ekstraksi berkas elektron; dan dilengkapi
dengan sistem instrumentasi dan kendali.
Sesuai dengan tugas dan fungsi PSTA,
mulai tahun 2011 dilakukan litbang MBE
atau disebut iradiator elektron pulsa dengan
diawali melakukan rancangbangun sistem
SEKP, di mana SEKP merupakan bagian
utama dari sistem iradiator elektron pulsa.
SEKP tersebut diharapkan nantinya akan
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
nilai tambah kandungan lokal MBE pulsa
untuk pengolahan lateks karet alam yang
dioperasikan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sebagai peneliti utama
adalah Prof. Drs. Sudjatmoko, SU, yang
dibantu oleh para peneliti lainnya, antara
lain adalah Drs. Widdi Usada, Drs. Agus
Purwadi, Bambang Siswanto, S.Si., Ir.
Wirjoadi, Dra. Lely Susita Retno Murwani,
Drs. Aminus Salam, Drs. Budi Santoso,
MT, Saefurrohman, ST dan Ikhwanul Aziz,
A.Md., serta beberapa orang teknisi.
Secara bertahap kegiatan rancangbangun
sistem SEKP tersebut, pada tahun 2011
telah dilakukan pembuatan dokumen rancangan bagian-bagian utama dari SEKP.
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Pada tahun 2012 telah dilakukan pembuatan modul bagian-bagian SEKP antara lain
sistem elektrode ignitor, elektrode generator
plasma dan catudaya. Pada tahun 2013
telah dilakukan uji fungsi modul elektrode
ignitor dan modul elektrode generator
plasma, dan dilanjutkan konstruksi masingmasing modul menjadi satu perangkat
SEKP yang dapat menghasilkan berkas
elektron berluasan lebar. Dalam kegiatan
diseminasi hasil Litbang MBE, telah
dilakukan berbagai Kajian Kelayakan
Aplikasi Teknologi, seperti Studi Kajian
Tekno Ekonomi Penggunaan MBE untuk
Karet Lateks, Kajian Tekno Ekonomi
Pemanfaatan Perangkat Nitridasi Ion untuk
Komponen Otomotif, yang dilakukan oleh
Prof. Drs. Rill Isaris, Dra. Lely Susita dan
Drs. Tjipto Suyitno M.Sc., dan Suharni SSi.
Kesimpulan menunjukkan kelayakan hasil
Litbang tersebut untuk diaplikasikan
dengan komponen Payback Period, Benefit
to Cost Ratio yang menguntungkan secara
ekonomi. Juga diberikan informasi tingkat
keuntungan ekonomi dari 50% sampai 10%
terhadap lamanya modal kembali jika
membeli peralatan tersebut, semuanya
menunjukkan kelayakan.
Regional Accelerator School (RAS)
BAS (BATAN Accelerator School) yang
dilaksanakan di BATAN Yogyakarta sejak
tahun 2000, dan mendapatkan bantuan
tenaga ahli dari IAEA dan JAIF (Japan
Atomic Industrial Forum), mulai tahun
2013 diubah menjadi Regional Accelerator
School (RAS) dan diselenggarakan 2 tahun
sekali. RAS merupakan kegiatan dari ICTP
(International Centre for Theoretical Physics) Regional yang merupakan konsorsium
berbagai institusi dan perguruan tinggi
dengan Sekretariat di PUSDIKLATBATAN. RAS yang pertama (tahun 2013)
diselenggarakan di PTAPB-BATAN dengan bantuan pengajar dari CERN (Eropa)
dan KEK (Jepang) dan sebagian peserta

dari luar negeri (regional), RAS yang kedua
(tahun 2015) direncanakan diselenggarakan
di LIPI.
BIDANG KIMIA DAN TEKNOLOGI
PROSES BAHAN (BKTPB)
BKTPB adalah gabungan dua bidang
BKNP dan ITP yang merupakan organisasi
matriks peneliti dengan 4 kelompok:
Teknologi Analisis Nuklir dan Kimia
(TANK), Teknologi Pemisahan Bahan
Industri
dan
Lingkungan
(TPBIL),
Teknologi Proses Bahan Bakar (TPBB),
Teknologi Proses Bahan Struktur dan
Bahan Dukung (TPBSBD) dengan Kepala
Bidang dijabat oleh Dr. Ir. Agus Taftazani
pada tahun 2006 yang kemudian
dilanjutkan oleh Ir. Tundjung Indrati, MT
pada tahun 2008 dan Ir. Moch. Setyadji,
MT pada tahun 2011.
Pada tahun 2013 kelompok dalam
bidang teknologi proses dibagi menjadi 4
kelompok yaitu Kelompok Teknologi
Pemisahan (TPm), Kelompok Teknologi
Pelapisan (TPl) Kelompok Teknik Analisis
Nuklir Kimia (TANK), dan Kelompok Teknologi Proses Bahan Nuklir (TPBN).
Bidang Kimia dan Teknologi Proses
Bahan terdiri dari pejabat fungsional
peneliti dan pejabat fungsional terkait yang
lain. Bidang ini mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kimia dan teknologi proses
bahan industri nuklir, dengan rincian tugas
melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi maju di bidang proses kimia,
analisis kimia, proses suhu tinggi, dan daur
bahan bakar reaktor.
Penelitian di kelompok Teknologi Pelapisan yang dipimpin oleh Ir. Prayitno, MT
di antaranya adalah penelitian di bidang
pembuatan bahan bakar reaktor suhu tinggi
bentuk bola dan pembuatan matriks grafit.
Penelitian di bidang teknologi proses
terutama adalah litbang bahan bakar nuklir
bentuk bola untuk reaktor suhu tinggi

(RST), dan penelitian grafit untuk bahan
matriks grafit yang digunakan untuk bahan
bakar reaktor maju. Penelitian untuk
membuat bahan bakar reaktor nuklir RST
meneruskan kegiatan sebelumnya. Bahan
bakar RST yang dikembangkan di dunia
pada dewasa ini ada 2 macam, yaitu bahan
bakar berbentuk bola (pebble bed) seperti
yang dikembangkan di Jerman, Cina dan
Afrika Selatan, dan berbentuk silinder di
dalam blok grafit prismatik yang dikembangkan di Amerika, Jepang, Inggris dan
Kanada. Penelitian di PTAPB memilih
bahan bakar bentuk bola. Bahan bakar RST
mempunyai inti bahan bakar yang disebut
partikel terlapis atau kernel berukuran
kurang dari 1 mm.

Produk Bahan Bakar RST: gel hasil gelasi, butir gel
ADU, gel hasil pengeringan, kernel terlapis bufer. (Dok.
Ir. R. Sukarsono, SU)

Penelitian untuk membuat bahan bakar
RST di PTAPB dimulai dari pemurnian
uranium sehingga didapatkan larutan uranil
nitrat murni kemudian dibuat sol dengan
mencampur bahan-bahan aditif. Larutan sol
kemudian diumpankan pada proses gelasi
yang disebut proses sol-gel. Prinsip proses
sol-gel adalah pemadatan gel dalam bentuk
bola dari larutan koloid (sol) yang
diteteskan dalam media cairan. Larutan sol
terdiri dari campuran uranil nitrat dan
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bahan-bahan lain yang selama proses gelasi
memadat dalam bentuk bola-bola kecil.
Bahan yang digunakan adalah polyvinil
alcohol (PVA) dan aditif lain seperti
tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA) pada
sistem eksternal. Dari proses sol-gel
tersebut diperoleh gel ADU berupa butiran
dengan diameter 1,1 mm.

dengan cara pemanasan dan pemvakumam.
Penguapan terlalu cepat dalam proses
pengeringan dapat menyebabkan pecahnya
gel. Bahan organik dalam gel kering,
kemudian didekomposisi dengan proses
kalsinasi membentuk tri uranium okta
oksida (U3O8). Oksida yang belum stabil
tersebut kemudian direduksi menjadi U
valensi 4 dalam bentuk UO2.

Pencetak dari silicon rubber.
Unit Pembuatan Gel ADU untuk Bahan
Bakar RST.

Unit Pelapisan Kernel UO2 menjadi
Partikel Terlapis.

Gel basah hasil proses gelasi, setelah
melalui proses aging pada bejana putar
berisi amonia, selanjutnya dikeringkan
secara lambat untuk menghilangkan cairan
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Kernel tereduksi perlu dipadatkan menjadi kernel yang mempunyai densitas tinggi,
sebelum dilakukan proses pelapisan.
Densifikasi dilakukan dengan sintering
menggunakan furnace beratmosfir hidrogen
atau argon pada suhu 1700 oC. Kernel
tersinter kemudian dilapis untuk mengungkung hasil fisi. Partikel terlapis mempunyai
3 lapisan pelindung yang isotropik sehingga
disebut partikel triso. Lapisan pertama
adalah lapisan buffer yang merupakan
lapisan pirokarbon densitas rendah yang
mempunyai pori-pori cukup untuk menampung hasil fisi berupa gas. Proses pelapisan
buffer dilakukan pada suhu 1100-1400 °C
menggunakan bahan asetilen (C2H2) yang
diencerkan dengan argon. Lapisan kedua
adalah pirokarbon bagian dalam yang
merupakan pirokarbon dengan densitas
tinggi yang pori-porinya relatif kecil.
Lapisan ini menahan hasil fisi berupa gas
tetap terkumpul dalam buffer. Sebagai
bahan penyedia karbon adalah propilen

(C3H6) diencerkan dengan argon. Pelapisan
pirokarbon bagian dalam dilakukan pada
suhu 1350-1450 °C. Lapisan ketiga adalah
silika karbida yang berfungsi untuk
menutup keluarnya hasil fisi yang masih
lolos dari lapisan pirokarbon dan berfungsi
sebagai penguat kernel. Senyawa yang
digunakan adalah triklorosilan diencerkan
dengan argon dan dilapiskan pada suhu
1500-1670 °C. Sebagai pelindung silika
karbida yang tahan suhu tinggi adalah
lapisan keempat pirokarbon bagian luar.
Partikel terlapis triso menjadi inti bahan
bakar nuklir RST bentuk bola. Partikel
terlapis dibuat menjadi elemen bahan bakar
bentuk bola dengan dicampur matriks
grafit. Elemen bahan bakar bentuk bola
terdiri dari partikel terlapis yang jumlahnya
mencapai 15.000 butir, dicampur dengan
grafit dan dimolding menjadi bentuk bola
berdiameter 5 cm. Hasil molding tersebut
ditutup dengan lapisan grafit setebal 0,5 cm
membentuk bola dengan diameter 6 cm.
Peralatan untuk molding bahan bakar nuklir
menggunakan cetakan terbuat dari silicon
rubber yang elastis.
Kelompok Teknologi Pemisahan yang
dipimpin Ir. Is Yuniarto yang kemudian
diganti oleh Ir. Dwi Biyantoro, MS, di
antaranya melakukan penelitian Logam
Tanah Jarang (LTJ). Logam tanah jarang
banyak terdapat dalam monasit dan senotim
merupakan bahan yang bernilai tinggi dan
banyak diperlukan dalam industri. Mineral
monasit pada umumnya diperoleh sebagai
hasil samping penambangan timah. Mineral
monasit merupakan salah satu sumber
utama logam tanah jarang (LTJ) yang
hingga kini pemanfaatannya belum optimal.
Di samping mengandung unsur-unsur tanah
jarang, mineral ini juga mengandung unsurunsur radioaktif. Saat ini mineral tersebut
belum diolah dan hanya ditempatkan pada
tempat khusus untuk mencegah penyebaran
radiasi.
Logam tanah jarang (LTJ) telah banyak
digunakan pada berbagai macam produk.

Penggunaan LTJ tersebut diantaranya
adalah untuk bahan keramik seperti
kapasitor, sensor, scintilator refraktories
dsb. Untuk bahan magnet LTJ banyak
digunakan untuk motor listrik pada mobil
hybrid, power steering elektrik, air
conditioners, generator, hard disk drives
dsb. Di bidang metalurgi LTJ digunakan
untuk baterai NiH, fuel cell, baja dan super
alloy. Logam tanah jarang untuk katalis
digunakan dalam bidang petroleum
refining, catalis conventer, aditif minyak
disel, proses kimia dan industri skruber.
Untuk fosfor, LTJ digunakan untuk display
fosfor CRT, LED, LCD, laser dsb. Selain
itu LTJ juga untuk polishing dan kaca.
Penggunaan LTJ yang lain adalah untuk
bidang nuklir, water treatment, pigment,
polishing powder, glass additives, dll.

Oksida logam tanah jarang (LTJ).

Penelitian dalam bidang LTJ yang telah
dilakukan adalah penelitian pengolahan
pasir monasit dengan asam. Pasir monasit
didijesti dengan asam untuk melarutkan
logam-logam yang ada dalam pasir monasit.
Kemudian dengan pengendapan bertingkat
dipisahkan menjadi kelompok-kelompok
LTJ. Untuk mencapai kadar di atas 99%
perlu proses pemisahan seperti ekstraksi
menggunakan mixer settler atau kolom
pulsa dan ion exchange menggunakan
circular annular chromatography (CAC).
Penelitian LTJ di Yogyakarta sebenarnya
telah dimulai sejak tahun 1990an tetapi
mengalami pasang surut karena permasalahan biaya penelitian yang tidak selalu
dianggarkan. Meskipun demikian penelitian
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ini sudah dapat menghasilkan oksida-oksida
LTJ dengan kemurnian yang tinggi di atas
90% yaitu penyediaan Ce oksida 98%, La
oksida 98%, Y oksida 70% dan Nd oksida
70%. Kerjasama dengan perusahaan antara
lain pada tahun 2009 telah dilakukan kerja
sama dengan PT Tarui Kai Hatsu Jepang
dalam pembuatan dokumen rancangan
dasar untuk dijesti senotim memakai
metode asam. Pada tahun 2012 juga
diadakan kerja sama dengan PT MPS
untuk pembuatan oksida Ce, La, dan Nd
dari monasit dengan proses asam. Pada
tahun 2013 telah dilakukan kerja sama
dengan Pustekmira untuk penyediaan
oksida Ce, La, Nd, dan Y, dan pada tahun
2014 dengan PTBGN untuk pengolahan
REOH hasil olah monasit dengan metode
basa menjadi oksida Ce, La, dan Nd.

Circular anular chromatography (Dok. Ir. R.
Sukarsono, SU).

Penelitian proses yang dilakukan kelompok pemisahan adalah pemisahan thorium
(Zr) dan hafnium (Hf) yaitu mencari
metode pemisahan yang efektif karena
sifat-sifat yang hampir sama antara Zr dan
Hf menyebabkan pemisahan memerlukan
stages (tahapan) yang sangat banyak.
Kecuali kegiatan mengenai bahan bakar
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reaktor generasi IV, BKTPB juga
melakukan kegiatan pengolahan pasir
zirkon dengan 2 prestasi cukup baik yaitu
melakukan metalurgical test work kerjasama dengan PT ANTAM. Berdasar
kegiatan tersebut maka dicapai kemurnian
zirkonia sampai 99,6%. Prestasi lain adalah
adanya konsorsium zirkonium selama 2
tahun yaitu 2013 dan 2014. Berdasar
kegiatan ini maka pengembangan perangkat
proses bersistem akuisisi data berkembang.
Kerjasama dengan industri lain yang
dilakukan PTAPB adalah kegiatan pembuatan zirkon opasifier yang digunakan untuk
pelapisan keramik.
Kegiatan penelitian BKTPB dalam bidang kimia analisis adalah metode analisis
nuklir (aktivasi neutron dengan menggunakan Reaktor Kartini) dan non nuklir,
yang tervalidasi.
Kegiatan penelitian BKTPB dalam
bidang kimia analisis adalah validasi
metode analisis nuklir dan non nuklir untuk
uji kualitas produk hasil proses dan
pembuatan CRM (Certified Reference
Material). Produk hasil proses meliputi
hasil olah pasir zirkon (zirkon opacifier,
natrium zirkonat, zirkonium oksid klorida
dan zirkonium oksida), pasir monasit
(cerium, lanthanum, neodymium), pasir
xenotim (yitrium, neodymium, gadolinium), dan pasir ilmenit (titanium). Metode
analisis nuklir yang divalidasi yaitu
spektrometri sinar X, spektrometri α, AAN
(aktivasi neutron dengan menggunakan
Reaktor Kartini) dengan perangkat lunak K0. Metode analisis nonnuklir yang
divalidasi yaitu AAS, potensiometri, spektrofotometri UV-Vis, HPLC, spektrografi
emisi. Berbagai CRM-Inhouse yang telah
dibiayai oleh program insentif Diknas,
PIPKPP, SINas telah dihasilkan CRM
pasir zirkon, mineral zirkon, zirkonium
oksid klorid, ZrO2. Untuk pembuatan
CRM, dilibatkan berbagai laboratorium
yang sudah terakreditasi oleh KAN, yaitu
Laboratorium Sucofindo Surabaya, Pustek-

mira Bandung, Pusat Survey Geologi Bandung, PTNBR BATAN Bandung, PTBIN
BATAN Serpong.

bersaing: RUT (Riset Unggulan Terpadu),
blockgrant, PIPKPP, SINas dalam kegiatan
sertifikasi CRM zirkon, aplikasi metode
DNC (delay neutron counting) untuk
identifikasi U-235 dari limbah (side
product) penambangan/pemurnian timah
putih (stanium) di Pulau Bangka, dan
penelitian identifikasi partikulat udara di
sekitar PLTU-Batubara di Paiton.

CRM-Inhouse Pasir zirkon Kalimantan.

CRM-Inhouse Mineral Zirkon Kalimantan (Tumbangtiti).

CRM-Inhouse Zirkonium Oksid Klorid hasil proses
mineral zirkon Kalimantan.

CRM-Inhouse Zirkonia Hasil Olah Pasir Zirkon
Kalimantan.

CRM-Inhouse Mineral Zirkon Bangka.

Kegiatan penelitian BKTPB selain
dalam bidang proses, juga kimia analisis.
Kelompok TANK (Teknik Analisis Nuklir
Kimia) adalah metode analisis nuklir
(aktivasi neutron dengan menggunakan
Reaktor Kartini, XRF, spektrometri gamma
dan alfa) dan non nuklir, yang tervalidasi.
Kelompok TANK pada periode ini telah
memperoleh beberapa kali dana hibah

Program sertifikasi inhouse CRM oleh Kelompok
TANK (Teknik Analisis Nuklir Kimia).
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Iswantoro sedang mengambil sampel partikulat udara
(PM10 dan PM2.5) di sekitar PLTU Paiton pada 11
April 2012. (Dok. AgusTaftazani)

Peta distribusi konsentrasi unsur polutan udara
(dengan metode AAN) berdasarkan data angin
BMKG disekitar PLTU Paiton, Juli 2012. (Dok.
Agus Taftzani).

Dengan dana DIPA, kelompok TANK
(Teknik Analisis Nuklir Kimia) juga secara
rutin mengikuti Uji Profisiensi dari LIPI
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
(metode AAS), dari Forum Analisis
Aktivasi Neutron Indonesia (FAANI)
sampai tujuh kali (metode AAN), dan dari
IAEA dua kali. Dengan pusat lain di
lingkungan kedeputian PDT juga dilakukan
penelitian bersama Aplikasi Teknik Nuklir
untuk uji kualitas partikulat udara di
Provinsi Banten (PTBIN), Provinsi Jawa
Barat (PTNBR), di daerah industri
(PTKMR), dan di sekitar PLTU di Jawa
Tengah dan Jawa Timur (PTAPB).
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Pengambilan sampel di lokasi penambangan swasta
(rakyat) di Muntok, 2011 (Dok. Agus Taftazani)

Pengambilan sampel di tempat penyimpanan limbah
(side product) hasil pemisahan timah putih di PT
Timah Muntok, 13 Juli 2011 (Dok. Agus Taftazani).

Pengambilan sampel di PT Timah Muntok oleh
Agus Taftazani pada 13 Juli 2011. (Dok. Agus
Taftazani)

Reaktor dijabat oleh Ir. Puradwi Ismu
Wahyono, DEA, Kasubbid Perencanaan
Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar dijabat
Drs. Widarto dan Kasubbid Operasi dan
Perawatan dijabat oleh Taxwim, ST. Pada
tahun 2013 Kasubbid Perencanaan Operasi
dan Akuntansi Bahan Bakar digantikan oleh
Umar Sahiful Hidayat, ST.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Reaktor
Kartini
Peta distribusi konsentrasi U-235(dengan DNC) di
pulau Bangka, Juli 2011.
Identifikasi /ANALISIS: LB+TENORM
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 sudah beroperasi
 rencana dibangun

Program kegiatan pengelolaan dan peningkatan sistem keselamatan Reaktor Kartini secara konsisten dilakukan secara
berkelanjutan, pada periode ini telah
dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain
melalui program kerjasama dengan PTRKN
dalam kontrak riset dengan IAEA 20072009 yaitu Technical Cooperation Project
No. RC-13772-R1: “Safety Evaluation for
the Performance to Gaseous Releases
Calculation from Research Reactor System
Ventilation.”

