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ABSTRAK

STATUS IRADIASI PANGAN SAAT INI DAN ARAH PENGEMBANGANNYA. Iradiasi pangan telah
diteliti, diuji dan dikaji secara mendalam selama lebih dari 40 tahun, dan saat ini telah memasuki tahap tinggal landas
untuk penggunaan komersial di banyak negara. Sekitar 40 negara telah melegalisasi penggunaannya untuk berbagai
jenis atau kelompok pangan, dan sekitar 60 iradiator komersial telah memberikan jasa iradiasi pangan di 29 negara.
Codex Alimentarius Commission telah mengeluarkan Standar Umum Pangan Iradiasi pada tahun 1983 dengan batas
maksimum dosis iradiasi rata-rata yang diserap pangan 10 kGy. Pengumuman terbaru yang dikeluarkan WHO pada
bulan September 1997 menyatakan bahwa batas 10 kGy tersebut seharusnya ditiadakan saja, karena bukti ilmiah
menunjukkan pangan tetap arnan dikonsumsi meskipun diiradiasi sampai 75 kGy, asal tidak terjadi perubahan cita
rasa secara berlebihan, dan mikroba patogen sudah terbunuh. Perkembangan iradiasi pangan di negara maju terutama
di Amerika telah meningkat belakangan ini, dan diharapkan hal ini akan diikuti pula oleh negara-negara lain. Di
Indonesia, teknologi ini telah dilegalisasi sejak tahun 1987, dan enam jenis atau kelompok pangan sudah boleh diiradiasi
untuk tujuan komersial. Teknologi iradiasi masih perlu dikembangkan dan dimasyarakatkan agar dapat dimanfaatkan
secara luas, melalui harmonisasi peraturan antarnegara dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Selain itu, teknik
iradiasi untuk beberapa keperluan, baik yang menggunakan dosis rendah, sedang maupun tinggi masih perlu dimantapkan
atau dikembangkan agar penerapannya lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

ABSTRACT

PRESENT STATUS OF FOOD IRRADIATION AND TREND OF ITS DEVELOPMENT Food
irradiation has been studied, tested and evaluated intensively for more than 40 years, and at present, this technology
has been taking-off for commercial use ini many countries. Some 40 countries have approved its application for
various food items on groups of food, and about 60 commercial irradiators have been providing irradiation services for
food in 29 countries. In 1983, Codex Alimentarius Commission adopted a Codex General Standard for Irradiated Food
with average irradiation dose limit not exceeding 10 kGy. The latest WHO press release on September 1997 stated
that the maximum 10 kGy limit should not be there, since scientific evidences indicated that food irradiated even up
to 75 kGy was safe to be consumed, as long as the sensory quality was acceptable and pathogenic organisms had been
killed. The development of food irradiation in advanced countries, especially in USA is very significant lately, and
hopefully this will be followed by other countries. In Indonesia, application of this technology has been approved since
1987, and six items or groups of food have been cleared for commercial irradiation. Further development and introduction
of the technology are still needed to widen its application and to increase public awareness through harmonization of
regulations among countries and dissemination of information. In adition, irradiation techniques for some specific
purposes using either low dose, medium or high doses should be established to support effective, efficient and economical
application.

PENDAHULUAN

Penelitian dan pengembangan teknologi iradiasi
pangan yang kita kenal saat ini telah mengalami perjalanan
panjang selama lebih dari 40 tahun. Dalam sejarah teknologi
pangan, belum ada satu pun teknologi lain yang telah
melalui penelitian, pengujian, sorotan, tantangan dan
perdebatan yang demikian banyak seperti iradiasi. Hal ini
mengakibatkan tersedianya sejumlah besar publikasi ilmiah
tentang iradiasi pangan yang meliputi aspek kimia, fisika,
mikrobiologi, toksikologi, gizi, keamanan, fasilitas,
teknologi, ekonomi, pengawasan, pengaturan, dan
sebagainya. Bibliografl tentang iradiasi pangan terutama
yang dipublikasi dalam media internasional telah diterbitkan
secara berkala oleh Federal Research Centre for Nutrition,
Jerman sejak tahun 1974 sampai sekarang (1). Informasi
dan bukti ilmiah yang telah tersedia, selanjutnya dijadikan

bahan pertimbangan oleh para pakar dan peinbuat kebijakan
untuk mengesahkan dan merekomendasikan penggunaan
iradiasi sebagai salali satu teknologi baru atau alternatif yang
aman dan bermanfaat (2-5).