Sampling
polutan udara PTAPB:
di 5PLTU Batubara di Jateng-Jatim 5
2/8/2015
D:\agustaf-PSTA\Bandung-Feb.015

Lokasi sampling polutan udara (TSP, PM10 dan
PM2.5) di sekitar PLTU Jawa Tengah dan Jawa
Timur oleh PTAPB tahun 2010-2014 (Dok. Agus
Taftazani)

BIDANG REAKTOR (BR)
Seperti pada periode sebelumnya, pada
periode ini struktur organisasi BR tetap
hanya terdiri dari 2 subbidang dengan
sedikit berubah nama yaitu menjadi
Subbidang Perencanaan Operasi dan
Akuntansi Bahan Bakar dan Subbidang
Operasi dan Perawatan. Kepala Bidang
Reaktor dijabat oleh Dr. Ir. Triwulan
Tjiptono, sedangkan Kasubbid Perencanaan
Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar dijabat
oleh Ir. Edi Triyono BS, dan Kasubbid
Operasi dan Perawatan dijabat oleh Drs.
Widarto. Selanjutnya pada tahun 2009
terjadi pergantian pejabat yaitu Kabid

Komponen sistem ventilasi reaktor hasil modifikasi
(rolling door, fan wheel, motor blower, dan ducting)
(Dok. PTAPB)

149

Dari hasil dari kontrak riset tersebut
antara lain telah diperoleh data suku sumber
(kandungan zat radioaktif) dan pola sebaran
plume stack, dan telah dilakukan beberapa
perbaikan dan modifikasi pada SSK (Sistem Struktur dan Komponen) Reaktor Kartini khususnya pada sistem ventilasi reaktor.
Kegiatan lainnya yang merupakan kelanjutan dari kegiatan periode sebelumya adalah terkait dengan manajemen penuaan
(ageing) SSK Reaktor Kartini. Pada periode
ini sebagai tindak lanjut dari rekomendasi
hasil evaluasi penuaan SSK maka telah
dilakukan modifikasi pada fasilitas bulkshielding Reaktor Kartini yaitu dibuat
menjadi dua kompartemen, bagian kering
dan bagian basah, dengan tujuan untuk
menghambat laju penuaan SSK khususnya
tangki reaktor dan perisai biologis (beton).

digunakan untuk mengajukan perpanjangan
ijin operasi reaktor ke BAPETEN.

Sebelum retrofitting.

Bulkshielding setelah dimodifikasi menjadi bagian
basah dan bagian kering (Dok. PTAPB).

Pada tahun 2014 kegiatan kajian penuaan SSK Reaktor Kartini terus dilanjutkan
dengan kerjasama kontrak riset IAEA yaitu
IAEA Research Contract No. 17813,
berjudul "Analysis of Data Collected and
Ageing Research of Majority Component
Materials for a Safe Long Term Operation
and Life Extension of TRIGA MARK IIIBATAN Research Reactor.”
Pada periode ini telah dilakukan revisi
terhadap Laporan Analisis Keselamatan
(LAK) Reaktor Kartini (Revisi-7), yang
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Sesudah retrofitting.
Bagian atap gedung Reaktor Kartini sebelum dan
sesudah retrofitting. (Dok. PTAPB)

Pada tahun 2010 diperoleh perpanjangan
ijin operasi Reaktor Kartini dari BAPETEN

yang berlaku s/d tahun 2019, yaitu surat
izin No. 3513/PI01/PIBN/XII/2010 dan No.
4681/IO/Bapeten/6-XII/2010.
Gempa bumi besar terjadi pada tanggal
26 Mei 2006 dengan 6,3 skala richter pada
kedalaman 10 km dengan episentrum 10
km dari kota Yogyakarta atau sekitar 30
km dari Reaktor Kartini dengan peak
ground acceleration di lokasi gedung
Reaktor Kartini antara 0,1-0,15 g. Gempa
tersebut telah memakan korban jiwa sekitar
6.000 orang, sekitar 50.000 orang lukaluka, dan sekitar 127.000 rumah penduduk
hancur. Akibat dari gempa bumi tersebut
gedung Reaktor Kartini tidak mengalami
dampak yang serius tetapi mengalami
sedikit retak-rambut pada beberapa bagian,
setelah dilakukan evaluasi ternyata masih
aman dan layak untuk dapat mendukung
keberlanjut-an operasi Reaktor Kartini.

Pagar dek reaktor yang telah diperkuat ditambah ketinggiannya serta bagian dalam gedung reaktor yang
telah dilengkapi tralis besi sebagai implementasi
program peningkatan keamanan dan proteksi fisik.
(Dok. PTAPB)

Lokasi Reaktor Kartini yang hanya berjarak sekitar 30 km dari puncak Gunung
Merapi merupakan hal yang harus diperhatikan lebih serius mengingat gunung Merapi
merupakan gunung api yang sangat aktif.
Letusan besar terjadi pada periode 30-40
tahunan seperti pada tahun 1931, 1961, dan
terakhir pada 5 November 2010. Letusan
dahsyat gunung Merapi yang terjadi pada
tahun 2010 merupakan yang terkuat sejak
tahun 1872, dan mengakibatkan kota
Yogyakarta tertutup debu vulkanik yang
sangat tebal termasuk gedung Reaktor
Kartini. Dek Reaktor Kartini yaitu bagian
permukaan kolam reaktor harus ditutup
rapat dengan plastik untuk menghindari
masuknya debu akibat letusan gunung
tersebut.

Gambar jembatan dari dek reaktor ke ruang kendali
yang telah dipisahkan. (Dok. PTAPB)

Untuk meningkatkan ketahanan kegempaan, pada tahun 2007 dilakukan penguatan
(retrofitting) gedung reaktor termasuk
modifikasi pada sebagian atap dan jembatan penghubung dek reaktor dan ruang
kendali Reaktor Kartini sehingga diharapkan mampu bertahan pada kondisi gempa
dengan percepatan (peak ground acceleration) 0,225g.

Pola sebaran lava letusan gunung Merapi dan lokasi
Reaktor Kartini (Dok. Prof. Ir. Syarip)
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Nuclear Installation Safety, IAEA Headquarters, Vienna, Austria, 21–24 October
2013.
Keberlanjutan Penggunaan Reaktor Kartini

Bagian dek Reaktor Kartini yang harus ditutup
plastik agar tidak terkena debu/abu akibat letusan
Gunung Merapi. (Dok. PTAPB)

Pada skala internasional terjadi peristiwa
kecelakaan nuklir di Fukushima Jepang
pada tahun 2011 yang membawa dampak
pada semakin menguatnya program peningkatan keselamatan dan keamanan nuklir di
seluruh dunia. Peristiwa-peristiwa eksternal tersebut menjadi pengalaman dan
pelajaran yang sangat berharga bagi keberadaan Reaktor Kartini, karena ternyata
Reaktor Kartini masih mampu bertahan dan
masih layak untuk tetap melanjutkan
operasinya secara aman dan selamat.
Selain peristiwa alam pada periode ini
juga diwarnai dengan banyaknya ancaman
terorisme, sehingga dari segi proteksi fisik,
system pengamanan Reaktor Kartini juga
ditingkatkan, antara lain melalui kerjasama
dengan IAEA dan USDOE. Pengalaman
Reaktor Kartini terkait dengan keselamatan
dan keamanan tersebut telah dituangkan
dan disebarluaskan ke dunia internasional
melalui makalah-makalah yang dipublikasikan pada beberapa prosiding internasional
seperti: International Conference on
Research Reactors: Safe Management and
Effective Utilization, Rabat, Morocco, 1418 November 2011; International Conference on Nuclear Security: Enhancing
Global Efforts, IAEA Headquarters,
Vienna, Austria, 1-5 July 2013; International Conference on Topical Issues in
Nuclear Installation Safety: Defence in
Depth Advances and Challenges for
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Penggunaan reaktor Kartini diusahakan
tetap berlanjut, di mana pengoperasian dan
perawatan reaktor dilakukan sesuai dengan
Program Jaminan Mutu Operasi dan Perawatan Reaktor Kartini. Sejumlah staf telah
mempunyai surat ijin bekerja sebagai
operator dan supervisor operasi reaktor
(grup operasi) maupun sebagai teknisi dan
supervisor perawatan reaktor (grup perawatan) termasuk sebagai pengurus dan
pengawas bahan nuklir atau seifgard (grup
seifgard). Program peningkatan kinerja
keselamatan dan keandalan Reaktor Kartini
diusahakan dengan revitalisasi komponen
dan sistem, penggantian dan penambahan
beberapa komponen, perawatan dan
perbaikan, peningkatan kebersihan seperti
sistem ventilasi reaktor, fasilitas kolom
termal, sistem pemurnian air pendingin
reaktor, fasilitas reaktor subkritik U-alam
yang dikopel dengan Reaktor Kartini,
sehingga semuanya menjadi “as good as
new.”

Fasilitas reaktor subkritik U-alam yang dikopel
dengan Reaktor Kartini. (Dok. PTAPB)

Rata-rata umur staf reaktor di atas 50
tahun. Hal ini akan menjadikan kendala
dalam kebutuhan SDM pengoperasi reaktor

untuk jangka waktu 5-10 tahun yang akan
datang, terutama karena pensiun. Maka
secara manajemen telah direncanakan untuk
menambahkan staf. Pada tahun 2008 telah
ditambahkan 2 staf yang pada tahun 2014
salah satu telah menjadi Deputi Manajer
Teknik dan yang lain selain tetap menjadi
operator sekaligus sedang menempuh studi
S2 untuk meningkatkan kompetensi. Pada
tahun 2014 juga telah didapatkan 2 staf
baru dalam kondisi masih magang sebagai
operator/teknisi, dan ada 4 staf dengan usia
di bawah 35 tahun.

sarana iradiasi untuk analisis aktivasi
neutron (AAN), iradiasi gamma untuk
kimia radiasi, dan neutron radiografi.

Sistem ventilasi reaktor (Dok. PTAPB).
Sistem pemurnian air pendingin reaktor (Dok.
PTAPB).

Fasilitas kolom termal (Dok. PTAPB).

Operasi Reaktor Kartini untuk penelitian meliputi kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang fisika, instrumentasi dan kendali, analisis unsur dan hasil
teknologi proses, serta radiografi neutron
dengan memanfaatkan fasilitas iradiasi.
Selain sebagai fasilitas dukung litbang,
dengan adanya fasilitas lazy susan,
pneumatik, beam port serta kolom termal
Reaktor Kartini dapat digunakan sebagai

Reaktor Kartini juga dimanfaatkan untuk praktikum mahasiswa STTN BATAN
dan Teknik Fisika UGM, maupun pelaksanaan penelitian untuk tugas akhir
mahasiswa dari perguruan tinggi di sekitar
Joglosemarto (Jogjakarta, Solo, Semarang,
Purwokerto). Kegiatan pendayagunaan Reaktor Kartini dilaporkan secara berkala di
dalam Laporan Operasi Reaktor Kartini
yang disampaikan ke BAPETEN setiap
triwulan.
Jam operasi Reaktor Kartini dari tahun
2009 s/d 2013 terus meningkat. Pada tahun
2012 terjadi peningkatan yang menonjol
dalam jam operasi Reaktor Kartini adalah
dengan adanya pendayagunaan Reaktor
Kartini untuk analisis aktiviasi neutron
(AAN) dalam rangka analisis unsur
tambang oleh pihak perusahaan pertambangan (PT Aneka Tambang). Berdasarkan
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target tahunan sebesar 180 jam/tahun,
operasi Reaktor Kartini menunjukkan nilai
utilitas pada tahun 2009-2013 sekitar 50%300% dengan rerata utilitas sekitar 137 %
dari target tahunan.

Bargraph jam operasi reaktor Kartini 2009-2013.

BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN (BK2)
BK2 merupakan bidang struktural
dengan 3 Subbidang (Proteksi Radiasi dan
Keselamatan Kerja, Pengelolaan Limbah
dan Keselamatan Lingkungan, Pelayanan
Kesehatan) dengan Kepala Bidang dijabat
oleh Drs. Moch. Yazid hingga tahun 2011,
kemudian dilanjutkan oleh Dra. Elisabeth
Supriyatni, M.App.Sc. Berdasarkan Peraturan Kepala BATAN No. 392/KA/XI/
2005, Bidang K-2 PTAPB menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan proteksi
radiasi dan pengendalian keselamatan kerja,
pengelolaan limbah dan pengendalian
keselamatan lingkungan serta pelayanan
dan dokumentasi kesehatan, dengan terjadi
perubahan nama subbidang Kesehatan dan
Kedaruratan Nuklir menjadi Subbidang
Pelayanan Kesehatan.
Pada periode ini semula Dra. Elisabeth
Supriyatni, M.App.Sc sebagai Kepala Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan
Kerja dilanjutkan oleh Aris Bastianudin
SST, Ir. Isman Mulyadi Triatmoko sebagai
Kepala Subbidang Pengelolaan Limbah dan
Keselamatan Lingkungan dari tahun 2007154

2011 dilanjutkan oleh Ir. Gede Sutresna W.,
M.Sc., dan dr. Triyono sebagai Kepala Subbidang Pelayanan Kesehatan.
Pemantauan Meteorologi
Kegiatan ini sudah dilakukan sebelum
BK2 terbentuk dengan maksud untuk
mengetahui pola sebaran arah dan
kecepatan angin tahunan di lokasi
beroperasinya Reaktor Kartini yang dapat
digunakan untuk melakukan perhitungan
prakiraan sebaran kontaminan radioaktif
yang terbawa oleh plume melalui cerobong
reaktor andaikan terjadi kecelakaan. Pada
awalnya digunakan anemometer dengan
perekam berupa Multi Dot Point Register
berlokasi di Gedung 02, yang sangat
memerlukan ketekunan khusus karena
harus mengukur titik demi titik untuk
mendapatkan hasilnya, sehingga ditunjuk
personil yang tepat untuk pekerjaan ini,
yaitu Ir. R. Suratman.
Sejalan dengan pemindahan Lab. Lingkungan ke Gedung 16, peralatan ini
diremajakan dengan Wheather Port versi
Windows, dengan harapan dapat menyederhanakan pekerjaan karena pengolahan
datanya computerized. Peralatan ini juga
dilengkapi dengan pengukuran suhu udara
di samping arah dan kecepatan angin.
Pekerjaan ini ditugaskan kepada Siswanti
karyawan pindahan dari Dinas Perhubungan
Jawa Tengah yang saat itu dipandang telah
berpengalaman di bidang yang sama. Namun, pada akhirnya dijumpai kelemahan
dari jenis peralatan ini, karena anemometernya tidak tahan cuaca sehingga mudah
patah.
Pada tahun 2006 dirintis secara bertahap
pembelian monitor arah dan kecepatan
angin, suhu dan kelembaban udara dengan
mendirikan menara meteorologi setinggi 30
meter di depan Gedung 22. Ketinggian ini
dimaksudkan untuk mendekati ketinggian
cerobong Reaktor Kartini yang diperhitungkan sebagai titik source term-nya. Pada

saat akan dilakukan pembelian Data
Logger oleh Kepala PTAPB dirasa terlalu
mahal, maka diambil kebijakan dengan cara
merangkai sendiri peralatan tersebut dengan
bantuan dosen Teknik Fisika UGM.
Latihan Penanggulangan Keadaan darurat
Latihan semacam ini minimal dilakukan
setahun sekali yang terdiri dari Latihan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan
Kedaruratan Radiasi Terpadu. Pada tanggal
28 Oktober 2008, BK2 berpengalaman
menyelenggarakan Latihan Kedaruratan
Radiologi tingkat nasional bekerjasama
dengan BAPETEN dan instansi terkait di
wilayah Kabupaten Sleman antara lain
Polres, Kodim, Satpol PP, Dinas Kesehatan, PMI dll. Latihan ini mengambil tema
kecelakaan transportasi zat radioaktif yang
diselenggarakan di Komplek Pemerintahan
Kabupaten di Beran, Sleman, dan diikuti
oleh sekitar 500 personil.

Rescue) membantu dalam pencarian korban, penyaluran bantuan bahan makanan
dan air bersih serta satgas bantuan medik
menyelenggarakan bakti sosial pemeriksaan
kesehatan bagi para pengungsi. Selain itu,
juga dikenalkan beberapa produk teknologi
BATAN antara lain amnion (pembungkus
luka bakar) serta rendang dan pepes dalam
kemasan, yang telah diawetkan dengan teknologi radiasi, sumbangan dari PATIR.

Sekretariat Posko Bencana Alam Gempa Bumi dan
Gunung Merapi. Petugas: Dra Elisabeth, Dr.
Triwulan Tjiptono dan Sunaryo (Dok. PTAPB)

Dekontaminasi Mobil Pengangkut Personil oleh
Petugas Pemadam Kebakaran Kab. Sleman (Dok.
PTAPB).

Selain itu, pada tahun 2006 Kepala
PTAPB sebagai anggota Satkorlak (Satuan
Koordinasi Pelaksanaan) PBP (Penanggulangan Bencana dan Pengungsi) DIY
menugaskan Tim Penanggulangan Keadaan
Darurat Radiasi BATAN untuk membantu
Satkorlak PBP DIY dalam penanganan
bencana gempa bumi dan erupsi Gunung
Merapi. Beberapa kegiatan yang dilakukan
antara lain
Satgas SAR (Search and

Pengemasan beras bantuan dari berbagai satuan
kerja di BATAN untuk korban gempa bumi 2006
(Dok. PTAPB).

Pada waktu terjadi bencana alam gempa
bumi tanggal 26 Mei 2006 yang memakan
ribuan korban di DIY dan disusul dengan
letusan gunung Merapi tanggal 14 Juni
2006, banyak kegiatan kemanusiaan yang
dilakukan oleh BATAN Yogyakarta. Diawali dari langkah penyelamatan fasilitas
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yang dimiliki, dilanjutkan dengan inventarisasi dan peninjauan ke rumah karyawan
BATAN yang menjadi korban. Dari karyawan PTAPB meninggal dunia 1 (satu)
orang yaitu Drs. Suharsono (Staf TUK).

Untuk pembekalan ketrampilan anggota
Satgas SAR dilakukan kerjasama dengan
bebagai institusi dan organisasi antara lain
Paskhas AURI, Tagana (Taruna Siaga Bencana) Trigger dan Mahasiswa Pencinta
Alam. Pelatihan yang diberikan meliputi
disaster management, outbound dan teknik
evakuasi korban dengan tali.

Rumah karyawan korban gempa bumi (Siswantoro
dari STTN) dengan jam yang menunjukkan saat
kejadian (Dok. PKDR).

Sumbangan kemanusiaan yang dilakukan tidak hanya untuk karyawan BATAN
Yogya saja, tetapi untuk semua karyawan
BATAN yang ada di Yogyakarta serta masyarakat umum yang bermukim di sekitarnya. Beberapa jenis sumbangan yang
disalurkan meliputi paket sembako, pakaian
baru dan pantas pakai, obat dan pelayanan
kesehatan sampai dengan bahan bangunan
untuk renovasi rumah yang berasal dari
swadaya, sumbangan masyarakat, karyawan
BATAN Bandung dan Jakarta, LPND, serta
Mitsubishi, Jepang.

Peserta Latihan SAR Bersama Tim Trigger (Dok.
Trigger).

Latihan Panjat Gedung untuk Evakuasi Personil
(Dok. Trigger)

Pemantauan Radioaktivitas Lingkungan

Lettu Rony (Komandan Regu SAR Paskhas AURI)
berdiskusi dengan Prof. Drs. Sudjatmoko, SU
(Kepala PTAPB).
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Dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan
Timur dan Universitas Mulawarman di
Samarinda dilakukan workshop singkat
yang antara lain berisi sistem pemantauan
radioaktivitas lingkungan dilanjutkan dengan penjelasan metode sampling udara
(18-19 Juli 2008).

Penjelasan Sistem Sampling Udara Sesaat kepada
Pejabat Pemda Kaltim. Dari kiri: Ir. Gede Sutresna,
Prof. Ir. Y. Sardjono, Drs. M. Yazid dan Pejabat
Pemda Kaltim. (Dok. M. Yazid)

Pada periode ini, dilakukan penyempurnaan metode sampling radioaktivitas jatuhan menggunakan peralatan yang dirancang
oleh Atok Suhartanto, SST yang dilengkapi
dengan kolom resin penukar ion untuk
mengantisipasi meluapnya air hujan pada
saat terjadi hujan deras.

Pengambilan sampel fallout oleh Jasmi Budi Utami,
ST dengan penampung yang dilengkapi sistem resin, 2008 (Dok. M. Yazid)

Saluran pembuangan terpadu
Dilakukan pengembangan sistem pembuangan saluran terpadu yang dilengkapi
dengan sistem aerasi dan kolam bioremediasi yang berbentuk taman.

Kolam Penampung Saluran Pembuangan Terpadu
setelah dilengkapi Sistem Aerasi dan Kolam
Bioremediasi, 2008.

Papan Keselamatan Kerja (Safety Board)
Untuk meningkatkan wawasan pada
tanggal 4 Agustus 2010 dilakukan kunjungan kerja ke PT KUBOTA Semarang yang
diikuti oleh segenap anggota P2K3 beserta
Kabid K2 dan diterima oleh Manager PT
KUBOTA.

Kunjungan P2K3 beserta Kabid K-2 ke PT
KUBOTA Semarang (dari kiri ke kanan: Manager
KUBOTA, Drs. M. Yazid, Ir. Budi Sulistyo, Drs.
Silakhudin, M.Sc., Ir. Sukarman A, APU, dan Prof.
Ir. Syarip. (Dok. BK2)

Beberapa hal yang dapat diambil hikmahnya dari kunjungan tersebut antara lain
manajemen keselamatan, serta pengelolaan
limbah dan air buangannya. Diilhami dari
kunjungan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) beserta Kabid
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K2 ke PT KUBOTA Semarang tersebut,
maka dilakukan pemasangan Safety Board
di halaman depan PTAPB dengan maksud
untuk pemantauan kejadian kecelakaan
kerja selama setahun penuh agar diketahui
oleh karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

trol Reaktor di PTAPB untuk trainee dari
Bangladesh yaitu Mr. Sariful Haque Bhuiya
(3 bulan) dan Ms. Nuvan Naher Jolly (2
bulan).

Safety Board PTAPB.