Berbagai manfaat dapat diperoleh dari penerapan
iradiasi pangan, antara lain untuk mengurangi kehilangan
pascapanen, meningkatkan keamanan pangan,
meningkatkan perdagangan pangan, dan mengurangi polusi
atau kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia.
Saat ini, teknologi iradiasi telah digunakan secara komersial
atau telah berada pada tahap tinggal landas di banyak
negara, namun volume pangan iradiasi yang diproduksi
masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan yang
diproses menggunakan teknologi lain (6). Hal ini disebabkan
penggunaannya belum meluas akibat masih kurangnya
pengetahuan masyarakat, produsen atau industri pangan,
dan juga pejabat pemerintah tentang teknologi ini, serta

15



Penelitian Jan Pengembangan Aplilcasi Isotop dan Radiasi, 1998-

hambatan perizinan. Selain itu, berbagai kendala teknis
masih perlu diselesaikan agar teknologi iradiasi dapat
diterapkan secara lebih efektif, efisien dan ekonomis.

Daiam makalah ini akan diuraikan secara singkat
status iradiasi pangan secara global dan statusnya di
Indonesia, serta arah pengembangan selanjutnya untuk
menyelesaikan berbagai masalah teknis dan non-teknis yang
masih ada.

STATUS IRADIASI PANGAN SECARA GLOBAL

Penggunaan Komersial

Sampai akhir tahun 1996, teknologi iradiasi
pangan sudah dilegalisasi penggunaannya oleh sekitar 40
negara, namun belum semua negara tersebut
memanfaatkannya, karena sebagian belum memiliki fasilitas
komersial (7-9). Pembangunan fasilitas iradiasi khusus
untuk pangan saja belum layak secara ekonomi, karena
permintaan pengguna jasa iradiasi masih terbatas.
Umumnya, fasilitas iradiasi yang digunakan untuk
mengiradiasi pangan hingga saat ini, menipakan iradiator
serbaguna yang digunakan pula untuk mengiradiasi produk
non-pangan terutama alat-alat kesehatan untuk tujuan
sterilisasi. Sampai Mi 1996, baru 29 negara yang melakukan
iradiasi pangan secara komersial dengan menggunakan 59
iradiator. dan 6 iradiator baru sedang dibangun di beberapa
negara. Jumlah perusahaan yang membuat iradiator gamma
ada 13 buah, dan iradiator berkas elektron dan sinar X ada
15 buah (8).

Pada umumnya, fasilitas iradiasi pangan yang telah
beroperasi hingga saat ini menggunakan radiasi gamma dari
radionuklida Cobalt-60, dan baru beberapa buah yang
menggunakan berkas elektron yaitu di Odessa (Ukrania),
di Roskilde dan Glostrup (Denmark), di Vannes (Prancis),
di Ames (Amerika), di Yazd (Iran), di Bergamo dan Padoa
(Italia) dan Wlochy (Polandia) (7,8,10). Produk pangan yang
paling banyak diiradiasi ialah : reinpah, bumbu masak dan
sayuran kering, produk beku (udang, paha kodok dan daging
ayam), dan umbi-umbian (kentang, bawang bombay dan
bawang putih). Negara yang paling banyak memberikan izin
iradiasi pangan ialah Afrika Selatan yang termasuk pula
sebagai salah satu negara yang banyak melakukan iradiasi
pangan secara komersial.

Perkembangan di Negara Maju

Perkembangan iradiasi pangan di Eropa dalam
beberapa tahun terakhir ini relatif sedikit bila, dibandingkan
dengan perkembangan di beberapa negara berkembang,
terutama bila dilihat dari jumlah pemberian izin iradiasi
untuk berbagai produk baru. Perkembangan perizinan yang
perlu dicatat terjadi di Inggris yang melegalisasi iradiasi
10 jenis produk pangan (1991), Kroasia yang melegalisasi
34 jenis produk (1994), Prancis yang menambahkan izin
keju camembert (1993). Italia yang menambahkan izin
rempah, bumbu dan sayuran kering (1996). dan Polandia
yang menambahkan izin sayuran kering (1995).
Perkembangan di negara maju yang menonjol terlihat di

Amerika dengan dioperasikannya iradiator khusus pangan
pertama di Mulbery, Florida pada tahun 1992, lalu disusul
dengan dikeluarkannya beberapa peraturan iradiasi pangan
oleh Departemen Pertanian Amerika, serta persetujuan
USFDA untuk iradiasi daging.