BALAI ELEKTROMEKANIK (BEM)
BEM merupakan organisasi matriks
dengan 3 kelompok (Pemeliharaan dan
Perbaikan Instrumentasi Nuklir, Rancang
Bangun Elektronika dan Instrumentasi,
Rancang Bangun dan Pemeliharaan Mekanik) dengan Kepala Balai dijabat oleh
Prajitno, S.Kom sampai Juli 2007,
dilanjutkan oleh Drs. Djoko S. Pudjorahardjo hingga Mei 2012, diteruskan oleh Ir.
Slamet Santoso, M.Sc. hingga Maret 2013,
dan dilanjutkan oleh Jumari, SST. Setelah
berganti nama menjadi PTAPB kegiatan
penelitian bidang instrumentasi nuklir dan
tenaga fungsional peneliti dipindahkan ke
Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika
Nuklir, sehingga kegiatan utama BEM
adalah pelayanan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pendukung litbang yang ada
di Bidang Kimia, Teknologi Proses dan
Reaktor.
Pada tahun 2006 Prajitno, S.Kom ditunjuk oleh IAEA menjadi supervisor pelatihan tentang Instrumentasi Nuklir dan Kon158

Modul-modul elektronik SIK Reaktor Kartini yang
terpasang pada rak instrumen standar 19″ (Dok.
Prajitno)

Pada kurun waktu ini peran BEM fokus
pada kegiatan pemeliharaan peralatan laboratorium PTAPB, karena kegiatan litbang
kedokteran nuklir sudah dipindahkan ke
PRPN (Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir)
Serpong. Tahun 2007 oleh Kepala PTAPB
dibentuk Tim peremajaan SIK Reaktor
Kartini yang diketuai Prajitno, S.Kom.
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara
PTAPB dan PRPN Serpong dan telah
berhasil melakukan penataan ulang pengkabelan (wiring) dan penggantian modulmodul elektronik Reaktor Kartini sehingga
lebih tertata dan memberikan kemudahan
dalam pemeliharaan. Tampilan komputer
hasil akuisisi data parameter proses Reaktor
Kartini juga diubah dan disempurnakan
sesuai rekomendasi hasil audit IAEA.

lagi kegiatan penelitian dan pengembangan
rekayasa, hanya tinggal fungsi pemeliharaan dan pelayanan keteknikan peralatan penelitian yang masih dilakukan.

Tampilan layar komputer parameter proses Reaktor
Kartini. (Dok. Prajitno)

Renograf IR 03 yang dikembangkan
oleh PRPN pernah mendapat dana melalui
Program Insentif Kemenristek tahun 2008
dan 2009 yang diajukan PTAPB, untuk
memperoleh dokumen Engineering Design,
setelah melakukan uji laboratorium dan uji
klinis. Tinggal setahap lagi untuk mendapatkan Sertifikat Produk dari Kemenkes
tahun 2010, tetapi program tersebut tidak
disetujui untuk mendapat dana dari Kemenristek. Kemudian Renograf BATAN diajukan ke Kemenkes untuk mendapatkan
Sertifikasi Produk, sehingga jika berhasil
akan dapat diproduksi secara massal, yang
berarti ada hasil litbang BATAN yang
teraplikasi untuk kesejahteraan bangsa
Indonesia.
Tahun 2009 melalui program Block
Grant dari Mendiknas-Menristek, Prajitno,
S.Kom mendapat dana untuk penelitian
dengan judul “Rancang Bangun Global
Positioning System Digital Survey Meter
Radiasi Beta Gamma”. Hasil rancangbangun tersebut bersama instansi/lembaga
lain di luar BATAN dipresentasikan di
Diknas/Ristek Jakarta, dan Prajitno, S.Kom
mendapatkan apresiasi juara pertama untuk
kategori rancangbangun peralatan.
Pada periode selanjutnya, Balai Elektromekanik diturunkan eselonisasinya menjadi
Eselon IV, yaitu menjadi Subbidang Keteknikan dalam struktur Bidang Keselamatan
Kerja dan Keteknikan (BK3). Tidak ada

Prototip surveymeter dilengkapi teknologi GPS.
(Global Positioning System).(Dok. Prajitno)

Tinggalah sekarang bagaimana strategi
dan cara memberikan semua pengalaman
dan pembelajaran iptek nuklir dan
kesuksesan penguasaan ilmu di bidang
instrumentasi dan semua bidang yang lain
dari generasi tua dan senior kepada generasi
muda/yunior BATAN, agar program nuklir
yang sudah dengan susah payah ditetapkan
dalam Visi dan Misi serta Renstra BATAN
tidak sia-sia dan masih berkelanjutan serta
tetap jaya mencapai cita cita the founding
fathers BATAN, yaitu menghasilkan
litbang BATAN yang teraplikasi di semua
bidang kepada masyarakat/bangsa Indonesia.
UNIT PENGAMANAN NUKLIR
Unit Pengamanan Nuklir (UPN) merupakan organisasi struktural setingkat eselon
IV di bawah Kepala Pusat dengan Kepala
Unit dijabat oleh Soetopo, BE hingga tahun
2006, dilanjutkan oleh Tias Budi, A.Md
hingga meninggal pada tahun 2009,
kemudian dilanjutkan oleh C. Wishnu Aji,
A.Md mulai tahun 2010. Dalam periode ini
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UPN mulai menerima karyawan outsourcing.
PERPUSTAKAAN
Berdasarkan keputusan Kepala BATAN
Nomor 392/KA/XI/2005 tanggal 24 November 2005, perpustakaan dikelola oleh
Subbagian Dokumentasi Ilmiah di bawah
Bagian Tata Usaha. Perpustakaan PTAPB
menjadi salah satu dari sedikit perpustakaan
instansi di DIY yang menggunakan sistem
OPAC (Online Public Access Catalog),
setelah melakukan migrasi data bibliografi
ke komputer sejak tahun 2005. Mulai tahun
2012 perpustakaan bergabung dengan sistem perpustakaan digital di lingkungan
BATAN yang dikoordinasikan oleh PPI
BATAN.

Maret tahun 2014, Drs. Machfudz meninggal sebelum pensiun karena sakit. Empat
karyawan perpustakaan yang bukan fungsional juga sudah purna tugas. Sekarang
tinggal Warsono dan Widurining Eriwati
yang harus selalu berada di perpustakaan.
AKREDITASI LABORATORIUM DAN
LITBANG
Berdasarkan rapat Komite Akreditasi
Nasional (KAN) pada tanggal 4 November
2006, Laboratorium Kimia Analitik
PTAPB BATAN pada tanggal 27 November 2006 memperoleh sertifikat reakreditasi (ke-2) sebagai Laboratorium Penguji berdasarkan SNI 19-17025-2000,
masa berlaku 3 November 2006 sampai 2
November 2010. Pada tanggal 31 Mei
2007, Laboratorium Kimia Analitik
PTAPB BATAN dinyatakan oleh KAN
bahwa status akreditasinya telah sesuai
dengan ISO/IEC 17025 : 2005.

Widurining Eriwati menunjukkan sistem OPAC
(Online Public Access Catalog).

Para karyawan terutama pustakawan
fungsional tetap berusaha menghasilkan
karya kepustakawanan seperti memperbaharui brosur tentang perpustakaan
PTAPB dan migrasi data bibliografi ke
komputer, di samping tetap membuat yang
tercetak sampai masing-masing purna tugas
pada usia 60 tahun. Maharani purna tugas
pada tahun 2008, Sri Suharti B.Sc. purna
tugas pada tahun 2011, Sumanto purna
tugas pada tahun 2012, Mc Suharno, B.Sc.
purna tugas pada tahun 2013, Ign. Djoko
Riminanto, B.Sc. purna tugas pada bulan
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Sertifikat Akreditasi Laboratorium PTAPB sebagai
Laboratorium Penguji, No LP-119-IDN berdasarkan
SNI ISO/IEC 17025 : 2008 (ISO /IEC 17025 :
2005)

Pada bulan Juni 2011, terjadi perkembangan dari Laboratorium Kimia Analitik
(tingkat bidang)
menjadi laboratorium
Pusat Teknologi Akselerator dan Proses
Bahan BATAN dan memperoleh sertifikat
reakreditasi (ke-3) sebagai Laboratorium
Penguji berdasarkan SNI ISO /IEC 17025

: 2008, masa berlaku 23 Juni 2011 sampai
22 Juni 2015.

Tim Akreditasi Laboratorium 2005-2014, dari kiri
depan Rr. Endang Nawangsih AMd, Dra. Susanna
TS, MT, Farida Ernawati, Sri Murniasih, SST, Drs.
C. Supriyanto, Sunardi, ST, Rosidi ST, Prof. Dr.
Agus Taftazani, Prof. Samin, Dwi Purnomo, Sukirno
ST, Samiardjo, Bambang Irianto, Sutanto Wisnu
Wardono.

Pada bulan Januari 2008, PTAPBBATAN memperoleh sertifikat akreditasi
litbang ke 2 sebagai Pranata Penelitian dan
Pengembangan yang telah memenuhi
Pedoman KNAPPP 02:2004 tentang
Persyaratan Umum Pranata Penelitian dan
Pengembangan. No. Sertifikat Akreditasi
PLM 003-INA-2008, masa berlaku Januari
2008 sampai 31 Desember 2010.

Sertifikat akreditasi Litbang PTAPB, No. PLM 003INA.

Pada bulan September 2012, PTAPBBATAN memperoleh sertifikat akreditasi

sebagai Pranata Penelitian dan Pengembangan yang telah memenuhi Pedoman
KNAPPP 02:2007 tentang Persyaratan
Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan, No. Sertifikat Akreditasi PLM 003
-INA, masa berlaku 26 September 2012
sampai 25 September 2015, dengan ruang
lingkup semua kegiatan litbang di PTAPB.
Pada bulan Juni 2010 PTAPB memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu
berdasarkan SB 77-0001.80:2005/SNI 199001-2001 dari Komisi Standar BATAN
(KSB), No. Sertifikat 11/PSJMN/SMM/
VI/2010, masa berlaku 8 Juni 2010 sampai
7 Juni 2013.

Sertifikat ISO 9000 untuk PTAPB.

Layanan Jasa Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Mulai bulan Januari 2007, PTAPB sudah
menerima layanan jasa hasil litbang dan
produk antara lain jasa analisis sampel,
implatasi ion, iradiasi MBE, keahlian dan
penjualan sisa nitrogen cair kepada
pelanggan baik dari dalam maupun luar
PTAPB. Pelanggan dari luar PTAPB adalah
PTS/PTN (Perguruan Tinggi Swasta/ Negeri), Pemerintah Daerah (Kalimantan
Tengah, Lampung), BLH (Badan Lingkungan Hidup), PT Aneka Tambang (Antam),
PT KAI (Kereta Api Indonesia), industri,
perorangan. Untuk layanan jasa tersebut
PTAPB-BATAN digunakan PP Tarif
PNBP yang berlaku di BATAN. Pada ta161

hun 2007-2011, digunakan PP Tarif No. 77
Tahun 2008 tentang Tarif Jasa PNBP yang
berlaku di BATAN dan penggunaannya
berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan RI No. 525/KMK.06/ 2001. Pada
tahun 2011 sampai sekarang digunakan PP
Tarif No. 29 tahun 2011.
Berbagai Instrumen Kimia untuk layanan jasa analisis sampel dan karakterisasi
produk litbang disajikan pada gambargambar berikut.
Rr. Endang Nawangsih, AMd sedang menganalisis
luas muka, volume dan jari-jari pori dalam sampel
serbuk/padatan dengan Surface Area Analyzer.
(Dok. PTAPB)

Samiardjo sedang melakukan analisis unsur-unsur
dengan Atomic Absorption Spektrometer (AAS),
untuk pengujian kadar logam dalam sampel
larutan/cairan. (Dok. PTAPB)

Spektrometer Gamma untuk pengujian kadar unsur
pemancar sinar gamma dalam sampel cairan maupun
serbuk/padatan. (Dok. PTAPB)

Ashar Andriyanto sedang analisis unsur Pb dalam
sampel lingkungan dengan Solid Sampling Atomic
Absorption Spectrometer (SS-AAS ), untuk pengujian kadar logam dalam sampel serbuk/padatan.
(Dok. PTAPB)
Dwi Purnomo sedang menentukan kadar Cl dalam
sampel air tangki Reaktor Kartini dengan Potensiometer Ion Selective Elektrode (ISE), alat ini dapat
untuk pengujian kadar anion (Cl, CN, F, dll) dalam
sampel larutan/cairan. (Dok. PTAPB)
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Sunardi, ST sedang melakukan pengujian kadar
unsur (N,P, K, Si, Al, dll) dalam sampel pupuk
dengan Spektrometer Gamma AccuSpec - Generator
Neutron. (Dok. PTAPB)

Mahasiswa STTN sedang melakukan pengujian
kadar (PO4 , NO3, NO2, PO4, dll) dalam sampel
larutan dengan High Pressure Liquid Chromatography (HPLC). (Dok. PTAPB)

Aris Basuki sedang melakukan analisis unsur yang
waktu paruhnya pendek dengan Alat Cacah Pneumatik, untuk analisis unsur umur paruh pendek.
(Dok. PTAPB)

Spektrometer X-Ray Fluorescence (XRF), untuk
pengujian kadar unsur-unsur logam dalam sampel
cairan, padatan dan batangan (Au dan Pt). (Dok.
PTAPB)

IPTEKDA (ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI UNTUK DAERAH)
Kerjasama dengan Pemerintah DIY dalam mengelola air sungai bawah tanah di
Bribin dilanjutkan dengan penandatanganan
kerjasama BATAN-DIY-Jerman tentang Integrated Water Resources Management pada tanggal 25 Juli 2007. Gempa Jogja Mei
2006 sempat mengganggu penyelesaian
Proyek Bribin (goa ada yang runtuh dan
harus dibersihkan), sehingga aliran air
pertama baru terlaksana pada tanggal 31
Juli 2008, dan serah terima Jerman-RI pada
tanggal 11 Maret 2010.

Penandatanganan kerjasama BATAN-DIY-Jerman
tentang Integrated Water Resources Management
pada tanggal 25 Juli 2007 oleh Deputi PDT
BATAN, Gubernur Provinsi DIY, dan pihak Jerman
(Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult. Franz Nestmann dari
Institut für Wasser und Gewässerentwicklung,
Universität Karlsruhe). (Dok. PTAPB)
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SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR
(STTN)
Dalam periode ini Ketua STTN dijabat
oleh Dr. Anwar Budianto, DEA hingga 31
Oktober 2007. Mengingat Renstra STTN,
dan struktur organisasi STTN sesuai
dengan Keputusan Kepala BATAN nomor
360/KA/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001
tentang Organisasi dan Tatakerja STTN,
diperlukan jumlah ruangan yang memadai
sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi. Berdasarkan prediksi Senat Akademik
STTN, bahwa minat calon mahasiswa baru
akan bertambah, serta design plan Gedung
STTN adalah 4 lantai, maka diusulkan
kepada Kepala BATAN agar Gedung
STTN menjadi 4 lantai. Kepala BATAN
menyetujui pembangunan Gedung STTN
Lantai IV. Meski diawali dengan peristiwa
Gempa Jogja Mei 2006, namun pada akhir
tahun 2006 Lantai IV selesai dibangun.
Prasasti Lantai III dan Lantai IV secara
bersamaan diresmikan oleh Kepala
BATAN Prof. Dr. Soedyartomo Soentono,
M.Sc.

2011, dimulai penerimaan mahasiswa beasiswa BATAN dari Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
Mulai 1 November 2011, Dr. Sutomo
Budihardjo, M.Eng. melanjutkan sebagai
Ketua STTN untuk periode hingga 31
Oktober 2015. Pembangunan Gedung
Auditorium Lantai II dilaksanakan pada
periode ini dan selesai akhir tahun 2013.
Pada tahun 2012, diusulkan untuk dibuka
penerimaan mahasiswa baru dari Provinsi
Kalimantan Barat dan dan pada September
2013 dimulai penerimaan mahasiswa baru
beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat. Pada tahun ajaran 2013/2014 untuk
3 program studi diterima 114 mahasiswa
baru, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya menerima 75 mahasiswa
baru.
KEGIATAN NONKEDINASAN
Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI)
Kegiatan Jamus (Jamaah Muslim) Subunit KORPRI PTAPB-BATAN dalam gambar:

Gedung STTN dengan 4 lantai (kiri) dengan
auditorium yang masih berlantai 1 dan Masjid
Dzarratul Khair di sebelah timurnya. Tampak juga
beberapa fasilitas PTAPB: Gedung Akselerator,
BK2, Bengkel Induk. (Dok. BATAN)

Pada 1 Nopember 2007, Ketua STTN
digantikan oleh Prof. Dr. Kris Tri Basuki,
hingga 31 Oktober 2011. Pada periode ini,
diusulkan pembangunan Lantai II Gedung
Auditorium. Pada tahun 2010, diusulkan
penerimaan mahasiswa baru dari Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dengan mendapat beasiswa dari BATAN. Pada September
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Bantuan air untuk warga Cangkringan dari mantan
Kepala BATAN, Iyos R. Subki, M.Sc., didampingi
oleh Kepala PTAPB, Drs. H. Sudjatmoko (tengah)
dan Ketua Dharma Wanita PTAPB, Ny. Hj. Radya
Astuti Sudjatmoko, Ny. Sri Widiani Haryono
Arumbinang, dll. (Dok. Al-Hikmah, 2006)

Kunjungan Kepala, warga PTAPB, dan mantan
Kepala BATAN, Iyos R. Subki, M.Sc. ke juru kunci
Gunung Merapi, mbah Marijan (Dok. Al-Hikmah)

Sampul depan “Caraka Nuklida” nomor 2 tahun
2013, menampilkan peneliti dari PATIR, Dra.
Rahayu Chosdu, MM. (Dok. Pramudita Anggraita).

Beberapa kegiatan PWK (Persatuan
Warga Kristiani) Subunit KORPRI
BATAN Yogyakarta dalam gambar:
Pemberangkatan haji warga BATAN Yogyakarta
dari Masjid Dzarratul Khair, 2005. (Dok. Pramudita
Anggraita)

Kunjungan Persatuan Warga Kristiani PTAPB ke
Panti Asuhan Griya Kasih, 2010. (Dok. PWK)

Para mantan Ketua STTN, Kepala PTAPB, Kepala
BATAN, Kepala BAPETEN, Deputi PDT, pada
outbound Al-Hikmah, Juli 2008. (Dok. Al-Hikmah)

Penerbitan buletin KORPRI BATAN
Subunit PPTN Yogyakarta “Caraka Nuklida” tetap dilanjutkan dengan format yang
lebih baik dalam ukuran A4/halaman dan
cetak warna.

Persatuan Warga Kristiani PTAPB merayakan Natal,
2011. (Dok. PWK)
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Dharma Wanita
Ketua Unit Dharma Wanita PTAPB
BATAN adalah Ny. Hj. Sudiyati Sukarman
Aminjoyo hingga tahun 2003, Ny. Hj.
Radya Astuti Sudjatmoko hingga tahun
2007, dan Ny. Hj. Dra. Siswati Widi
Setiawan hingga tahun 2014. Beberapa
kegiatan Unit Dharma Wanita PTAPB
dalam gambar:
Pengesahan pengurus Dharmawanita PTAPB. (Dok.
PTAPB, 9 Agustus 2010)

Serahterima Ketua Dharmawanita PTAPB dari Ny.
Hj. Radya Astuti Sudjatmoko kepada Ny. Hj. Dra.
Siswati Widi Setiawan. (Dok. PTAPB, 24 Juli 2007)

Penyerahan beras hasil mutasi radiasi BATAN dari
Ketua Dharmawanita BATAN, Ny. Dr. Geni Rina
Djarot Wisnusubroto kepada Ketua Dharmawanita
PTAPB, Ny. Hj. Dra. Siswati Widi Setiawan. (Dok.
PTAPB, 14 Juni 2013)

Koperasi Karya Nuklida

Kenang-kenangan dari Ketua Dharmawanita
BATAN, Ny. drg. Endang Purwanti Hudi Hastowo,
kepada Ketua Dharmawanita PTAPB, Ny. Hj. Dra.
Siswati Widi Setiawan, dan Ketua Dharmawanita
STTN, Ny. Nurimaniwathy Kris Tri Basuki. (Dok.
PTAPB, 18 Maret 2009)

166

Dengan berjalannya waktu KPRI “Karya
Nuklida” mengalami perkembangan cukup
pesat. Total aset Koperasi Karya Nuklida
berdasarkan Neraca per 31 Desember 2013
adalah Rp. 19.224.370.000 dengan SHU
sebesar Rp. 847.949.000. Jumlah anggota
sebanyak 608 orang, termasuk dari BATAN
Jakarta.
Koperasi Karya Nuklida mempunyai
Bidang Usaha Simpan Pinjam dengan ijin
No. 015/SISP/XV.4/Kab. Slm/V/2010. Dengan terbitnya ijin ini Koperasi Karya
Nuklida semakin berkembang, sehingga
semakin potensial bagi konsumen/anggota
baik menyimpan maupun meminjam. Usaha lainnya adalah Pelayanan Usaha Dana

Kesehatan Bersama (DKB) bagi anggota,
pembayaran listrik, telepon, pulsa, PAM
(Perusahaan Air Minum), pengadaan kapling tanah bagi anggota, dan pengembangan Sub Agen Ticketing Tour & Travel.
Pengawasan dilakukan oleh Pengawasan
Intern dari Pengawas dan Pengawasan Ekstern dari Akuntan Publik. Untuk periode
2013-2015 susunan pengurus: Djumadi,
S.Sos (Ketua), Heru Prayitno, A.Md (Wakil
Ketua), Bambang Suwondo, A.Md (Sekretaris), Joko Yulianto, B.Sc (Bendahara),
dan Eko Priyono, ST (Wakil Bendahara),
sedang Susunan Pengawas: Ir. Djiwo Harsono, M.Eng (Ketua), Toto Tri Kasyanto,
ST, M.Kes (Sekretaris), Djuanda Alamsyah, SE (Anggota), Rochim, A.Md
(Anggota), dan Budi Suhendro, SST
(Anggota).
Penasehat/Pembina
KPRI
“Karya Nuklida” adalah Kepala PTAPB.
Pengelola KPRI “Karya Nuklida” sebanyak
7 orang dibantu karyawan sebanyak 12
orang.
Prestasi KPRI “Karya Nuklida” BATAN
Yogyakarta adalah pada tahun 2009 sebagai
Peringkat Koperasi Berkualitas dalam Usaha Simpan Pinjam (Kementerian Koperasi
& UKM Jakarta) dan Juara II Koperasi
Berprestasi Jenis Konsumen (Bupati Sleman), tahun 2010 Juara I Jenis Konsumen
(Bupati Sleman), tahun 2012 Juara III Jenis
Koperasi Jasa (Kabupaten Sleman), tahun
2013 berpredikat Cukup Sehat dalam Usaha
Simpan Pinjam (Disperindagkop, Sleman),
Juara I Usaha Konsumen (Disperindagkop,
Sleman), Juara I Usaha Konsumen
(Disperindagkop, Provinsi DIY), dan
Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional
Usaha Konsumen (Kementerian Koperasi
dan UKM RI). Antara tahun 2011-2013
SHU (Sisa Hasil Usaha) meningkat dari
sekitar Rp 823 juta menjadi sekitar Rp 850
juta dengan aset dari sekitar Rp 14 milyar
menjadi sekitar Rp 19 milyar.
KPRI Karya Nuklida memiliki ijin usaha
berupa SIUP, SIUK, IMB, Ijin gangguan,
TDP, NPWP, PKP, Ijin simpin (simpan

pinjam), waralaba, tiketing. Di Bidang
Usaha Toko Karya Nuklida Mini Market,
toko yang semula di dalam kantor ditingkatkan menjadi Mini Market Waralaba
yang berada di luar kantor, dengan bekerja
sama dengan Indogrosir/waralaba OMI
pada tanggal 8 April 2010.