Pada bulan Oktober 1992, Food Safety and
Inspection Service (FSIS)-USDA mengeluarkan peraturan
tentang penggunaan iradiasi untuk mengurangi bakteri
patogen, misalnya Salmonella, Campylobacter dan Yersinia
pada daging ayam (11). Kemudian pada bulan Mei 1996,
Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)-USDA
menerbitkan konsep peraturan penerapan iradiasi untuk
kesehatan tanaman yang berkaitan dengan karantina secara
luas (12). Perkembangan terbaru ialah keluarnya persetujuan
dari USFDA tentang penggunaan iradiasi untuk
menghilangkan patogen dalam daging (daging sapi, babi
dan kambing) pada tanggal 3 Desember 1997 (13). Petisi
untuk keperluan ini telah diajukan sejak tahun 1994 setelah
terjadinya kasus keracunan hamburger yang tercemar bakteri
E. coli 0157:H7 pada awal 1993 yang mengakibatkan
kematian empat orang anak, sekitar 200 orang hams dirawat
di rumah sakit, dan lebih dari 700 orang lainnya menderita
sakit.

Perkembangan di Amerika ini diperkirakan akan
mempengaruhi pula status iradiasi pangan di banyak negara
lain, karena selama ini nampaknya setiap negara bersifat
menunggu negara lain terutama negara besar seperti
Amerika untuk menjadi pelopor. Dengan diterapkannya
teknologi iradiasi pangan di Amerika yang merupakan
negara pengekspor beberapa jenis produk pangan penting
seperti padi-padian, buah-buahan dan daging, dan selain
itu Amerika juga mengimpor berbagai produk pangan dari
negara lain, seperti produk perikanan, rempah-rempah dan
buah tropis, maka tentu di negara lain yang terlibat
diperlukan kesamaan perlakuan pada produk yang akan
diekspor atau diimpor agar perdagangan pangan antarnegara
dapat tetap berlangsung.

Pada bulan Mei 1996, Environmental Protection
Agency Amerika (USEPA) telah mengeluarkan peraturan
yang melarang penggunaan gas etilen oksida (ETO) untuk
fumigasi rempah-rempah. Akan tetapi, pelaksanaan
peraturan tersebut masih ditangguhkan atas permintaan
Asosiasi Perdagangan Rempah Amerika. Masyarakat Eropa
telah melarang penggunaan ETO sejak Januari 1991, karena
ETO berbahaya bagi pekerja, dan dapat membentuk senyawa
etilen klorohidrin yang berbahaya pada produk yang
difumigasi. Sejak itu, penggunaan iradiasi untuk
dekontaminasi mikroba pada rempah-rempah meningkat di
Eropa (7).

Pengaturan Iradiasi Pangan

Seperti juga teknologi lain, penerapan iradiasi
hanya akan efektif, efisien dan aman bila dilaksanakan
secara tepat dan terkontrol sesuai dengan tata cara yang
telah dibakukan. Standar Umum Pangan Iradiasi serta Tata
Cara Pengoperasian Fasilitas Iradiasi Pangan telah disusun
dan diterbitkan oleh Codex Alimentarius Commission pada
tahun 1984(14). Standar Codex tersebut direkomendasikan
untuk dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan
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iradiasi pangan di semua negara anggota WHO dan FAO.
Tata cara pelaksanaan iradiasi pangan untuk tujuan atau
untuk produk pangan tertentu, misalnya "Pedoman Cara
Iradiasi yang Baik untuk Menghambat Pertunasan pada
Umbi-umbian" telah disusun oleh ICGFI (International
Consultative Group on Food Irradiation) (15).

Untuk meniudahkan pengawasan fasilitas iradiasi
yang memberikan jasa pelayanan iradiasi pangan, ICGFI
telah melakukan inventarisasi fasilitas iradiasi pangan yang
beroperasi di berbagai negara (16). Ketentuan yangberlaku
di berbagai negara yang telah memiliki peraturan iradiasi
pangan ternyarta sangat beragam, baik jenis pangan yang
diizinkan, maupun batas dosis yang digunakan. Oleh karena
itu pada tahun 1994, ICGFI mengeluarkan pedoman untuk
pemberian izin iradiasi secara uinum atau berdasarkan
kelompok (17). Sampai saat ini pedoman tersebut ternyata
belum banyak diikuti, sehingga kemudian diupayakan
harmonisasi peraturan iradiasi pangan per kawasan,
misalnya kawasan Asia Pasifik. Upaya ini pun belum
berhasil karena banyak negara dalam satu kawasan belum
memiliki peraturan atau belum siap untuk menerima
teknologi ini.

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong dan
mempercepat peinanfaatan iradiasi pangan di negara-negara
ASEAN, pada tanggal 7 - 10 Oktober 1997 di Jakarta
diadakan ASEAN Ad-Hoc Working Group Meeting on Food
Irradiation yang diawali dengan dua lokakarya yang
menghasilkan konsep tentang harmonisasi peraturan, dan
model protokol penggunaan iradiasi untuk perlakuan
karantina buah dan sayuran segar, untuk ASEAN. Konsep
tersebut akan dibahas pada pertemuan tingkat tinggi para
Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (SOM-AMAF)
tahun ini.

Berdasarkan ketentuan Codex yang berlaku hingga
saat ini, semua jenis pangan yang diiradiasi sampai dosis
10 kGy aman dikonsumsi, dan tidak perlu dilakukan uji
toksikologi lagi. Bulan September 1997 yang lalu WHO
mengeluarkan press release yang menyatakan bahwa
pangan yang diiradiasi lebih dari 10 kGy pun aman karena
hasil penelitian ilmiah membuktikan pangan yang diiradiasi
sampai 75 kGy pun aman, asal cita rasa makanan tidak
banyak berubah, dan mikroba patogen sudah terbunuh. Dari
perkembangan ini dapat diduga bahwa Codex dalam waktu
dekat akan merevisi ketentuan batas dosis maksimum 10
kGy yang berlaku saat ini.

STATUS IRADIASI PANGAN DI INDONESIA

Teknologi iradiasi pangan yang telah diteliti dan
dikembangkan di Indonesia sejak 1968, saat ini sudah
digunakan secara komersial, karena izin penggunaannya
dari pemerintah sudah ada sejak Desember 1987. Izin
tersebut berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 826/MENKES/PER/XII/1987 mengenai
Makanan Iradiasi (18). DaJam Permenkes tersebut baru tiga
kelompok pangan yang diizinkan untuk diiradiasi yaitu
rempah-rempah, umbi-umbian dan biji-bijian. Kemudian
pada bulan Februari 1995, keluar lagi keputusan Menteri
Kesehatan RI No. 152/MENKES/SK/II/1995 tentang

perubahan atas lampiran Permenkes No. 826/1997 (19).
Perubahan tersebut ialah pada jenis komoditas pangan yang
diizinkan yaitu dari tiga macam menjadi lima macam. Kedua
jenis komoditas baru yang diizinkan ialah udang dan paha
kodok beku, serta ikan kering. Pada kelompok biji-bijian
ada perubahan batas dosis maksimum yang diizinkan yaitu
dari 1 kGy (untuk menghilangkan serangga) menjadi 5 kGy
(termasuk untuk menghilangkan bakteri patogen).

Pada bulan November 1996, Direktur Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan, Depkes memberikan lagi
persetujuan penambahan satu jenis pangan baru untuk
diiradiasi, yaitu cabe merah segar (20). Dengan demikian,
sudah ada enam jenis atau kelompok pangan yang boleh
diiradiasi di Indonesia hingga saat ini. Dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan, iradiasi pangan diatur dalam Pasal 14.

Fasilitas iradiasi komersial juga sudah ada satu
buah yaitu milik PT. Perkasa Sterilindo (Indogamma) yang
sudah dioperasikan sejak tahun 1992 di Cibitung. Fasilitas
ini sudah mengiradiasi ribuan ton produk pangan setiap
tahun. Produk pangan yang diiradiasi antara lain rempah-
rempah, sayuran kering, kakao bubuk, tepung pati, udang
beku, paha kodok beku, dan Iain-lain. Juinlah perusahaan
pangan yang telah menggunakan jasa iradiasi di fasilitas
ini sudah sekitar 60 buah.