Ketua KPRI “Karya Nuklida” Bapak Djumadi,
S.Sos menerima piagam penghargaan sebagai
Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional di NTB pada
tanggal 12 Juli 2013.

Trofi dari Menteri Koperasi dan UKM RI

Pada tahun 2012 omset penjualan sekitar
Rp 1,4 milyar, laba sekitar Rp 56 juta,
jumlah karyawan 5 orang, kerja 2 shift, jam
kerja 07.00 - 22.00, gaji antara Rp 1,3 –
1,8 juta. Konsumen berasal dari anggota
(dapat potong gaji), mahasiswa, dan
masyarakat umum. Dalam jangka panjang
167

direncanakan akan membuka toko di
tempat lain yang strategis.
KPRI Karya Nuklida juga membuka
usaha Ticketing Tour & Travel, sebagai
anggota tetap ASITA, ijin-ijin SIUP, SIUK,
HO, dan ijin lainya sebagai agen langsung
semua maskapai dan kereta api mulai pada
tanggal 1 Juni 2009. Telah mempunyai
Marketing Tunggal kerja sama dengan
Kartika Usaha Tour & Travel dengan Sub
Agen di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan
Sumatera. Tahun 2012 omset penjualan
sekitar Rp 5,5 milyar dengan laba sekitar
Rp 50 juta, jumlah karyawan 5 orang
bekerja 2 shift; jam kerja 8.00 - 21.00, gaji
antara Rp 1,3 - 1,7 juta
Telah direalisasikan pengadaan kapling
tanah sejumlah 16 kapling, surat-surat masih dalam pengurusan di Badan Pertanahan
Nasional. Tahun 2012 laba sebesar sekitar
Rp 41 juta dengan jumlah pengelola 2
orang jam kerja 8.00-16.00.
Dapat disimpulkan KPRI Karya Nuklida
adalah koperasi yang berprestasi baik di
tingkat daerah maupun tingkat nasional.
Koperasi telah memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih
murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan dana baik
untuk modal usaha maupun untuk keperluan pribadi, dan memberikan keuntungan
bagi anggotanya. Sesuai dengan azas koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan anggotanya dicapai dengan
adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
kepada para anggotanya.
KESIMPULAN
Sesuai namanya di PTAPB, dalam periode ini dikembangkan Mesin Berkas
Elektron kompak untuk iradiasi lateks, nitridasi double chamber, magnet dan rf
siklotron PET, sumber elektron katode
plasma. Dilanjutkan juga pengembangan
bahan bakar reaktor suhu tinggi bentuk bo-
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la (triso), logam tanah jarang dengan
kerjasama beberapa perusahaan serta
PTBGN, dan pembentukan konsorsium
zirkon yang dimotori oleh PTAPB dan
didanai oleh Kementerian Ristek. Laboratorium PTAPB juga telah menerima berbagai akreditasi.
Di bidang reaktor dilanjutkan kajian penuaan (aging) dengan riset kontrak IAEA,
perpanjangan ijin operasi reaktor hingga
2019, dan retrofiting sehingga tahan
gempa 0,225g setelah mengalami gempa
kuat 0,15g pada tahun 2006. Letusan besar
Gunung Merapi pada tahun 2010 memerlukan penutupan permukaan kolam reaktor
dengan plastik untuk mencegah masuknya
debu vulkanik.
Di bidang keselamatan dan kesehatan
dikembangan menara pemantau meteorologi, penampung jatuhan dengan resin, sistem aerasi dan bioremediasi saluran limbah terpadu, serta latihan dan penanggulangan keadaan darurat, terutama terkait dengan gempa besar di DIY pada tahun
2006.
Di bidang instrumentasi telah dilakukan
penataan SIK reaktor, usaha sertifikasi renograf, dan pembuatan surveymeter GPS
dengan dana blockgrant Diknas-Ristek.
Perpustakaan dikelola di bawah Subbag
Dokumentasi Ilmiah, melanjutkan OPAC
(Online Public Access Catalog), dan tenaga
pustakawan tinggal 2 orang (kembali seperti pada tahun 1972). Ada baiknya
perpustakaan digabungkan dengan Perpustakaan STTN, sehingga dapat menambah
nilai akreditasi STTN. Bangunan STTN telah ditambah menjadi 4 lantai dengan auditorium 2 lantai.
Unit Pengamanan Nuklir mulai menerima karyawan outsourcing, dan Koperasi
Karya Nuklida makin berkembang sehingga dapat mencapai prestasi terbaik tingkat
nasional, aset mencapai sekitar 19 milyar,
dan tambahan anggota dari luar BATAN
Yogyakarta.

BAB IX. PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI AKSELERATOR
(PSTA, 2014-)

P

ada tanggal 10 Juli 2013 ditetapkan
Peraturan Presiden RI nomor 14
tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir
Nasional, sebagai pengganti Keputusan
Presiden RI Nomor 197 tahun 1998. Dalam
struktur organisasi yang baru tersebut,
BATAN memiliki 5 eselon I-a yang terdiri
dari Kepala, Sekretaris Utama (Sestama), 3
Deputi Kepala, dan 22 eselon II-a yang
terdiri dari 15 Kepala Pusat, 1 Kepala
Inspektorat, dan 4 Kepala Biro. Tiga eselon
II-a langsung di bawah Kepala BATAN
yaitu Kepala Pusdiklat (Pusat Pendidikan
dan Pelatihan), Kepala Pusat Standarisasi
dan Mutu Nuklir, dan Ketua STTN
(Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir). STTN
ditetapkan tersendiri dengan Keputusan
Presiden RI nomor 71 tahun 2001.
Ketiga Deputi Kepala BATAN adalah
Deputi Bidang Sains dan Aplikasi
Teknologi Nuklir (SATN), Deputi Bidang
Teknologi Nuklir (TN), dan Deputi Bidang
Pendayagunaan Teknologi Nuklir (PTN).
Deputi SATN membawahkan 5 pusat:
PAIR (Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, di
Pasar Jumat), PSTNT (Pusat Sains dan
Teknologi Nuklir Terapan, di Bandung),
PSTA (Pusat Sains dan Teknologi Akselerator, di Yogyakarta), dan PTKMR (Pusat
Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi, di Pasar Jumat).
Pada periode ini juga mulai digunakan
logo BATAN yang baru, dengan 3 buah
lingkaran yang saling mengait melambangkan kesinambungan, kesetiakawanan, kekompakan dan kreativitas. Bidang lengkung
mencerminkan keamanan serta keramahan
terhadap lingkungan dan masyarakat, sedangkan warna biru melambangkan kejujuran, kedislipinan dan harapan, hijau melambangkan kemakmuran, dan oranye
melambangkan energi dan inovasi. Keseluruhan logo memiliki makna BATAN

adalah sebuah lembaga yang melakukan
penelitian, pengembangan dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan tentang nuklir yang jujur,
terbuka, disiplin, kreatif, inovatif, mengutamakan keselamatan dan keamanan untuk
kesejahteraan bangsa.
Uraian tugas dan fungsi setiap unit kerja
BATAN diatur dalam Peraturan Kepala
BATAN No. 14 Tahun 2013 tentang
organisasi dan tata kerja BATAN. PSTA
mempunyai tugas pokok melaksanakan
perumusan dan pengendalian kebijakan
teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan
bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan fisika partikel, teknologi
proses, dan pengelolaan reaktor riset. Pusat
Sains dan Teknologi Akselerator menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan
perencanaan, persuratan dan kearsipan,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan
publikasi serta pelaporan; pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang
fisika partikel; pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang teknologi proses;
pelaksanaan pengelolaan reaktor riset;
pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja
dan pengelolaan keteknikan; pelaksanaan
jaminan mutu; pelaksanaan pengamanan
nuklir.
Susunan organisasi PSTA terdiri atas
Kepala PSTA yang membawahkan Bagian
Tata Usaha, Bidang Fisika Partikel, Bidang
Teknologi Proses, Bidang Reaktor, Bidang
Keselamatan Kerja dan Keteknikan, Unit
Jaminan Mutu, dan Unit Pengamanan
Nuklir. Bagian Tata Usaha terdiri dari 3
Subbagian yaitu Persuratan, Kepegawaian
dan Dokumentasi Ilmiah (PKDI) termasuk
perpustakaan, Keuangan dan Perlengkapan.
Sejak Januari 2014 Kepala PSTA dijabat
oleh Dr. Susilo Widodo, dengan Kepala
Bagian Tata Usaha Ir. Isman Mulyadi. Pada
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bulan November 2014 jumlah pegawai
PSTA sebanyak 282 orang dengan 168
orang pejabat fungsional: peneliti 58 orang,
pranata nuklir 99 orang, pengawas radiasi 3
orang, teknisi litkayasa 2 orang, dokter 2
orang, amdal 1 orang, dan pranata humas 3
orang. Pertemuan dan Presentasi Ilmiah
Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Nuklir dilaksanakan di PSTA
pada tanggal 10-11 Juni 2014, yang
merupakan pertemuan ilmiah ke 33 dan
menyajikan 52 makalah.

2015-2019. Kegiatan ini juga akan disertai
sistem dokumentasi jaminan mutu untuk
proses sertifikasi.

BIDANG FISIKA PARTIKEL (BFP)
BFP merupakan organisasi matriks
peneliti dengan 3 kelompok (Teknologi dan
Aplikasi Fisika Nuklir, Aplikasi Akselerator, Teknologi Rancang Bangun Akselerator) dengan Kepala Bidang dijabat oleh Ir.
Slamet Santoso, M.Sc. BFP mempunyai
tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika partikel. Berdasarkan tugas tersebut, BFP melakukan
beberapa kegiatan litbang yang melanjutkan
kegiatan litbang pada tahun sebelumnya,
yaitu rancangbangun siklotron PET,
penyelesaian rancangbangun MBE untuk
pengolahan lateks karet alam, rancangbangun iradiator elektron pulsa untuk
treatment produk pangan, dan litbang
Boron Neutron Capture Therapy (BNCT).
Rancangbangun Siklotron PET 13 MeV
Sesuai dengan tugas dan fungsinya pada
tahun 2014 hingga tahun 2019 BFP
melanjutkan rancangbangun siklotron PET
untuk produksi radioisotop. Pada tahun
sebelumnya telah berhasil diwujudkan
prototip sistem magnet untuk siklotron,
prototip sistem frekuensi radio (rf) 78 MHz,
sebagai komponen siklotron produksi
radioisotop. Untuk mewujudkan sebuah
siklotron yang lengkap masih perlu dikembangkan sumber ion, sistem vakum, sistem
instrumentasi kendali, stripper dan sistem
target cair yang akan dilakukan pada renstra
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Diskusi Kim Hyun Wook (KIRAMS) dengan Idrus
Abdul Kudus, ST tentang mapping medan magnet
siklotron, Oktober 2014. (Dok. BFP)

Pembuatan bejana vakum siklotron, Desember 2014:
Kurnia Wibowo (jongkok), Dr. Tri Mardji Atmono.
(Dok. BFP)

Keberlanjutan rancangbangun MBE untuk
pengolahan lateks karet alam
Kegiatan litbang rancangbangun MBE
untuk pengolahan lateks karet alam dilanjutkan karena belum sepenuhnya memenuhi
seluruh target dan sasaran yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut tertuang di
dalam Renstra PSTA-BATAN 2010-2014,
terutama yang terkait dengan kegiatan
prioritas BATAN yaitu paket teknologi
akselerator (Mesin Berkas Elektron) untuk
meningkatkan nilai tambah sumber daya
alam lokal, khususnya lateks karet alam

untuk peralatan kesehatan. Mesin Berkas
Elektron tersebut diharapkan mampu
menghasilkan berkas elektron dengan
energi 300 keV dan arus berkas elektron 20
mA, akan tetapi pada tahun 2014 baru
memperoleh capaian energi berkas elektron
300 keV dengan arus berkas elektron baru
mencapai orde 1 mA, sehingga pada tahun
2015 hingga 2017 kegiatan rancangbangun
MBE ini masih dilanjutkan untuk memenuhi target yang telah ditentukan.

hasil fungsi SEKP diperoleh arus berkas
elektron sekitar 34 amper dengan tegangan
ekstraksi berkas elektron 3 kV.

Rancangbangun iradiator elektron pulsa
untuk treatment produk pangan
Pada tahun 2014 yang merupakan tahap
kegiatan keempat, sasaran kegiatannya adalah satu dokumen uji fungsi Sumber
Elektron Katode Plasma (SEKP). Rencana
kegiatan untuk mencapai sasaran kegiatan
tersebut antara lain adalah melakukan
konstruksi sistem ekstraksi pada grid
elektroda generator plasma, rancangbangun
bejana sumber elektron yang dilengkapi
dengan electron window, konstruksi
perangkat sumber elektron katoda plasma
dalam bejana sumber elektron, serta uji
fungsi sumber elektron katoda plasma.
Sesuai dengan rencana kegiatan yang
telah ditentukan, pada tahun 2014 telah
dihasilkan prototip satu unit sistem SEKP
yang komponen utamanya terdiri atas dua
buah sistem elektrode ignitor yang dilengkapi dengan sistem IDPS (Ignitor
Discharge Power Supply); sebuah sistem
elektroda generator plasma yang terdiri atas
sebuah katode dan sebuah hollow anode
yang berupa tabung generator plasma
dengan sistem grid untuk keluarnya berkas
elektron, serta dilengkapi dengan sistem
ADPS (Arc Discharge Power Supply);
sistem ekstraksi berkas elektron 12 kV,
sistem vakum, sistem koil Rogowski dan R
shunt untuk deteksi lucutan spot plasma,
lucutan busur plasma dan berkas elektron,
serta sebuah tabung hampa yang digunakan
untuk uji-fungsi sistem SEKP. Berdasarkan

Peralatan Sumber Elektron Katode Plasma (Dok.
Tim SEKP)

Kajian Boron Neutron Capture Therapy
(BNCT)
Mulai tahun 2013 telah dirintis kajian
aplikasi partikel neutron di bidang medis
dalam bentuk BNCT. Pada tahun 2014 dan
tahun-tahun berikutnya kegiatan ini diperluas melalui suatu konsorsium yang beranggotakan sejumlah perguruan tinggi dan
rumah sakit, dan mendapatkan pembiayaan
dari Kementerian Ristek melalui program
SINas (Sistem Inovasi Nasional). Dari
kegiatan ini telah berhasil dibuat disain
kolimator untuk berbagai jenis sumber
neutron baik dari Reaktor Kartini dan
neutron generator.
Disain kolimator dan dosimetri telah
dilakukan menggunakan perangkat lunak
MCNP dan SHIELD-HIT12A. Desain
kolimator yang telah dihasilkan adalah
untuk sumber neutron di beamport tembus,
beamport singgung, kolom termal Reaktor
Kartini, Compact Neutron Generator
(CNG), Linear Accelerator (LINAC), Siklotron dan Californium (Cf-252). Perhitungan dosimetri telah dilakukan untuk
breast cancer, kanker hati, kanker paruparu dan kanker kulit. Untuk studi Boron
Compound berbasis analog kurkumin telah
dihasilkan 3 jenis sintesa dan satu di
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antaranya sudah sukses diuji pada breast
cancer dan 2 lainnya masih dalam persiapan untuk diuji pada breast cancer.

Konperensi Internasional tentang BNCT di Bali, 1011 November 2014. (Dok. PSTA)

BIDANG TEKNOLOGI PROSES (BTP)
BTP merupakan organisasi matriks
peneliti dengan 4 kelompok (Teknologi
Analisis Nuklir dan Kimia, Teknologi
Pemisahan, Teknologi Pelapisan, Teknologi
Proses Bahan Nuklir) dengan Kepala
Bidang dijabat oleh Ir. Moch. Setyadji, MT.
BTP mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang
teknologi proses nonbahan bakar nuklir.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka
peneliti di BTP dikelompokkan menjadi 4
kelompok yaitu: Kelompok Teknologi
Pemisahan, Kelompok Teknologi Pelapisan, Kelompok Teknik Analisis Nuklir
Kimia, Kelompok Teknologi Proses Bahan
Nuklir.
Kelompok Teknologi Pemisahan betugas
untuk melakukan litbang pemisahan, di
antaranya adalah pemurnian zirkonium dari
hafnium. Hafnium merupakan senyawa
yang sifat-sifatnya hampir sama dengan
zirkonium sehingga pemisahannya sulit dan
dibutuhkan tingkat pemisahan yang banyak.
Kelompok Teknologi Pelapisan pada
tahun 2014 masih meneruskan kegiatan
litbang bahan bakar reaktor maju bentuk
bola. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga)
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kegiatan yaitu: pembuatan kernel UO2
tersinter, proses pelapisan yang mempunyai
tugas untuk pelapisan kernel tersinter
menjadi partikel terlapis TRISO dan proses
molding elemen bahan bakar bentuk bola.
Kegiatan pembuatan kernel UO2 tersinter dimulai dari proses pemurnian uranium,
pembuatan sol solution, proses gelasi,
proses kalsinasi, proses sintering. Dari
kegiatan tersebut dicari kondisi optimum
untuk proses sehingga diperoleh kernel
yang memenuhi persyaratan sebagai bahan
bakar nuklir. Persyaratan tersebut di
antaranya adalah sferisitas, densitas, secara
fisik tidak ada keretakan dan sebagainya.
Pekerjaan tersebut ternyata tidak mudah
dan diperlukan ketelitian untuk menghasilkan kualitas kernel yang memenuhi syarat.
Kegiatan pelapisan menggunakan alat
berupa reaktor fluidisasi yang dipanaskan
dengan pemanas induksi. Kernel tersinter
dimasukkan dalam reaktor yang sudah
dialiri campuran gas pereaksi yang jenisnya
disesuaikan dengan lapisan yang akan
dibuat dan gas argon sebagai gas pembawa.
Gas pereaksi terdekomposisi (terurai) oleh
panas dan terdeposisi menjadi padatan.
Untuk pelapisan buffer digunakan gas
asetilen, untuk pelapisan pirokarbon digunakan gas propilen dan untuk pelapisan
silika karbida digunakan gas metil khlorosilan dan hidrogen.

Gel kering, hasil kalsinasi dan hasil pelapisan buffer.
(Dok. BTP)

Kegiatan molding antara lain mempersiapkan kemampuan dan alat untuk memolding kernel terlapis dicampur dengan

matrik grafit menjadi elemen bentuk bola.
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir
PSTA melakukan kegiatan litbang bahan
bakar nuklir, selanjutnya direncanakan
kegiatan akan dilakukan oleh Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN) dan
beberapa personil akan dipindahkan ke
PTBBN dengan lokasi laboratorium dan
personil masih di kawasan PSTA.

maupun derajat nuklir. Zirconium chemicals seperti ZrOCl2.8H2O dan ZrCl4 derajat
nuklir akan digunakan sebagai bahan baku
untuk proses pembuatan kelongsong zircaloy bahan bakar high temperature reactor
(HTR) dan coating lapisan ZrC sebagai
pengganti lapisan SiC pada kernel bahan
bakar HTR. Kemudian Zr-sponge derajat
nuklir akan digunakan sebagai bahan baku
untuk pembuatan kelongsong bahan bakar
HTR.
Kegiatan Litbang Logam Tanah Jarang

Kelompok Teknik Analisis Kimia Nuklir
mempunyai tugas untuk analisis bahan hasil
proses dan analisis lingkungan di sekitar
reaktor maupun daerah-daerah yang
berpotensi terjadi pencemaran bahan nuklir.
Kegiatan analisis hasil proses bertujuan
untuk melihat apakah hasil proses sudah
seperti yang diharapkan atau belum.
Kelompok Teknologi Proses Nuklir
melakukan penelitian proses bahan seperti
zirkonium dan logam tanah jarang.
Kegiatan penelitian pengolahan pasir zirkon
menjadi sintesis yang mempunyai nilai
tambah tinggi diteruskan pada tahun 2014
sampai dengan 2019. Kegiatan ini berdasar
pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM
No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan
Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan
Pengolahan dan Pemurnian di dalam negeri
yang mempersyaratkan batasan produk
minimum untuk dijual ke luar negeri
terhadap zirconium chemicals dan produk
zirkonia serta mewajibkan mengolah
produk turunannya seperti rutil (TiO2) dan
ilmenit (FeTiO3). Tujuan Permen ESDM
tersebut agar pelaku usaha pertambangan
zirkon dapat melakukan peningkatan nilai
tambah pengolahan konsentrat zirkon
menjadi zirconium chemicals, ZrO2, ZrCl4
dan zirconium-sponge derajat industri

Pusat Sains dan Teknologi Akselerator
(PSTA) setelah sukses dapat memisahkan
LTJ individual menjadi oksida Ce, La, Nd,
Oksida, akan mereruskan penelitian di
bidang LTJ tersebut kearah industri dengan
terlebih dahulu membuat pilot plant pengolahan logam tanah jarang khususnya pengolahan LTJ hidroksida hasil pengolahan
pasir monasit yang telah dilakukan oleh
Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir
(PTBGN) BATAN.

Mixer settler (Dok. BTP)

Pasir monasit yang sudah diambil
uranium dan toriumnya tersebut masih
mengandung LTJ dalam bentuk LTJ
hidroksida. LTJ hidroksida diolah dalam
skala pilot plant menjadi oksida Ce, La, Nd
melalui serangkaian proses pelarutan dan
oksidasi, pengendapan bertingkat, filtrasi
dan pemurnian meng-gunakan penukar ion
dalam circular annular chromatrography
(CAC) maupun ekstraksi menggunakan
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mixer settler. Unsur logam tanah jarng lain
dalam monasit seperti Gd, Dy, Y dan Sm
juga dapat diambil sebagai oksida. Logam
tanah jarang juga terdapat dalam senotim.
Logam tanah jarang dalam monasit yang
paling banyak adalah Y dan Dy. Logam
tanah jarang yang lain dalam jumlah sedikit
adalah Ce, Nd dan Gd. Logam logam tanah
jarang tersebut juga dapat dipisahkan
menjadi oksida-oksidanya untuk kepentingan industri.

(a)

(b)

(c)

(d)

Perbandingan Produk Nd oksida: (a) Nd hidroksida,
(b) Nd oksida 98%, (c) Nd 50,06%, Ce 5,37%, Pr
3,94%, dan (d) Nd oksida buatan Cina. (Dok. BTP).

Telah direncanakan bahwa setelah tahun
2014 kegiatan adalah pengembangan pilot
plant pembuatan Ce, La dan Nd-oksida dari
monasit dengan sistem asam maupun basa.
Dengan adanya pilot plant LTJ, selanjutnya
dapat digunakan untuk pembangunan pabrik logam tanah jarang oksida atau produk-produk LTJ yang lain yang mengolah
LTJ dari bahan-bahan sumber LTJ di Indonesia.

Pemanfaatan Reaktor Kartini sebagai
fasilitas untuk pelatihan secara umum telah
dipergunakan dengan berbagai maksud
seperti pelatihan untuk operator dan
supervisor reaktor, teknisi serta supervisor
perawatan reaktor TRIGA, OJT (on the job
training) keselamatan reaktor bagi staf
BAPETEN/badan regulator dan OJT perawatan bagi fellowship IAEA dari Bangladesh, serta pendidikan dan pelatihan bagi
pengurus dan pengawas bahan nuklir/
seifgard. Sebagai sarana penelitian, pendidikan dan pelatihan, maka kerjasama dengan perguruan tinggi terkait pada ting-kat
lokal maupun regional dapat sebagai peluang untuk kolaborasi dan peningkatan
pendayagunaan Reaktor Kartini dari aspek
aplikasi menggunakan teknik analisis nuklir
berupa analisis aktivasi neutron untuk
mendukung eksplorasi pertambangan, kolaborasi medis dalam rangka pengembangan
BNCT dan Pendidikan dan Pelatihan sebagai host dari Internet Reactor Laboratory (IRL) serta Pusat Pendidikan dan
Latihan Nuklir (NTC, nuclear training
center) maupun penerapan hasil pengembangan instrumentasi dan kendali reaktor.
Reaktor Kartini diharapkan dapat menjadi
salah satu bagian dari unggulan BATAN di
tingkat regional.

BIDANG REAKTOR (BR)
BR merupakan bidang struktural dengan
2 Sub Bidang (Perencanaan Operasi dan
Akuntansi Bahan Bakar, Operasi dan
Perawatan) dengan Kepala Bidang dijabat
oleh Ir. Puradwi Ismu Wahyono, DEA.
Seperti pada letusan Gunung Merapi
terakhir pada tahun 2010, bagian dek
Reaktor Kartini juga harus ditutup plastik
agar tidak terkena debu abu vulkanik akibat
letusan Gunung Kelud pada hari Jumat 14
Februari 2014, yang abunya lebih halus dan
lebih banyak daripada abu letusan Gunung
Merapi.
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Soft launching IRL melalui acara Nuclear Youth
Summit (NYS) yang dilaksanakan di Yogyakarta dan
Jakarta November 2014. (Dok. PSTA)

BIDANG KESELAMATAN KERJA DAN
KETEKNIKAN (BK3)
Berdasarkan Peraturan Kepala BATAN
No. 14 Tahun 2013, dibentuk Bidang
Keselamatan Kerja dan Keteknikan yang
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan keselamatan kerja, proteksi radiasi,
dan operasi, pemeliharaan dan pengembangan elektromekanik dan instrumentasi
fasilitas penelitian dan pengembangan
teknologi akselerator. Bidang ini merupakan gabungan antara Bidang Keselamatan
dan Kesehatan dengan Balai Elektromekanik dari struktur organisasi sebelumnya.
Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan terdiri atas Subbidang Keselamatan
Kerja dan Proteksi Radiasi yang mempunyai tugas melakukan pemantauan keselamatan kerja dan lingkungan, proteksi
radiasi, penanggulangan kedaruratan nuklir,
dan pengelolaan limbah dan Subbidang
Keteknikan yang mempunyai tugas melakukan operasi, pemeliharaan dan pengembangan elektromekanik dan instrumentasi
fasilitas penelitian dan pengembangan
teknologi akselerator.
Kepala Subbidang Keselamatan Kerja
dan Proteksi Radiasi adalah Ir. Gede
Sutresna W., M.Eng dan Kepala Subbidang
Keteknikan adalah Wagirin, SST, sedang
Kepala Bidang dijabat oleh Dra. Elisabeth
Supriyatni, M.App.Sc.
Pada periode ini telah didapatkan
sertifikasi SMK3 (Sistem Manajemen
Keselamatan Kerja dan Kesehatan) dari
KSB (Komite Standar BATAN).
UNIT JAMINAN MUTU (UJM)
Pada periode sebelumnya kegiatan yang
terkait jaminan mutu dilaksanakan oleh
suatu Tim mulai 1 April 1995. Pada awal
tahun 2014 dibentuk UJM yang merupakan
sebuah unit struktural, dipimpin oleh
seorang Kepala Unit setingkat eselon IV,

dijabat oleh Aris Bastianudin, SST yang
diangkat sesuai surat Keputusan Kepala
BATAN nomor 008/KA/I/2014 tanggal 16
Januari 2014 dan dilantik pada hari Selasa
21 Januari 2014.

Penetapan Reakreditasi Sistem Manajemen Mutu
dan Akreditasi SMK3 oleh Komisi Standardisasi
BATAN (Dok Aris Bastianudin)

UJM merupakan unit baru di BATAN
sesuai amanat Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Badan Tenaga Nuklir Nasional. Pasal 29
yaitu bahwa pada pusat-pusat di lingkungan
BATAN yang memiliki instalasi nuklir dan
memberikan
pelayanan
jasa
ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir, dibentuk
UJM, yang berada dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pusat.
UJM mempunyai tugas melakukan
pengembangan, pemantauan pelaksanaan
dan audit internal sistem manajemen mutu
penelitian dan pengembangan teknologi
akselerator, dengan rincian tugas: melakukan pengembangan program jaminan mutu,
melakukan pengelolaan dokumen mutu
PSTA, melakukan pemantauan pelaksanaan
program jaminan mutu, dan melakukan
audit internal.
Salah satu tugas UJM adalah melakukan
pengelolaan kegiatan reformasi birokrasi
yang meliputi 8 area perubahan, meliputi:
organisasi, yaitu tepat fungsi dan tepat
ukuran; budaya kerja aparatur, yaitu
birokrasi dan kinerja yang tinggi; tatalaksana, yaitu sistem, proses dan prosedur
kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan
sesuai dengan prinsip-prinsip good govern175

ance; peraturan perundang-undangan yaitu
regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif; sumber daya manusia
aparatur, yaitu SDM aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan
bebas KKN; akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi; dan pelayanan publik, yaitu
meningkatnya penyelenggaraan pemerintah
yang bersih dan bebas KKN.
Program jaminan mutu disusun dengan
berpedoman pada ISO 9001-2000 dan
Standar BATAN SB 001-SNI 9001:2012.
Pedoman Sistem Manajemen Mutu di
PSTA akan berpengaruh secara langsung
pada peningkatan kualitas sistem, sumber
daya manusia, material dan prosedur kerja.
Dengan demikian diharapkan PSTA
mampu menerapkan Total Quality Management (TQM).
Mulai 27 Januari 2014 UJM menempati
Lantai 2 Gedung Tata Usaha, yaitu eksruang perpustakaan. Staf UJM ada 5 orang,
yang merupakan pejabat fungsional Pranata
Nuklir dan Pengawas Radiasi dari Bidang
Fisika Partikel serta Bidang Keselamatan
Kerja dan Keteknikan.

Personil Unit Jaminan Mutu PSTA BATAN 2014.
Dari kiri: Atok Suhartanto SST, Ratmi Herlani
SST, Aris Bastianudin, SST, Mursiti SST, Rahmat
Khatib Purnama A.Md. Kes, Agus Tri Purwanto,
SST. (Dok. Aris B.)
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Pelaksanaan kegiatan unit jaminan mutu
dilakukan untuk mendukung pencapaian
dua tujuan umum Sistem Manajemen di
PSTA BATAN, yaitu: untuk meningkatkan
kinerja keselamatan fasilitas dan kegiatan
PSTA BATAN melalui perencanaan,
pengawasan dan pengendalian aktivitas
yang terkait dengan keselamatan dalam
keadaan normal, transien dan darurat; untuk
menumbuhkembangkan dan mendukung
budaya keselamatan melalui pengembangan
dan penguatan perilaku dan sikap keselamatan yang baik secara perorangan maupun
tim, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan selamat.
Dalam mendukung kegiatan-kegiatan di
PSTA-BATAN diperlukan kondisi yang
aman dan tertib baik di Kawasan Nuklir
Yogyakarta maupun di lingkungan. Oleh
karena itu perlu diterapkan juga sistem
manajemen lingkungan sesuai SB 008-SNI19-14001:2009 dan sistem manajemen
keamanan sesuai SB 009-SNI ISO
28000:2010 yang pada akhirnya keseluruhan sistem manajemen yang telah
diterapkan akan dikemas dalam bentuk
sistem manajemen terintegrasi.
Proses penerapan sistem manajemen di
PSTA telah mendapatkan sertfikasi dan
penghargaan dari lembaga yang berkompeten, yaitu: Sertifikat Akreditasi Pranata
Penelitian dan Pengembangan dari Komite
Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan
Pengembangan (KNAPPP) sejak tahun
2003 sebagai Pranata Penelitian dan Pengembangan yang telah memenuhi Pedoman KNAPPP 02:2007; Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional
(KAN) sejak tahun 2003 sebagai Laboratorium Penguji yang telah memenuhi persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi
sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008; Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dari Komite
Standardisasi BATAN (KSB) sejak tahun
2010 yang telah memenuhi persyaratan
sesuai SB 001-SNI-9001:2012 dalam ruang

lingkup: pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi akselerator dan fisika
nuklir, kimia dan teknologi proses bahan
industri nuklir, pelayanan/pendayagunaan
reaktor riset, pelayanan pengendalian
keselamatan kerja dan Pelayanan kesehatan;
Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan
Kerja dan Kesehatan (SMK3) dari Komisi
Standar-disasi BATAN (KSB) pada tahun
2014, sesuai SB 006-OHSAS 18001:2008;
Penghargaan BATAN QUALITY AWARD
tahun 2012 dari Kepala BATAN sebagai
Juara II; Peraih Nilai Tertinggi I dalam
penilaian kinerta dari Kepala BATAN pada
tahun 2010; Unit kerja berpredikat wilayah
bebas korupsi (WBK) dari Kepala BATAN
pada tahun 2012; Penghargaan sebagai
lembaga berprestasi di bidang Ilmu
pengetahuan dan Teknologi dari Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun
2013.

UNIT PENGAMANAN NUKLIR (UPN)
UPN merupakan unit struktural setingkat
eselon IV di bawah Kepala Pusat dengan
Kepala Unit dijabat oleh C. Wishnu Aji,
A.Md.
Untuk melaksanakan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel dalam
bentuk pemantauan, pencegahan dan penanggulangan di lingkungan Kawasan Nuklir Yogyakarta (KNY), personil-personil di
Unit Pengamanan nuklir dibekali pendidikan pengamanan dan pencegahan yang
dilaksanakan oleh BATAN bekerjasama
dengan TNI maupun POLRI.
Pengetahuan dan kemampuan personil
pengamanan dalam penerapan Sistem
Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir
dilaksanakan dengan mengikuti diklat yang
diadakan oleh BATAN maupun dari luar
BATAN, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri seperti Badan Sandi Negara dan
IAEA.
Peningkatan pemahaman dan peran serta
personel di KNY dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di kawasan kerja,
dilakukan dengan cara Sosialisasi Budaya
Keamanan Nuklir dan penerapan prosedurprosedur.
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR
(STTN)
Dalam periode ini Ketua STTN dijabat
oleh Dr. Sutomo Budihardjo dan hingga
wisuda 27 Agustus 2014 telah meluluskan
1217 orang Sarjana Sains Terapan (SST)
yang terserap untuk bekerja di BATAN,
BAPETEN, dan sekitar 40 perusahaan
swasta. Semua alumni mendapat SIB-PPR
(Surat Ijin Bekerja Petugas Proteksi
Radiasi) yang dikeluarkan oleh BAPETEN.
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Acara Paskah Rabu 23 April 2014 oleh Persatuan
Warga Kristiani KORPRI Unit Kawasan Nuklir
Yogyakarta. (Dok. PWK)

Wisuda Sarjana Sains Terapan Sekolah Tinggi
Teknologi Nuklir BATAN Yogyakarta, 27
Agustus 2014

Untuk 2014/2015, dari calon mahasiswa
baru STTN sebanyak 1242 orang hanya
dapat diterima 99 orang mahasiswa umum,
8 orang beasiswa/tugas belajar dari
BATAN dan 2 orang dari instansi di luar
BATAN. Dengan biaya Pemda Provinsi
Kalimantan Barat, 30 orang lulusan terbaik
telah diterima di STTN dari 14
kabupaten/kota Kalimantan Barat dan 7
orang dari Kabupaten Malawi.
KEGIATAN NONKEDINASAN
Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI)
Subunit KORPRI PPTN (Pusat Penelitian Tenaga Nuklir) BATAN Yogyakarta
menaungi kegiatan sosial pegawai di
lingkungan PSTA dan STTN.
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Pada tanggal 30 Juni 2014 telah dilakukan Musyawarah Subunit KORPRI PPTN
BATAN Yogyakarta untuk melaksanakan
pergantian pengurus yang dihadiri oleh
perwakilan anggota KORPRI dari Bidang
Fisika Partikel, Teknologi Proses, Reaktor,
K3, Tata Usaha, Unit Pengamanan dan
STTN.
Proses
pemilihan
pengurus
KORPRI periode 2014-1019 dilakukan
melalui pemungutan suara untuk memilih 5
orang Dewan Formatur dan yang mendapatkan suara terbanyak akan ditetapkan
menjadi ketua KORPRI. Hasil pemilihan
Dewan Formatur: Aris Bastianudin, SST
(Kepala UJM), Ir. Puradwi IW, DEA
(Kepala BR), Ir. Su-prapto (Kepala BTU
STTN), Ir. Moch. Setyaji, MT (Kepala
BTP), dan Ir. Slamet Santosa, M.Sc
(Kepala BFP).
Berdasarkan hasil pemilihan maka diputuskan Ketua Umum KORPRI Periode
2014-2019 adalah Aris Bastianudin, SST,
sedangkan personil pengurus lainnya ditetapkan oleh oleh Dewan Formatur: Wakil
Ketua 1: Ir. Suprapto, Wakil Ketua 2: Atok
Suhartanto, SST, Sekretaris 1: Hana Maria,
SIP, Sekretaris 2: Shinta Dewi Kusumaningrum, SST, Bendahara 1: Erna Lestari,
SIP, Bendahara 2: Dinda Ayu Sholicha, SE.

Serah terima jabatan Ketua Korpri Subunit PPTN
Yogyakarta periode 2009-2014 (Budi Setiawan, ST)
kepada Ketua periode 2009-2014 (Aris Bastianudin,
SST). (Dok. PSTA)

Pengurus baru KORPRI telah mengadakan kegiatan buka puasa bersama Kepala
BATAN dan anak yatim binaan BATAN
pada tanggal 11 Juli 2014, Syawalan
Kantor,
Syawalan
bersama
Kepala
BATAN, Festival Anak Sholeh VI
(Minggu, 31 Agustus 2014), dan Wisuda
Santri XII Yayasan Al Hikmah (Minggu 7
September 2014).

Wisuda santri Yayasan Al-Hikmah oleh Kepala
BATAN, Kepala PSTA, Ketua STTN, Ketua
Subunit KORPRI PPTN Yogyakarta, dan Ketua
Takmir Masjid Dzarratul Khair, 7 September 2014 .
(Dok. Al-Hikmah)

Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) sudah
dilakukan dengan pengantar lagu resmi
sejak tahun 1984. Mulai 2014 SKJ juga
ditambah dengan senam aerobik dengan
instruktur. Pada tanggal 6-7 Desember
2014 dilaksanakan PSTA Cup, dengan
pertandingan bulutangkis dan bola voli
antar kawasan di BATAN. PSTA Cup
dibuka dengan senam aerobik bersama dan
bola voli.
Pada malam sebelumnya, ulang tahun
BATAN ke 56 dirayakan di PSTA dengan
menggelar pertunjukan wayang kulit
dengan lakon Semar Gugat yang dibawakan
oleh dalang Ki Seno Nugroho, dengan 12
pesinden, salah seorang di antaranya dari
Jepang, Hiromi Kano.

Penyerahan beras Sidenuk hasil pemuliaan radiasi
dari Kepala BATAN, Prof. Dr. Djarot S.
Wisnubroto, kepada Bupati Sleman, Drs. H. Sri
Purnomo, M.Si, dalam acara wisuda santri Yayasan
Al-Hikmah, Ahad 7 September 2014. (Dok. AlHikmah)

Senam aerobik di lapangan voli pada pembukaan
PSTA Cup. Di latar belakang pembangunan mal
Sahid. (dari: facebook Korpri PSTA & STTN)
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Widodo. Beberapa kegiatan dalam gambar
selama tahun 2014 antara lain:

Bola voli persahabatan para eselon I dan II BATAN,
disaksikan oleh Kepala BATAN, Prof. Dr. Djarot S.
Wisnubroto. (dari: facebook Korpri PSTA & STTN)

Serahterima Ketua Unit Dharma Wanita PSTA dari
Ny. Hj. Dra. Siswati Widi Setiawan (kiri) kepada
Ny. Sri Rahayu Susilo Widodo (kanan), disaksikan
oleh Ketua Dharma Wanita BATAN, Ny. Dr. Geni
Rina Djarot S. Wisnubroto (tengah). (Dok. PSTA,
28 Februari 2014)

Wawancara sosialiasi iptek nuklir Kepala BATAN
dan Kepala PSTA dalam pagelaran wayang kulit di
PSTA (dari: facebook Korpri PSTA & STTN)

Kesepakatan 5 Desember (K5D)

Peresmian Pengurus Dharmawanita PSTA. (Dok.
PSTA, 8 Desember 2014)

Koperasi Karya Nuklida

Penyerahan Bantuan Biaya Pendidikan dari K5D
pada tanggal 17 Agustus 2014 di PSTA. (Dok. Aris
Bastianudin)

Dharma Wanita
Ketua Unit Dharma Wanita PTAPB
BATAN adalah Ny. Sri Rahayu Susilo
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Sestama (Sekretaris Utama) BATAN, Ir. Falconi,
memberikan sambutan dalam RAT Koperasi Karya
Nuklida 11 Februari 2014 (Dok. KPRI Karya
Nuklida)

Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku 2013 di Lantai
II Gedung Tata Usaha PTAPB pada tanggal 11
Februari 2014. (Dok. KPRI Karya Nuklida).

RAT ke-30 diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2014, dilaporkan bahwa
total aset tahun 2013 sekitar Rp 19,2
milyar (sebelumnya sekitar Rp 17 milyar).
Jumlah anggota naik dari 556 orang
menjadi 608 orang, termasuk dari BATAN

Jakarta. SHU yang dibagikan sekitar
Rp 847,9 juta (ditambah Tunjangan Hari
Raya, voucher dan bonus akhir tahun, tahun
sebe-lumnya sekitar Rp 832,2 juta). Kepada
anggota yang pensiun diberikan tali kasih
Rp 1 juta per anggota. RAT juga dihadiri
oleh Sekretaris Utama BATAN, Ir. Falconi.
KESIMPULAN
Meskipun namanya sudah menjadi Pusat
Sains dan Teknologi Akselerator, PSTA
masih melakukan penelitian dan pengem-

bangan (litbang) di bidang proses seperti
logam tanah jarang (LTJ) dan zirkonium.
Penelitian bahan bakar reaktor tinggi mulai tahun 2015 direncanakan dipindahkan
ke PTBBN.
Di bidang akselerator dilanjutkan kegiatan rancangbangun siklotron PET 13
MeV, mesin berkas elektron (MBE) untuk
lateks, iradiator elektron pulsa berbasis
sumber elektron katode plasma (SEKP),
dan Boron Neutron Capture Therapy
(BNCT) dengan kajian pembangkitan neutron menggunakan akselerator.
Kesiagaan terhadap pengaruh debu
vulkanik ternyata tidak hanya dari Gunung
Merapi yang relatif dekat dari PSTA (30
km), tetapi ternyata juga dari Gunung
Kelud yang jauh (300 km) seperti yang
terjadi pada 14 Februari 2014.
Dalam bentuk baru BK3 memadukan
keselamatan dan keteknikan, dan telah
mendapatkan sertifikasi SMK3. Telah terbentuk Unit Jaminan Mutu untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sertifikasi dan penghargaan/prestasi yang telah
diperoleh.
Sesuai dengan reformasi birokrasi bentuk organisasi PSTA lebih ramping dari
sebelumnya, dengan jumlah karyawan 282
orang yang jauh lebih kecil dibandingkan
dengan jumlah karyawan yang mencapai
puncaknya yaitu sekitar 700 orang pada
periode-periode sebelumnya.
Kegiatan nonkedinasan KORPRI aktif
kembali dengan gamelan Swanten Binangun yang sudah lama tidak berbunyi, dan
Koperasi Karya Nuklida makin meningkat
jumlah aset dan jumlah anggotanya, melebihi jumlah karyawan yang masih aktif,
karena masih ikutnya para pensiunan dan
tambahan anggota dari unit kerja BATAN
yang lain.
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Papan nama PSTA di Jalan Babarsari, Yogyakarta. (Dok. PSTA)
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BAB X. PENUTUP

B

uku Sejarah BATAN Yogya ini
melingkupi waktu sekitar 53 tahun,
yaitu dimulai dari Proyek GAMA yang
dikelola oleh LTA (Lembaga Tenaga
Atom) dan Perangkat Subkritik yang
diresmikan di tahun 1961, kemudian
menjadi LTA Cabang Yogyakarta, sampai
kemudian Pusat Penelitian Tenaga Atom
GAMA (Puslit GAMA). Puslit GAMA
inilah yang sampai tahun 2014 telah tegar
berkembang, dengan pergantian berbagai
nama, kini menjadi Pusat Sains dan
Teknologi Akselerator (PSTA).
Dari pentahapan kebijakan pimpinannya, dapat diamati tahap Prof. Dr. A. Baiquni, Ir. Soeroto Ronodirdjo, Haryono
Arumbinang, M.Sc., Dr. Pramudita Anggraita, Dr. RPH Ismuntoyo, Ir. Sukarman
Aminjoyo, Drs. Sudjatmoko SU, sampai
Dr. Widi Setiawan, sedang Dr. Susilo
Widodo mengemban tugas untuk melanjutkan sejarah dan diharapkan dapat
mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Pencapaian
(achievement) masing-masing pimpinan
telah tercirikan di dalam hasil karya
mereka, sesuai prioritas dan kebijakan yang
digariskan organisasi.
Kondisi nasional dan internasional telah
mempengaruhi BATAN, misalnya kondisi
ekonomi yang memburuk sekitar tahun
1965, 1998, 2008, kecelakaan PLTN Three
Mile Island pada tahun 1979, musibah
PLTN Chernobyl pada tahun 1986, dan
yang terakhir musibah PLTN Fukushima
pada tahun 2011. BATAN Yogyakarta telah
berusaha menarik hikmah dari pengaruh
negatif itu, sehingga dapat memperoleh
manfaat untuk kemajuan.
Pada tahun 1960 BATAN Yogyakarta
mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perangkat reaktor subkritik yang telah
diresmikan oleh Presiden Sukarno pada
akhir tahun 1961. Proyek IRT-2000 di
Serpong bantuan Uni Soviet yang terhenti,

telah memberi kesempatan BATAN Yogyakarta untuk memanfaatkan bahan dan
komponen dari sana. Juga dengan memanfaatkan teras dan bahan bakar Reaktor
Bandung yang lama, bahan lokal barit serta
pasir besi untuk perisai radiasi, mendesain
elektronika kendali reaktor, cooling pond
unik, dan kerjasama dengan pusat-pusat dan
institusi terkait, telah mampu disajikan
reaktor riset yang diresmikan sebagai
Reaktor Kartini.
Belum tersedianya dana dan SDM yang
diperlukan dengan datangnya bertubi-tubi
bahan informasi ilmiah bidang nuklir di
tahun sebelum 1968 justru telah mendorong
pencapaian Perpustakaan BATAN Yogya
menjadi USAEC Depository Library yang
qualified untuk menjadi counterpart INIS
IAEA di Indonesia.
Dalam bidang kimia dan teknologi
kimia, proses pemurnian uranium dan
zirkonium untuk bahan bakar reaktor dan
kelongsongnya telah dilakukan, termasuk
pemisahan torium sebagai alternatif bahan
bakar reaktor di masa depan dan ikutannya
berupa logam-logam tanah jarang yang
makin bernilai di masa kini. Kemampuan
analisis kimia maupun dengan aktivasi
neutron telah dikembangkan dengan
penerapan jaminan mutu. Dengan diperolehnya pengakuan nasional dan internasional pada laboratorium pengujian banyak
stakeholder baik internal maupun eksternal
yang memanfaatkan jasa laboratorium di
BATAN Yogyakarta.
Di bidang instrumentasi telah banyak
dihasilkan prototip peralatan pendukung
litbang, proteksi radiasi dan kedokteran
nuklir, antara lain: sistem instrumentasi
kendali reaktor, renograf, spektroskopi
nuklir, surveymeter, dan sebagainya.
Di bidang akselerator telah dikuasai
pengoperasian dan pemeliharaan generator
neutron, implantor ion, nitridasi, sputtering,
mesin berkas elektron, dan sedang dikaji
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dan dikembangkan siklotron, iradiator elektron pulsa, dan akselerator sebagai sumber
neutron untuk analisis (APNC), produksi
isotop (siklotron PET), maupun terapi
(BNCT).
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Semoga semua apa yang telah dicapai
dapat dilanjutkan dan ditingkatkan oleh
generasi penerus, dan buku sejarah ini dapat
dilanjutkan penulisannya dengan capaiancapaian berikutnya.
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Aris Bastianudin, Lahir di kota Serang Banten pada tanggal 1 September
1968. Tinggal di Perumahan Boko Permata Asri Blok B3 No 8 Bokoharjo
Prambanan Sleman Yogyakarta. Mulai bekerja di BATAN Yogyakarta pada
tanggal 1 Maret 1988 di Bidang K3, Subbidang Kedokteran Nuklir dan
Pelayanan Medis. Tahun 2005 mendapatkan tugas baru di Subbidang
Pengelolaan Limbah Radioaktif & Keselamatan Lingkungan. Pada Januari
2012 mendapat amanah sebagai Kepala Subbidang Proteksi Radiasi &
Keselamatan Kerja BK2 dan mulai Januari 2014 ditugaskan menjadi Kepala
Unit Jaminan Mutu PSTA BATAN. Jenjang fungsional dimulai sebagai Teknisi Penelitian dan
Perekayassan pada tahun 1997 dan mulai tahun 2006 beralih ke Pranata Nuklir Ahli Bidang
Keselamatan Radiasi dan Lingkungan. Tahun 2012 diberhentikan sementara sebagai pejabat
fungsional dengan jabatan terakhir Pranata Nuklir Muda. Pendidikan menengah diselesaikan di
Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor pada tahun 1987. Pendidikan tinggi di Pendidikan Ahli
Teknik Nuklir tahun 1997, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir tahun 2005, dan Pascasarjana
Magister Manajemen Sumber Daya Manusia STIE pada tahun 2007. Pengalaman organisasi
dimulai sebagai ketua TPK PNPM Mandiri Bokoharjo pada tahun 2007-2011, Sekretaris
Koperasi Karya Nuklida BATAN Yogyakarta periode 2010-2012, Wakil Ketua KORPRI
Subunit PPTN BATAN Yogyakarta periode 2009-2014 dan Ketua KORPRI Unit Kawasan
Nuklir Yogyakarta 2014-2019.
Arnilis Dt. Talelo Basa. Lahir di Padang Panjang pada tanggal 12
Nopember 1944. Tempat tinggal Kompleks BATAN CU-7, Jl. Babarsari,
Yogyakarta 55281. Mulai bekerja di LTA (Lembaga Tenaga Atom) Jakarta
1 Oktober 1964 di Bagian Produksi dan Distribusi Isotop. Di samping itu
bekerja di PT AMCO dan Hotel Kartika Plaza di Bagian Repair &
Maintenace Tahun 1969-1974. Pada tahun 1970 ditugaskan di Bagian
Perencanaan BATAN Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1974-1977 tugas
belajar di Akademi Ilmu Statistik. Tahun 1978 ditugaskan di Seksi
Pengadaan dan inventarisasi PPBMI Yogyakarta. Tahun 1980-2000 diangkat menjadi Kepala
Subbagian Pelengkapan. Pensiun sejak tahun 2000 dan menjadi Sekretaris BGAC Cabang
Yogyakarta sejak tahun 2004.
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Dwi Biyantoro. Lahir di Ungaran, Semarang pada tanggal 21 Maret
1953. Tempat tinggal di Perumahan BATAN, Sendowo D 95
Yogyakarta 55284. Mulai bekerja di BATAN Yogyakarta pada tanggal
1 Juli 1981 di Bahan Bahan Reaktor. Kursus-kursus yang pernah
diikuti: Proteksi Radiasi di PPNY-BATAN Yogyakarta tahun 1983,
Instrumentasi Kimia I di PPNY-BATAN Yogyakarta tahun 1983,
National School of Physics Bidang Reaktor di PPNY-BATAN
Yogyakarta tahun 1983, Teknologi Bahan Nuklir di PPNY-BATAN
Yogyakarta tahun 1985, Analisis Numerik di UGM Yogyakarta tahun
1989. Training di BGR, Federal Institute for Geosciences and Natural
Resources, Specialist in Rare Earths di Hannover, Germany 1 Januari 1991 – 1 Januari 1992.
Workshop on Systematic Approach to Training di PUSDIKLAT BATAN Jakarta tahun 1995.
Pendidikan Formal: Lulus Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro,
Semarang, pada tahun 1981. Lulus Program Pasca Sarjana (S2) Program Studi Teknik Kimia
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1990. Pengalaman Pekerjaan: Menjadi
karyawan BATAN Yogyakarta sejak tanggal 1 Juli 1981 sampai sekarang. Menjadi Kepala
Kelompok Teknologi Pemisahan Bidang Teknologi Proses 2014. Jabatan fungsional peneliti
LIPI dimulai sejak 1 Mei 1993 sebagai Ajun Peneliti Madya. Sebagi Peneliti Muda 1 Mei 1995,
Peneliti Madya 1 Nopember 1998, Ahli Peneliti Muda 1 Pebruari 2002, Ahli Peneliti Madya 1
Juni 2004. Diangkat sebagai Peneliti Utama pada tanggal 1 Desember 2005 dalam Bidang Ilmu
Separasi. Pada tanggal 17 Oktober 2008 Orasi Pengukuhan Profesor Riset dengan judul:
Teknologi Pemisahan Itrium Dari Pasir Senotim Untuk Industri. Pengalaman Mengajar dan
Pembinaan Kader Ilmiah: Mengajar di Pendidikan Ahli Teknik Nuklir dari tahun 1986
sampai 1989. Mulai 16 Februari 2007 sampai sekarang mengajar di Politeknik Muhammadiyah
Yogyakarta. Pembimbing skripsi untuk mahasiswa Fakultas Pertanian, Jurusan Tanah,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Fisika, Program Studi
Teknik Nuklir dan Fisika Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Universitas Jendral
Soedirman, Universitas Negeri Sebelas Maret, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan, Universitas
Muhammadiyah Solo. Mengikuti berbagai seminar/ utrid um/lokakarya.
Isman Mulyadi Triatmoko lahir di Puworejo, 4 September 1964.
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Nuklir Universitas Gadjah
Mada tahun 1989. Bekerja di BATAN mulai tahun 1990 di Subbidang
Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Keselamatan Lingkungan sebagai Staf
Peneliti. Tahun 2004 diangkat sebagai Pemimpin Proyek, tahun 2007
diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah dan
Keselamatan Lingkungan, tahun 2010 diangkat sebagai Kepala Bagian
Tata Usaha. Sebagai peneliti, saat ini menduduki Jabatan Fungsional
Peneliti Madya. Tempat tinggal di jalan Wijaya Kusuma No. 3, Perumahan
Sidoaroarum Blok I, Sidoarum, Godean, Sleman Yogyakarta.
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Mochammad Yazid. Lahir di Kulon Progo, Yogyakarta pada tanggal 18
April 1955, saat ini tinggal di Jl. Tongkol Raya 7A, Perumahan
Minomartani, Ngaglik, Sleman Yogyakarta. Pendidikan dasar dan
menengah diselesaikan di kampung halamannya, sedangkan pendidikan
tinggi dijalani di Fakultas Biologi UGM. Mulai bekerja di BATAN
Yogyakarta 1 April 1979 sebagai staf perpustakaan. Tahun 1983 di
Subbidang Proteksi Radiasi dan mulai tahun 1986 sebagai staf Subbidang
Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan. Tahun 1995
ditugaskan sebagai Pemimpin Proyek Pengelolaan Radioaktivitas Lingkungan dan 1996 sebagai
Pemimpin Proyek Pengembangan IPTEK Nuklir. Pada tahun 1998-2006 ditugaskan sebagai
Kepala Subbidang Kesehatan dan Kedaruratan Nuklir, selanjutnya tahun 2006-2011 sebagai
Kepala Bidang Keselamatan dan Kesehatan. Setelah itu, bekerja sebagai peneliti kimia
lingkungan di Bidang Teknologi Proses sampai dengan saat ini. Pengalaman training di luar
negeri antara lain tahun 1981 di Central Institute of Radiation Protection, China, 1998 di
CENTER University of Utah, USA dan 2009 di ANSTO, Australia.
Mursid Djokolelono. Lahir di kota Semarang pada tanggal 22 Juli 1937.
Tinggal di Kompleks BATAN D-5, Pasarminggu, Jakarta. Mulai bekerja di
BATAN Yogyakarta pada tahun 1967 di Pusat Penelitian GAMA. Tahun
1980-81 mendapatkan tugas di Bintek Reaktor Serbaguna, 1981-82
Manajer Desain UPT-PPIN, 1982-84 Kepala Pusat Reaktor Nuklir
Serbaguna, 1982-97 Kepala Pusat Pengkajian Energi Nuklir, 2011-12 PT
Surveyor Indonesia. Pendidikan tinggi di FT Sipil Universitas Gadjah
Mada Propadeuse pada tahun 1957, Fakultas Persiapan Universitas
Lomonosov, Moskwa, USSR pada tahun 1960 dan Institut Energi Moskwa,
Sp. PLTN tahun 1967 (M.Sc.) Pengalaman mengajar di SMA Negeri Manado, Minahasa
(Guru Fisika) pada tahun 1957-1958, Dosen: Termodinamika, Fisika Reaktor, Kinetika Reaktor
di FIPA-UGM pada tahun 1967-1980; Teknologi Reaktor, Sistem PLTN di FT-UGM tahun
1976-1980. Penghargaan: Lulus Cum Laude oleh Duta Besar Republik Indonesia di Moskwa,
Max Maramis, dan Atase Kebudayaan Suroyo Warsid, SH pada KBRI di Moskwa, Uni Soviet
Republik Sosialis (9 September 1967), Satya Lencana Wira Karya (1978), Satya Lencana Karya
Satya XX (1978), Satya Lencana Karya Satya XXX (1997), dan Bintang Jasa Utama oleh
Presiden Republik Indonesia, Bacharuddin Yusuf Habibie, Nomor 3599/VI/1999 (13 Agustus
1999).
Pramudita Anggraita, lahir di kota Semarang pada tanggal 6 Januari
1950. Tinggal di Kompleks BATAN BS-7, Babarsari, Yogyakarta.
Bekerja di BATAN Yogyakarta mulai 1 April 1972 di Perpustakaan Puslit
GAMA. Tahun 1973 mendapatkan tugas sebagai Kepala Seksi Publikasi
Ilmiah dan Dokumentasi, 1974-1976 Kepala Seksi Ilmiah dan Pendidikan,
1984-1987 Pjs Kepala BK3, 1987-1990 Kepala Bidang Fisika Nuklir dan
Atom, 1990-1996 Kepala PPNY, 2002 Ketua STTN, 2002-2008 Deputi
Kepala BATAN Bidang PDT, 2008-2015 Peneliti Utama Fisika.
Pendidikan menengah diselesaikan di SMA Negeri I di Semarang pada
tahun 1968. Pendidikan tinggi di Jurusan Fisika FIPA-UGM diselesaikan
pada tahun 1972 (sarjana muda) dan 1975 (sarjana), Jurusan Fisika
University of Hawaii tahun 1980 (M.Sc.) dan tahun 1981 (Ph.D.) Pengurus Himpunan Fisika
Indonesia (HFI) cabang Jateng & DIY sejak tahun 1987. Pengajar tidak tetap di Jurusan Fisika
dan Program Fisika Pasca Sarjana, FMIPA-UGM (1982-2002), Jurusan Teknik Fisika/Teknik
Nuklir, Fakultas Teknik UGM (1987-2002, 2009-2013), STTN –BATAN (2002, 2009-2010).
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Prajitno, lahir di kota sejuk Salatiga pada tanggal 2 April 1952. Tinggal di
perumahan BATAN, Sendowo D-96, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY. Mulai
Januari 1971 dipekerjakan sebagai karyawan honorer di Bidang Reaktor
dan diangkat PNS April 1972 sebagai teknisi instrumentasi reaktor PuslitGama BATAN Yogyakarta. Tahun 1987 melanjutkan kuliah Teknik
Komputer/Informatika dan lulus tahun 1993. Mulai tahun 1995 sampai
1998 diberi tugas sebagai Sekretaris Proyek dan tahun 1999 sampai 2001
sebagai Pemimpin Proyek Penelitian di P3TM-BATAN. Menjabat sebagai
Kepala Kelompok Pemeliharaan Balai Elektromekanik tahun 1998-2003 dan tahun 2003-2007
menjabat sebagai Kepala Balai Elektromekanik. Banyak pengalaman mengikuti pelatihan
maupun workshop di dalam maupun luar negeri dalam bidang elektronika nuklir dan
pemeliharaan instrumentasi nuklir yang diadakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional
(IAEA) yaitu: Irlandia, India, USA, Australia, Slovenia, Malaysia, dan Austria. Selanjutnya
mulai tahun 2007 aktif kembali sebagai pejabat fungsional peneliti LIPI sampai saat ini pada
jenjang peneliti madya bidang Instrumentasi Teknologi/Teknik. Hasil karyanya antara lain
pembuatan hardware/software sistem instrumentasi Reaktor Kartini, pembuatan software untuk
renograf P3TM, pembuatan SIK MBE. Saat ini terlibat langsung dalam kegiatan rancangbangun
siklotron proton DECY-13 untuk produksi radioisotop, khususnya bertanggung jawab pada
sistem radio frekuensi (rf) dan telah berhasil menyelesaikan rancangbangun pembangkit rf
frekuensi 78 MHz dengan daya 10 kW.

Rahmat Khatib Purnama, Lahir di kota Cimahi Jawa Barat pada
tanggal 28 Maret 1985. Tinggal di Jl. Sawo No. 237 C Wonocatur. Mulai
bekerja di BATAN Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 2009 di Bidang
K2, Subbidang Pelayanan Kesehatan. Tahun 2014 mendapatkan tugas
baru di Unit Jaminan Mutu PSTA BATAN. Pendidikan terakhir Diploma
III Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Depkes RI Bandung.

Ratna Udaya, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 20 Mei 1940. Tinggal
di Sekip Flat E-8, Yogyakarta. Bekerja di BATAN Yogyakarta pada
tahun 1969-2005 sebagai pustakawan. Tahun 1975-1986 sebagai INIS
Liaison Officer untuk Indonesia, 2003-2014 konsultan Perpustakaan IST
“Akprind,” Yogyakarta. Pendidikan tinggi: BA Sastra Inggris UGM
pada tahun 1961, Dra Sastra Inggris UGM pada tahun 1967 dan MLS
School of Information Studies, Syracuse University tahun 1981.
Pengalaman mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMEA Negeri I
Manado, Yogyakarta pada tahun 1962-1963, dosen bahasa Inggris di
Fakultas Teknik UGM pada tahun 1964-1979, dosen bahasa Inggris di
PATN/STTN BATAN tahun 1985-2014, dan dosen bahasa Inggris di FMIPA-UGM tahun
2004-2014. Penghargaan: Pustakawan Teladan Propinsi DIY (1988), Pustakawan Teladan
Propinsi DIY (1989), Satya Lencana Karya Satya XX (12 Juli 1994), Satya Lencana Karya
Satya XXX (19 Juli 2001).
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Rill Isaris dilahirkan di kota kecil Padang Panjang (Sumatera Barat)
tanggal 23 Januari 1946. Mulai bekerja di BATAN pada 1 September
1973 di Dinas Elektronika Puslit GAMA sebagai staf. Tahun 1976
menjabat sebagai Kepala Seksi Elektronika PPBMI, kemudian pada 1981
diangkat sebagai Kepala Balai Makmal Dasar Fisika dan Instrumentasi
PPBMI, kemudian menjabat sebagai Kepala Bidang Instrumentasi Nuklir
PPNY sampai Februari 1996. Selanjutnya tahun 1996 diangkat sebagai
Kepala Pusat Perangkat Nuklir dan Rekayasa di Serpong, dan pada Mei
1999 diangkat sebagai Kepala Pusat Manajemen dan Bina Industri
Serpong. Selama menjalani jabatan struktural, ybs tetap menempuh jalur
fungsional peneliti sampai memperoleh gelar Profesor Riset tahun 2005. Riwayat pendidikan
tingkat menengah di SMAN-1 Padang Panjang sampai 1964, dilanjutkan ke UNRI Pekanbaru
sampai 1965, lalu ke FIPA UGM tahun 1966. Sarjana Fisika diperoleh pada tahun 1975 setelah
melalui upaya bekerja sambil kuliah. Selama menjalankan karirnya, ybs diangkat sebagai
National Counterpart/National Supervisor IAEA untuk Program Maintenance of Nuclear
Instruments RAS 4/008 tahun 1982 s/d 1988, dan Program Kontrak Riset Quality Control of
Nuclear Medicine Equipments RC-7667 tahun 1989 s/d 1995. IAEA Training Course yang
pernah diikuti, a.l. TC on Maintenance of Nuclear Instruments, Malaysia 1981 dan 1984, IAEA
TC on Computer and Electronics in Nuclear Medicine Equipments, Australia 1990. Pernah
mengikuti Scientist Exchange Program dengan JAERI Jepang tahun 1987 dan 1993, serta
mengikuti IAEA Meeting Program hampir setiap tahun dari 1982-1997 di 10 ibukota negara
Asia and South-East Asia. International Training Course lainnya yang pernah diikuti: Nuclear
Electronics Perancis dan ITC on Management for Excecutive Officials, Worthing, England
2001. Pengalaman mengajar: dosen tidak tetap Fakultas Teknik Industri UII (2006-2011),
dosen tidak tetap STTN (2007-2012), dosen tetap pada Akademi Radiodiagnostik dan
Radiotherapy Citra Bangsa Jogjakarta (2011 – sekarang). Menikah dengan Dra. Yuliastuti
Ramadhani, dikaruniai 4 orang putra/putri: Gonata Pranajaya ST, Virginita Rianasari SE MM,
Yulianita Andromeda S.Psi., dan Septian Vienastra S.Si. M.Eng. Pensiun dari BATAN
Februari 2011 di PTAPB.

Siswoyo Djoyowerdoyo lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 4
Februari 1932. Tinggal di Jl. Kenari No. 55 Kota Yogyakarta.
Mulai bekerja di Bagian Pengajaran Universitas Tarumanegara
pada tahun 1958 dan mulai bekerja di BATAN pada tahun 1961 di
Bagian Umum Kantor Pusat, beralamat di Jl. Faletehan Blok K-5
Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan golongan IIIa. Tahun
1963 mendapatkan tugas baru sebagai staf Dirjen BATAN yang
pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. G.A. Siwabessy. kemudian
dipindahtugaskan ke BATAN Yogyakarta yang pada saat itu
berlokasi di FIPA-UGM. Pernah menjabat Kepala Subbagian keuangan serta Kepala
Bagian Tata usaha dan Personalia sampai dengan purnabakti pada tahun 1992.
Pendidikan: Sarjana Muda ditempuh di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tahun
1955 – 1958 dan kemudian mendapatkan tugas belajar di Lembaga Adminstrasi Negara
pada tahun 1963 – 1965 dengan gelar Sarjana Administrasi Negara. Saat ini masih aktif
dalam aktivitas kemasyarakatan dilingkungannya.
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Sudaryo lahir di Boyolali, pada tanggal 4 Maret 1948. Tinggal di
Komplek Batan CB-11, Banguntapan, Yogyakarta. Mulai bekerja di
BATAN tanggal 1 Desember 1978 sebagai staf Peneliti di Pusat Penelitian
Tenaga Atom Gama BATAN Yogyakarta. Pada tahun 1998 pindah ke
Pendidikan Ahli Teknik Nuklir (PATN) dan diangkat sebagai Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Pendidikan Ahli Teknik Nuklir dan tahun 1996
diangkat menjadi Kepala PATN dari 24 Mei 1996 - 3 Agustus 2001. Pada
perubahan PATN menjadi Sekolah Tinggi Teknik Nuklir diangkat
menjadi Kepala Bagian Administrasi Umum Sekolah Tinggi Teknologi
Nuklir BATAN Yogyakarta dari 2001 - 2004. Masuk dalam Jabatan Fungsional Dosen mulai 1
Maret 2002 dan pada 1 September 2010 mendapat Sertifikat Pendidik No. 106020000266 dari
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai Dosen Profesional bidang ilmu
Teknik Nuklir. Di bidang manajemen pernah menjadi Pemimpin Proyek Penelitian dari 19841988 dan Ketua Koperasi Karya Nuklida pada tahun 1986-1988. Pendidikan Menengah
diselesaikan di Sekolah Menengah Atas Negeri Boyolali lulus pada tahun 1968 dan Sarjana
Teknik Jurusan Teknik Nuklir UGM diperoleh pada tahun 1980.
Sudjatmoko lahir di Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 2 Februari 1951.
Tinggal di Kompleks BATAN BS-2, Babarsari, Sleman, Yogyakarta.
Mulai bekerja di BATAN Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1977 dan
ditempatkan di Seksi Fisika Eksperimen, Bidang Fisika Nuklir. Pada
tahun 1979/1980-1980/1981 mendapat tugas menjadi Sekretaris Proyek
Penelitian Aplikasi Radiasi Ion Dalam Industri, dan pada tahun
1981/1982-1983/1984 menjadi Pemimpin Proyek Penelitian Aplikasi
Radiasi Ion dalam Industri. Pada tahun 1988 diangkat menjadi Kepala
Kelompok Fisika Atom dan Zat Padat, pada tahun 1990-1999 menjadi
Kepala Bidang Fisika Nuklir dan Atom; dan tahun 1999-2003 menjadi
Kepala Bidang Akselerator. Pada tahun 2003-2005 mendapat amanah sebagai Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju (P3TM), dan pada tahun 2005-2007 menjadi
Kepala Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB). Pendidikan Sekolah Dasar di
Karangrejo, Tulung Agung, lulus 1963; Sekolah Menengah Pertama lulus 1966; Sekolah
Menengah Atas di Kediri, lulus 1969; S1 Fisika FMIPA-UGM lulus 1979, dan S2 Fisika
Fakultas Pasca Sarjana UGM lulus 1988. Kursus dan pendidikan tambahan: Proteksi Radiasi,
BATAN Yogyakarta (1981); National School of Physics, BATAN-HFI, Yogyakarta (1981);
Spectrometer and Accelerator System, IAEA, Bucharest-Romania (1982); Diklat Bidang Fisika,
BATAN Yogyakarta (1984); Diklat Orientasi Pasca Sarjana, BATAN Bandung (1984); Diklat
Pelatih, BATAN Jakarta (1986); Training on Low Energy Accelerator and Their Applications,
IAEA, Leningrad-USSR (1988); Training on Electron Accelerator Technology, Shanghai,
China (1993); Scientific Visit: Scientific Visit on Analytical Nuclear Physics, IAEA, TakasakiJapan (1997); Accelerator Technology and Its Applications, IAEA, Warsaw-Poland, (1999);
Beijing Electron-Positron Collider Facility, ACFA, Beijing, China (2001); The Individual
Training Course on Operation and Utilization of Accelerator, IAEA, Chiba and Tsuruga,
Japan ( 2003); Diklatpim II, LAN-RI, Jakarta (2004).
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Sukarman Aminjoyo lahir di Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 18
Maret 1948. Pendidikan Sarjana Teknik Kimia (Insinyur), Fakultas
Teknik, UGM tahun 1978. Bertempat tinggal di Perumahan BATAN BS4, Jl. Babarsari, Yogyakarta. Meniti karir sebagai Abdi Negara diawali
sebagai Staf Pusat Penelitian Tenaga Atom Gama (Puslit Gama), BATAN,
Yogyakarta tahun 1975. Kemudian diberi tugas sebagai Kepala Seksi
Pemurnian Uranium, Laboratorium Proses Teknologi, Puslit Gama,
BATAN, Yogyakarta (1980-1981); Kepala Balai Makmal Dasar Kimia &
Proses Teknologi, Pusat Penelitian Bahan Murni & Instrumentasi (PPBMI), BATAN,
Yogyakarta (1981-1986); Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Kesehatan, Pusat Penelitian
Nuklir Yogyakarta (PPNY), BATAN, Yogyakarta (1986-1996); Kepala PPNY, BATAN,
Yogyakarta (1997-1999); Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju (P3TM),
BATAN, Yogyakarta (1999-2003). Mengemban tugas sebagai Sekretaris Utama, Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Jakarta (2003-2005), dan Kepala BAPETEN, Jakarta
(2005-2008). Masuk dalam jabatan fungsional peneliti dengan jabatan terakhir sebagai Ahli
Peneliti Utama (1999-2012). Dalam bidang pendidikan pernah mengajar sebagai dosen tidak
tetap di beberapa perguruan tinggi yaitu di Akademi Perindustrian, Yogyakarta (1978-1982); di
Jurusan Teknik Nuklir, Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta (1983-1990); di Sekolah Tinggi
Teknik Lingkungan (STTL), Yogyakarta (1992-1996); di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
(STTN) BATAN, Yogyakarta (1985-2003) dan (2008-2013). Tanda Penghargaan dari
Pemerintah yaitu Satyalancana Karya Satya 10 Tahun (1995), Satyalancana Karya Satya 20
Tahun (1997), Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2005), dan Satyalancana Wira Karya
(2007).

R. Sukarsono lahir di Yogyakarta, pada tanggal 4 Februari 1954. Tinggal di
Komplek Batan CB-3, Banguntapan, Yogyakarta. Mulai bekerja di BATAN
tanggal 3 Maret 1980 sebagai staf peneliti di Seksi Pemurnian Uranium
Pusat Penelitian Tenaga Atom Gama BATAN Yogyakarta. Beberapa kali
menjadi Kepala Unit dan Kepala Kelompok yaitu Kepala Unit Pemurnian,
Kepala Kelompok Rekayasa Proses. Pada tahun 1999 diangkat sebagai
Kepala Instalasi Teknologi Proses PPNY dan tahun 1999 menjadi Kepala
Bidang Teknologi Proses sampai 2006. Jabatan Fungsional Peneliti di
sandang mulai tahun 1988 sebagai Ajun Peneliti Muda dan mencapai Ahli
Peneliti Utama pada tahun 2005. Ahli Peneliti Utama berubah menjadi Peneliti Utama tahun
2007. Pendidikan Menengah diselesaikan di Sekolah Teknologi Menengah Atas Yogyakarta
tahun 1972. Pendidikan sarjana Teknik Jurusan Teknik Kimia UGM diselesaikan tahun 1982
dan pendidikan S2 Teknik Kimia di Fakultas Pasca Sarjana UGM diselesaikan tahun 1987. Di
bidang managemen proyek pernah menjadi Pemimpin Proyek Penelitian dari 1988-1991.
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Susilo Widodo lahir di Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta pada tanggal
14 April 1958. Tinggal di Komplek BATAN C-8 Pasar Minggu, Jakarta
Selatan 12520. Pada Maret 1980 tercatat sebagai CPNS di Pusat
Dosimetri dan Standardisasi BATAN yang berkedudukan di Jl. K.H.
Abdul Rochim, Mampang Prapatan Kuningan Barat. Maret 1981 sampai
dengan sekarang tercatat sebagai PNS di BATAN. Pendidikan menengah
di SMAN I (Teladan) Yogyakarta. Pendidikan tinggi di Fisika-FIPIA-UI
(1977-1982). Pada saat menjadi CPNS yang bersangkutan baru
menyelesaikan sarjana muda Fisika-FIPIA-UI. Pendidikan S2 di
Department Energy Conversion Engineering, Kyushu University, Jepang (1988-1990).
Pendidikan S-3 di Departement Nuclear Engineering, Kyushu University, Jepang (1990-1993).
Selain penugasan sebagai pegawai tugas belajar dari tahun 1980-1982 di Fisika-FIPIA-UI dan
tahun 1987-1993 di Kyushu University, pernah juga mendapatkan tugas: Training di bidang
Proteksi Radiasi dan Standardisasi Radionuklida di KFA Jülich Gmbh dan PTB Braunschweig
Jerman pada tahun 1983-1084; Bekerja sebagai Equipment Officer di Divisi On-site Inspection,
CTBTO, Vienna, Austria pada tahun 1998-2007; Kepala Pusat Teknologi Keselamatan dan
Metrologi Radiasi-BATAN (2007-2014); Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator BATAN (21 Januari 2014-sekarang). Yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Kepala
Bidang Standardisasi di Pusat Standardisasi dan Penelitian Keselamatan Radiasi (PSPKR)
BATAN pada tahun 1994-1998. Pengalaman organisasi dimulai sebagai Ketua PPI Komisaris
Fukuoka (1989-1990), Sekretaris PPI Koordinator Daerah Jepang Selatan (1990-1992) dan
Ketua II PPI Jepang tahun 1992-1993. Ikut mendirikan HIMNI (Himpunan Masyarakart Nuklir
Indonesia) dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal tahun 1996-1998 dan 2007-2014.
S y a r i p lahir di Cijulang, Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 4 Mei 1956.
Tinggal di perumahan BATAN CU-25, Babarsari, Sleman, Yogyakarta.
Mulai bekerja di BATAN Yogyakarta pada tahun 1981, pernah
menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Subbidang Teknologi
Reaktor PPBMI-BATAN 1983-1986, Kepala Subbidang Operasi Reaktor
PPNY-BATAN 1986-1993, dan menjadi Kepala Bidang Reaktor P3TM BATAN Yogyakarta 1994 - Januari 2006. Pernah menjabat sebagai
Pemimpin Proyek Litbang Keselamatan Reaktor Riset: Peningkatan
Pendayagunaan Reaktor Kartini tahun 1985-1987. Pernah berpartisipasi
pada proyek-proyek; ESL-ANSALDO Italia 1988, disain PLTN AP-600 di
Westinghouse Electric Corporation USA 1993-1994, dan program Design
Physical Protection System di Sandia National Laboratory USA 2004. Pernah menjadi Chief
Investigator IAEA Technical Cooperation Project (2003-2004) dan IAEA Research
Cooperation Project 2008. Menjadi profesor riset di PTAPB BATAN sejak tahun 2007, hampir
setiap tahun aktif mengikuti kegiatan/seminar nasional maupun internasional terkait teknologi
dan keselamatan reaktor nuklir yang diselenggarakan di beberapa negara. Pendidikan menengah
diselesaikan di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta tahun 1975, pendidikan tinggi di FIPA
Fisika UGM selesai sarjana muda tahun 1980, sarjana Fakultas Teknik Jurusan Teknik Nuklir
UGM diselesaikan tahun 1982, mengikuti pendidikan dalam bidang teknologi nuklir di
Radioisotope & Nuclear Engineering School Jepang tahun 1986, dan di Institute for Anlagen &
Umwelt Technique, Otto Von Guericke University Jerman tahun 1998. Pengalaman organisasi
a.l. sampai saat ini sebagai Pengurus Yayasan Mitra Galuh, Pengurus Yayasan Al-Islam, Wakil
Ketua Bamus Masyarakat Sunda Wilayah DIY, Ketua Takmir Masjid Dzarratul Khair, Ketua
Umum FORSITACA (Forum Silaturahmi Takmir Masjid Caturtunggal), Wakil Ketua HIMNI
Yogyakarta, pernah menjadi Ketua Jamaah Muslim dan Ketua KORPRI PPTN BATAN
Yogyakarta, dll.
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Tundjung Indrati lahir di Kebumen 10 Juli 1955. Tinggal di May.
Jendral Sutoyo 32, Yogyakarta. Mulai bekerja di BATAN Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 1983 di Balai Makmal Kimia. Mendapat
kesempatan kulian S2 di ITB dan selesai tahun 1996. Jabatan
struktural yang dipercayakan selama ini adalah Kepala Bidang Kimia
Teknologi Proses Bahan pada tahun 2008-2011, sebelumnya menjabat
KepalaKkelompok Teknologi Proses Bahan Nuklir tahun 1997-2008.
Sampai sekarang meneruskan jenjang karirnya sebagai Pranata Nuklir
Madya. Capaian penelitian yang pernah diperoleh adalah PIPKPP
(Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa)
tahun 2010 untuk membuat kalsinator zirkon hidroksida dengan
sistem pengumpan belt conveyor. Tahun 2013 dan 2014 bergabung dalam konsorsium
zirkonium dalam studi pembuatan zirkonia berukuran nano dan pengembangan perangkat
prosesnya secara sinambung.
Widodo Priyodiprojo lahir di Solo pada tanggal 18 Mei 1940.
Tinggal di Sekip Flat E-8, Yogyakarta. Mulai bekerja sebagai Asisten
Fisika Dasar dan Asisten Elektronika Dasar di FIPA-UGM pada
tahun 1962-1965; Dosen Fisika Dasar, Fisika, Elektronika dan Ilmu
Komputer S2, S1, dan D3 FMIPA dan Fakultas Teknik UGM pada
tahun 1965-2005; Kepala Pusat Komputer UGM 1983-1994; Ketua
Program Studi Elektronika dan Instrumentasi FMIPA-UGM 19871995; Pembantu/Wakil Dekan FMIPA-UGM 1995-1999; Ketua
Jurusan Fisika FMIPA-UGM 1999-2003. Pendidikan: Baccalaureat
Fisika UGM diperoleh tahun 1962, Drs. Fisika UGM tahun 1965.
M.Sc. Computer Engineering, Syracuse University, USA tahun 1979,
dan EE (post Master) Electrical Engineering, Syracuse University,
USA tahun 1981. Penghargaan: Satyalancana Karya Satya XXX (16 Januari 1997), Piagam
Penghargaan Kesetiaan 25 tahun UGM (19 Desember 1989), Piagam Penghargaan Dosen
Teladan II UGM (17 Agustus 1983), Penghargaan Sebagai Tokoh Pelopor Peroketan Indonesia
(dari LAPAN, 8 Desember 2007).
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Papan nama PSTA di Jalan Babarsari, Yogyakarta. (Dok. PSTA)
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LAMPIRAN 3

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
PEMBUKAAN SUBCRITICAL ATOMIC REACTOR
DI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA, 18 DESEMBER 1961

Pada 9 halaman berikut dilampirkan fotokopi naskah asli transkrip Pidato Presiden RI
pada peresmian Perangkat Subkritik di UGM, Yogyakarta 18 Desember 1961. Naskah
merupakan dokumen Sekretariat Negara RI yang diperoleh oleh Dra. Ratna Udaya, M.L.Sc.
dari Khazanah Arsip Universitas Gadjah Mada pada tanggal 14 November 2014. Karena
masih ditulis dalam ejaan lama, untuk memudahkan membaca, terutama untuk generasi
penerus, pada 6 halaman berikutnya dilampirkan transkrip dalam ejaan baru (EYD, Ejaan
Yang Disempurnakan) yang berlaku sejak tahun 1972.
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SEKRETARIAT NEGARA
ast.1003/65.
KABINET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
CETAKAN KE-II.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIDATO PYM PRESIDEN SUKARNO PADA PEMBUKAAN SUBCRITICAL
ATOMIC REACTOR DI UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA,
TANGGAL 18 DESEMBER 1961
--------------------------Saudara-Saudara sekalian yang duduk di sini, juga diplomatic corps saya sebut saja saudarasaudara.
Saudara-saudara sekalian, saya diminta untuk memberi sambutan dan restu kepada peresmian pembukaan Subcritical Assembly, atau Subcritical Atomic Reactor yang pertama di
Indonesia ini.
Insya Allah, saya bukan ahli atom saudara-saudara, dan saya kira yang ahli atom yang hadir di sini juga satu, dua, tiga orang saja. Pada umumnya kita semua bukan ahli atom. Tetapi
saudara-saudara sekalian dan mungkin terutama sekali saya, mengerti betapa pentingnya
pengetahuan atom itu bagi peri-kemanusiaan. Dan sudah barang tentu bagi kita, apalagi bagi
kita, satu bangsa yang sedang berjoang mati-matian untuk maju, satu bangsa yang sedang berjoang mati-matian untuk mencapai tingkat-tingkat yang setinggi-tingginya dalam percaturan
kemanusiaan di muka bumi ini.
Begitu besarnya saya punya minat kepada ilmu atom sehingga benar yang dikatakan oleh
Saudara Prof. Siwabessy itu tadi. Tatkala saya mengadakan pembicaraan dengan YM Perdana Menteri Krushchov, satu hal yang segera saya bicarakan dengan beliau ialah, saya minta
bantuan agar supaya di Indonesia lekas bisa diadakan satu Atomic Reactor. Dan seketika itu
juga beliau berkata, saya akan kabulkan permintaan Saudara Sukarno ini. Maka berhubung
dengan itulah lebih dahulu saya mengucap terima kasih kepada rakyat Sovyet Uni umumnya,
kepada Saudara Perdana Menteri Krushchov khususnya, kepada semua pekerja-pekerja, pembantu-pembantu dari Sovyet Uni yang merealisasikan Subcritical Assembly di Indonesia ini.
Tahukah saudara-saudara bahwa saya, sebagai pribadi adalah orang yang pertama, orang
Indonesia yang pertama yang pernah mengalami cara penyelidikan dokter, medical treatment,
dengan – katakanlah – dengan ilmu atom. Belum ada orang Indonesia seperti saya ini, perkara itu lho, perkara itu, belum ada orang Indonesia seperti saya ini.
Saya ceritakan, tatkala saya beberapa pekan yang lalu diobati di kota Wina, - penyakit batu
ginjal, seperti saudara-saudara - , sesudah para dokter, para professor mengeluarkan batu
ginjal dari tubuh saya ini, para professor itu ingin mengetahui dari dua ginjal saya ini kanan
dan kiri, ini lho satu di sini satu di sini (dengan menunjukkan letaknya - red), apakah duaduanya masih kuat dan apakah dua-duanya masih sama kuat. Sudah bertahun-tahun saya itu,
atau lebih tepat saya katakan, salah satu daripada dua ginjal saya itu, bertahun-tahun diganggu
oleh batu. Dan sesudah batunya keluar, professor-professor ini ingin mengetahui, apakah ginjal-ginjal saya itu masih kuat, atau lebih tepat, sama kuatnya apa tidak, yang kanan dan yang
kiri.
Saya dimasukkan zat radio-actif saudara-saudara. Badan saya ini dimasukkan zat radioactif, zat radio-actif itu masuk di dalam darah saya, masuk di dalam dua ginjal saya, dari dua
ginjal dan terus seterusnya. Nah ini, professor-professor itu ingin mengetahui, ginjal dua ini
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apakah sama kuatnya, ataukah masih kuat. Mereka lantas mengambil apa yang dinamakan
Geiger counter, Geiger counter spesial untuk manusia. Saudara mengetahui, kalau ada barang
yang radio-aktif lantas digeiger-meter, Geiger-counter, penghitung Geiger, lantas simeter,
sipenghitung, si-counter ini mengadakan reaksi, tk, tk, tk, tk, tk, kalau banyak; kalau kurang
banyak cuma tk tk. Saya punya dua ginjal di Geiger counter. Nah, dengan begitulah dokterdokter ini mengetahui ginjal mana yang masih kuat atau berapa kuatnya ginjal-ginjal saya itu.
Saya tidak bilang sama saudara mana yang lebih kuat.
Jadi saya adalah manusia Indonesia yang pertama yang mengalami gunanya, manfaatnya
ilmu radio-aktif, ilmu atom. Oleh karena itulah saudara-saudara, manakala sebelum saya bicara dengan Perdana Menteri Krushchov sudah kranjingan atom, manakala saya pada waktu
mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Krushchov kranjingan atom, sekarang
saya masih tetap kranjingan dengan ilmu atom ini dan mengharap agar supaya bangsa
Indonesia juga bisa menjadi bangsa yang atom-minded yang sehebat-hebatnya. Jangan kalah
dengan bangsa-bangsa lain! Memang segenap perjoangan kita itu adalah itu saudara-saudara.
Dalam arti cita-cita politik, dalam arti cita-cita nasional, dalam arti cita-cita gengsi, kita punya
perjoangan ini menghendaki, manuju agar supaya bangsa Indonesia ini jangan ketinggalan
dengan bangsa-bangsa yang lain.
Kita bangsa Indonesia 350 tahun dijajah oleh imperialisme. Dan di dalam 350 tahun itu
kita seperti cuma dapat rontokan saja daripada ilmu barat, rontokan. Padahal di dunia barat
sendiripun mula-mula ilmu pengetahuan itu berjalan amat pelan sekali, hanya di dalam waktu
yang akhir-akhir ini ilmu pengetahuan melompat-melompat dengan kecepatan yang amat
besar sekali.
Hari ini adalah, sebagai dikatakan oleh Saudara Ir. Suwardi ataukah oleh Pak Prijono tadi,
hari kita menghendaki satu peristiwa yang amat penting, tetapi insya Allah SWT, besok akan
diucapkan Komando kepada rakyat Indonesia mengenai perjoangan Irian Barat.
Tadi pada waktu saya masuk kota Yogyakarta, saya membaca juga tulisan-tulisan
mengenai itu, juga tulisan mengenai akan datangnya Hari Natal, dari kalangan mahasiswa.
Dua bulan sekarang ini buat Yogyakarta adalah bulan penting. Bulan memperingati
penyerbuan Yogyakarta lebih daripada 12 tahun yang lalu, dan besok insya Allah persis 13
tahun yang lalu peristiwa Natal, yang sebentar lagi akan datang. Besok insya Allah akan
diucapkan Komando Irian Barat.
Saya gatuk-gatukkan dengan jalannya (gatuk-gatukkan = cocok-cocokan - red) ilmu
saudara-saudara, membaca tulisan mengenai Natal, saya ingat kepada Kitab Injil, yang di
dalam kitab Injil itu salah satu kalimat yang terdahulu berbunyi:
“Pada mulanya adalah kata, dan kata itu adalah Tuhan, dan kata itu adalah kehidupan
manusia, dan kehidupan adalah cahaya cemerlang bagi manusia, dan cahaya cemerlang ini
telah bersinar dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak mengerti akan cahaya terang.”
“In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het
woord was het leven, en het leven was het licht der mensen, en het licht heeft in de duisternis
geschenen, maar de duisternis heeft het licht niet begrepen.”
Ini nanti kalau Hari Natal bacakan itu saudara-saudara, yang beragama Kristen, bacakan
hal itu. Sebab memang sebenarnya kita itu sudah lama disinari, dipancari oleh sinaran terang.
Tetapi kita tidak mengerti akan sinaran terang itu. Lama telah ada panggilan kepada bangsa
Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi bangsa yang bermasyarakat adil
dan makmur, untuk menjadi bangsa yang benar-benar hidup di dalam satu masyarakat yang
tata tentrem kerta raharja. Tetapi sampai di beberapa puluh tahun yang lalu seperti bangsa
Indonesia pun tidak mengerti akan cahaya cemerlang ini. Dan jikalau kita lihat dari sudut
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sejarah saudara-saudara, pada waktu upacara-upacara itu diturunkan di dalam kitab Injil atau
ditulis oleh sahabat di dalam kitab Injil, jalannya ilmu pengetahuan pelan sekali. Berabadabad ilmu pengetahuan seperti mandek, yang sebenarnya mandek ya maju, tetapi maju amat
pelan-pelan sekali seperti benar-benar “het licht heeft in de duisternis geschenen, maar de
duisternis heeft het licht niet begrepen,” cahaya cemerlang telah bersinar di kegelapan, tetapi
kegelapan tidak mengerti akan cahaya terang itu.
Berabad-abad ilmu pengetahuan maju sekadar dengan kecepatan merangkak, “kruipende
gang” saudara-saudara, sehingga akhirnya datanglah apa yang saya katakan beberapa kali
“commercial revolution.” Bangkitlah di situ Galileo Galilei. Bangkitlah di situ Isaac
Newton, Galieo Galilei di tanah Italia, Isaac Newton di tanah Inggris.
Pada waktu itu ilmu pengetahuan laksana bangkit pula saudara-saudara, tetapi toch
sesudah bangkit oleh Galileo Galilei ini, bangkit oleh Isaac Newton ini dan lain-lain
gembong-gembong ilmu pengetahuan, jalannya ilmu pengetahuan yang tadinya “slakengang,”
“kruipende gang,” merangkak pelan-pelan, ya maju, tetapi maju belum secepat seperti di
dalam abad ke-19. Lebih cepat lagi di dalam abad ke-20 ini.
Hanya sesudah “commercial revolution” digantikan dengan ilmu, timbulnya ilmu uap, dan
ilmu uap diikuti oleh ilmu listrik, hanya sesudah “commercial revolution” ini diikuti oleh
“industrial revolution,” maka ilmu pengetahuan menjadi berjalan cepat sekali. Sesudah
ilmu uap, kemudian malahan diikuti oleh ilmu listrik bangkit, bangun, berjalan, maka ilmu
pengetahuan berjalan cepat.
Saudara-saudara mengetahui sesudah James Watt, dari negeri Inggris bangkit mengadakan
ia punya slidingscale, sesudah dia, dari Inggris lagi, mengadakan ia punya mesin uap yang
pertama, kemudian dibantu, diikuti oleh sarjana-sarjana listrik, ilmu pengetahuan berjalan
amat cepat, hingga kalau dihitung dari jaman itu saudara-saudara sampai ke sekarang,
katakanlah 150 tahun, kemajuan daripada ilmu pengetahuan di dalam 150 tahun ini lebih banyak daripada 500 tahun yang terdahulu, lebih banyak daripada 1500 tahun yang terdahulu
lagi.
Manakala di dalam kitab Injil dimulai dengan “pada awalnya adalah kata,” “in the
beginning was the word,” “in den beginne was het woord.” Pada waktu jaman Galileo
Galilei, jaman Isaac Newton, digantilah semboyan ini dengan “pada awalnya adalah pikir,
pada awalnya adalah ilmu, ilmu.” “In den beginne was de gedachte, het denken.” Tatkala het
denken, pikir, ilmu, menjadi mercu suar bagi jalannya manusia, jalannya manusia di dalam
lapangan ilmu pengetahuan ini menjadi makin cepat. Tetapi saudara-saudara mengetahui,
bahwa kecepatan ini di dalam abad ke-20 ini, dikejar lagi lebih cepat oleh satu revolusi yang
baru, yang saya namakan outer space revolution. Revolusi yang bukan revolusi dagang,
revolusi yang bukan revolusi yang biasa dinamakan “industrial revolution.” Revolusi yang
bukan saja berkakikan ilmu uap dan ilmu listrik, tetapi satu revolusi yang berilmu atom,
bahkan dilangkahi, dilompati lagi oleh satu revolusi yang berkakikan pengetahuan luar angkasa, outer space.
Dan saya sebagai orang Indonesia, sebagai patriot Indonesia, kalau saya melihat
langkahnya ilmu pengetahuan yang dijalankan oleh bangsa-bangsa yang lain itu, adreng saya
punya hati untuk menyumbang agar supaya rakyat Indonesiapun menjadi satu bangsa yang
bukan saja atom-minded, tetapi juga outer space minded. Jangan dicemoohkan, jangan diketawakan, saya sebagai orang Indonesia berkata yang demikian. Tidakkah orang luar
negeripun bangga, bahwa orang luar negeri, negerinya itu, bangsanya itu memegang mercu
suar dalam ilmu atom? Tidakkah orang luar negeri juga bangga, jikalau bangsanya memegang
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juga mercu suar di dalam ilmu outer space dan di dalam prakteknya menundukkan outer
space?
Saking saya adrengnya saudara-saudara, untuk bangsa Indonesia supaya juga jadi outer
space minded, atom science minded, maka beberapa minggu yang lalu saya telah mengundang
datang di Indonesia ini Gherman Stepanovich Titov. Saudara mengetahui siapa itu Gherman
Stepanovich Titov, manusia yang pertama yang mengelilingi dunia beberapa kali? Lebih
dahulu didahului oleh Yuri Gagarin, manusia pertama yang mengelilingi dunia dan saya
merasa berbahagia pada satu ketika di Moskow bisa mencantumkan bintang di dadanya Yuri
Gagarin ini, oleh karena Yuri Gagarin bukan saja pahlawan daripada Uni Sovyet sebenarnya,
tetapi ialah pahlawan dari seluruh manusia di dunia ini, pahlawan kemanusiaan. Maka saya
sebagai utusan daripada bangsa Indonesia mencatumkan bintang di atas dadanya Yuri Gagarin itu.
Sekarang saya undang orang yang mengelilingi dunia beberapa kali, kalau saya tidak salah
17 kali, apa benar 17 kali? Mengadakan orbit mengelilingi dunia, yaitu Gherman Stepanovich Titov. Dan saya mendapat jawaban, bahwa Gherman Stepanovich Titov akan datang di
Indonesia pada tanggal 3 Januari yang akan datang.
Dan nanti jikalau dia datang saudara-saudara, insya Allah akan saya pertunjukkan Gherman Stepanovich Titov kepada bangsa Indonesia dan akan saya minta beliau mengadakan
ceramah-ceramah. Terutama sekali di Universitas-Universitas agar supaya maha-guru mahaguru kita, mahasiswa-mahasiswa kita mengerti benar, bahwa persoalan outer space ini juga
persoalan Indonesia.
Saudara-saudara, maka sesudah kita memasuki outer space revolution, itu ilmu
pengetahuan sebagai tadi saya katakan berlompat-lompat. “Is this the end?” Apakah ini sudah
akhirnya ilmu pengetahuan? Apakah kita sudah sampai kepada akhirnya, sudah notog
saudara-saudara, “nobody can tell.” Bukan saja “nobody can tell,” saya bisa berkata “this is
not the end.” Ini masih berjalan terus lagi. Kita mengenal ilmu teoretis yang dikemukakan
oleh Isaac Newton, hukum gravitasi misalnya. Saudara mengetahui bahwa hukum gravitasi
ini dipergunakan, dipergunakan, dipergunakan, sehingga “outer space revolution” inipun tidak bisa berjalan, jikalau tanpa pengetahuan gravitasi. Gravitasi yaitu zwaarte kracht, hukum
zwaarte kracht.
Jadi saudara-saudara, ini belum akhirnya, bukan saja saya berkata, mungkin nanti akan
menyusul hal-hal yang lebih tinggi lagi daripada outer space revolution, outer space
knowledge, outer space science, tetapi saya berkata, dan tiap-tiap orang yang berpikir berkata,
tidak, nanti tidak boleh tidak pasti datang lagi tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi.
Berapa banyaknya di dalam ilmu pengetahuan kita ini yang kita belum bisa masuki, belum
kita ketahui berapa banyaknya. Di satu pihak kita sudah terbang di outer space, di lain pihak
... barang yang kecil-kecil tidak tahu.... Saudara dokter, kanker itu apa? Saudara dokterdokter, tahukah persiiiis apa itu kanker? Tidak tahu. Yaitu, bukan menyalahkan dokterdokter ini, tetapi memang pengetahuan belum sampai sekian dalamnya. Apalagi kalau
ditanya apa obatnya kanker yang radikal. Begitu kena kanker, begitu besok sudah sehat.
Belum ketemu saudara-saudara obat yang demikian itu.
Nah, jikalau bangsa Indonesia ingin menjadi satu bangsa yang betul-betul di segala
lapangan bangsa nomor wahid, kita tidak boleh berhenti. Saya saja mengalami saudarasaudara cepatnya ilmu pengetahuan ini. Saya seorang ingenieur; tatkala saya meletakkan batu
pertama daripada Atomic Reactor di Bandung, saya ceritakan peristiwa di jamannya saya
mahasiswa. Tatkala saya mahasiswa, yaitu kira-kira 40 tahun yang lalu, ya 40 tahun yang
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lalu, tatkala itu saudara-saudara ilmu pengetahuan belum sampai kepada atomic science,
apalagi outer space science, belum!
Saya, pada waktu meletakkan batu pertama daripada Atomic Reactor di Bandung, saya
berkata tatkala saya masih di sini di Bandung, kagum saya dengan kuliah daripada seorang
professor yang amat ulung pada waktu itu, yaitu professor doktor Pannekoek. Ya, namanya
Pannekoek. Professor dari Universitas Amsterdam saudara-saudara. Memberi kuliah, membuktikan dengan tulisan-tulisan, formula-formula di atas papan yang hitam dengan kapur yang
putih, dibuktikan atom katanya adalah barang paling kecil, tidak bisa dipecah lagi. Dia dengan gagah berkata, “en ik, ik verkondig de theorie van de ondeelbaarheid der atomen,” katanya. Siapa yang berkata, bahwa atom masih bisa dipecah dia adalah kepala miring, otaknya
miring. Ia berkata atom adalah bagian terkecil daripada materi, ini tidak bisa dipecah lagi 40
tahun yang lalu.
Lho saudara-saudara, kiranya tahun 1945, jadi 40 tahun minus 16 tahun, jadi 24 tahun
kemudian, antara 40 tahun yang lalu sampai tahun ’45 itu 24 tahun, sudah robah lagi. Saya
pada waktu itu, demikian ceritaku, di Saigon, Saigon di Vietnam Selatan, di situ saya mendengar, bahwa telah meledak bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Apa itu bom atom, apa itu bom atom, apa itu bom atom? Lho bom yang hebat, katanya,
kalau bom sekedar TNT − Tri Nitro Toluen, TNT − kalau bom TNT maksimum satu ton,
seribu kilogram bom TNT, paling-paling cuma ya sebagian daripada rumah-rumah ini yang
hancur lebur. Tetapi kalau bom atom sebagai yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki,
terutama sekali Hiroshima, satu kota habis sama sekali dengan segala isi kota itu. Apa itu
bom atom? Ya itu lho bom atom, bom hebat. Tidak, saya tanya, apa sebenarnya yang menjadi
inti daripada bom atom? Di situlah saya baru mendengar dari seorang professor yang di
Saigon, professor Jepang, dia berkata, bom atom bersandarkan atas ilmu, bahwa atom bisa
dipecah.
Saya ingat kepada Prof. Dr. Pannekoek, 24 tahun yang lalu, berkata, atom tak dapat
dipecah lagi, “de theorie van de ondeelbaarheid der atomen.” Atom ternyata bisa dipecah,
bisa diolah menjadi bom atom.
Kemudian berjalan ini ilmu menjadi juga atom for science, atom for peace. Di dalam 24
tahun jalannya ilmu pengetahuan sekian cepatnya saudara-saudara, itu kan yang di belakang
saya. Yang di muka ini, bukan 24 tahun saudara-saudara, mungkin dalam 10 tahun kita sudah
tidak kenal lagi ilmu pengetahuan yang 10 tahun yang lalu. Nanti dalam satu tahun ilmu
pengetahuan sudah bermuka baru lagi. Dan bangsa Indonesia harus toch maar ikut berjalan,
ikut lari. Apakah bangsa Indonesia tidak mau ikut lari jikalau di dunia luaran ilmu pengetahuan berjalan dengan 7 mijlslaarzen melompat-lompat? Bukan melompati benua-benua,
tetapi melompati dekade, melompati puluhan tahun, dan kita akan adem ayem tentrem kadiya
siniram banyu wayu sewindu lawasé, saudara-saudara! Tidak boleh dan tidak bisa, kita harus
ikut bergerak.
Nah, inilah saudara-saudara apa yang harus kita gemblèngkan di dalam bangsa Indonesia
pada waktu sekarang ini. Tiga ratus limapuluh tahun kita sekedar dapat rontokan dari theoretical science, ilmu pengetahuan teoritis yang dimulai oleh Galileo Galilei dan Isaac Newton.
Rontokan daripada Faraday, rontokan daripada Maxwell, padahal Maxwell itu saudarasaudara bukan main hebatnya juga dia punya teori. Teori Maxwell begini: kalau aku tindih
ini microphone dengan tenaga satu ton, ya satu ton saya tindihkan di sini, dan rumahnya Pak
Sardjito ... tidak tahu rumahnya Pak Sardjito... di sana bergerak satu milimeter, di sini satu
ton saya tekankan, di sana bergerak satu milimeter. Sebaliknya, jikalau sana di rumah Pak
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Sardjito saya tekan satu ton, ini microphone bergerak satu milimeter. Hebat apa tidak?
Hukum Reciprositeit yang diketemukan oleh Maxwell, again, Your Excellency, dari Inggris.
Ya ini Duta Besar Inggris, saudara-saudara.
Nah, ini saudara-saudara, bangsa Indonesia, kita melihat sedikit-sedikit dari sini waaaah,
Mexwell begini; waaah, Faraday begitu; waduh, Thomas Edison begitu; waduh, Galileo
Galilei begitu, waduh, waduh! Kita sekedar mendapat rontokan debu daripada ilmu
pengetahuan yang ada di sana itu. Sekarang tidak boleh lagi saudara-saudara, sekarang kita
sendiri, kita sendiri. Kalau bangsa lain saudara saudara, ya, mengatakan bahwa ia
mempunyai hak moril, “het morele recht” hak moril untuk membuat bom atom, sebenarnya
kitapun harus mempunyai hak moril membuat bom atom. Saya tidak berkata, bahwa kita dus
harus membuat bom atom, tidak. Saya cuma berkata, Maxwell di dalam lapangan moril ini,
Maxwell di dalam lapangan politik. Di sini tekan satu ton, di situ bergerak satu mili. Sana
ditekan satu ton, di sini bergerak satu mili. Wel, kalau di sana berkata mempunyai hak moril
mengadakan bom atom, kitapun mempunyai hak moril untuk membuat bom atom.
Tetapi kita tidak mau membuat bom atom. Dan ilmu pengetahuan yang sekarang hendak
dituangkan kepada bangsa Indonesia, kepada pemuda-pemuda Indonesia mengenai atom,
mengenai nuclear dan lain-lain bukan dengan tujuan untuk semata, tidak, nanti membuat bom
atom, tidak. Sebab kita ini adalah satu bangsa yang cinta damai, satu bangsa yang mempunyai kerangka tiga sebagaimana tadi diucapkan oleh Pak Prijono. Negara yang kuat, masyarakat yang adil dan makmur, persaudaraan daripada semua manusia di dunia ini. Tetapi, kataku, meskipun kita ini bangsa yang cinta damai, tetapi tahun 1945 kita sudah berkata, kita cinta damai, tetapi lebih cinta lagi kepada kemerdekaan. Ini saya minta dunia luaran jangan lupakan. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta lagi kepada kemerdekaan. Kalau
bangsa Belanda mempergunakan kekerasan, kitapun mempunyai hak untuk mempergunakan
kekerasan.
Nah saudara-saudara, demikianlah restu saya yang saya berikan kepada Subcritical Atomic
Reactor Yogyakarta ini, moga-moga dengan ini benar-benar ilmu pengetahuan menjadi mendapat impetus yang sekuat-kuatnya.
“Pada mulanya adalah kata,” “in the beginning was the word,” “in den beginne was het
woord.”
“Kedua, “pada mulanya adalah fikir,” “in the beginning was the thinking ataukah idea, de
gedachte, het denken.”
Sekarang ini pada mulanya adalah, in den beginne was de daad, mari kita memegang,
menjalankan, daad, perbuatan itu.
Sekian.
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