ARAH PENGEMBANGAN IRADIASI PANGAN

Penelitian dan pengembangan iradiasi pangan
inasih terus dilakukan baik di negara maju maupun negara
berkembang untuk memperluas penggunaan teknologi ini
dalam upaya meningkatkan keamanan dan pengamanan
pangan, serta memperlancar perdagangan global komoditas
pangan. Tanpa pengembangan lebih lanjut, hasil yang telah
dicapai saat ini akan sia-sia, karena belum optimal untuk
mendukung proses komersial yang menguntungkan secara
ekonomi.

Untuk mencapai keberhasilan seperti yang
diharapkan, maka pengembangan lebih lanjut harus
diarahkan pada harmonisasi peraturan antarnegara,
peningkatan pengetahuan masyarakat, dan pemantapan
teknik atau prosedur iradiasi untuk tujuan tertentu yang
kebutuhannya sudah mendesak.

Upaya harmonisasi peraturan sudah terlihat
dimana-mana, dan ICGFI sebagai suatu organisasi
internasional yang bernaung dibawah FAO, WHO dan IAEA
sangat besar dukungan dan peranannya dalam kegiatan ini.
Upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar
teknologi iradiasi dapat dikenal dan diterima masyarakat
luas juga sudah banyak dilakukan misalnya dengan
penyebaran informasi melalui seminar, ceramah, TV, radio,
kaset video, film, kunjungan ke perusahaan pangan,
pameran dan penjualan atau pembagian secara gratis sampel
pangan iradiasi. ICGFI pun sudah menerbitkan satu seri
lembaran fakta tentang iradiasi pangan untuk bahan
informasi kepada masyarakat (22). Hasil upaya
pemasyarakatan teknologi iradiasi pangan dirasakan masih
kurang karena intensitas penyebaran infonnasi serta wilayah
yang dapat dijangkau masih sangat terbatas. Oleh karena
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itu, kegiatan pemasyarakatan ini perlu lebili ditingkatkan
dan diperluas wilayah jangkauannya.

Penerapan iradiasi untuk berbagai tujuan khusus
yang beberapa tahun terakhir ini mulai diminali karena
munculnya berbagai masalah yang belum berhasil
dipecahkan dengan leknologi lain, inasih memerlukan
penelitian lebih lanjut untuk melengkapi data yang telah
ada. Sebagai contoh, penerapan iradiasi untuk perlakuan
karantina buah dan sayuran segar yang telah
direkomendasikan oleh beberapa organisasi regional dan
internasional (23). ICGFI telah merekomendasikan dosis
generik 150 Gy untuk karantina lalatbuah, tetapi menurut
USDA-APHIS, beberapa jenis lalat buah membutuhkan
dosis lebih tinggi, yaitu Ceratitis capitata 225 Gy,
Bactrocera dorsalis 250 Gy, dan B. cucurbitae 210 Gy.
Oleh karena itu USDA-APHIS mengusulkan dosis generik
250 Gy untuk lalat buah, dengan perkecualian dapat
menggunakan dosis lebih rendah, asal menunjukkan data
hasil penelitian yang dapat diakui oleh APHIS.

Pada penerapan iradiasi dosis sedang, penelitian
dan pengembangan yang dilakukan saat ini terutama
ditujukan untuk dekontaminasi mikroba patogen dalam
produk pangan. Hal ini disebabkan oleh memngkatnya kasus
keracunan makanan yang menimpa banyak orang yang
bersuinber dari makanan yang samayang terjadi di beberapa
negara maju seperti di Amerika pada awal 1993, lalu di
Jepang dan beberapa negara lain. Di Indonesia sendiri,
sepanjang tahun 1997 terjadi banyak kasus keracunan
makanan yang dilaporkan melalui media massa karena
inenimpa banyak orang pada saat dan di tempat yang saina
dan sebagian ada yang meninggal dunia. Berbagai kasus
tersebut ada yang terjadi di tempat pesta perkawinan, di
sekolah karena program pemberian makanan tambahan, di
panti asuhan, dan yang terbanyak di tempat kerja setelah
karyawan menyantap jatah makanan yang disediakan
perusaliaan. Hal ini membuktikan bahwa makanan yang
dibuat dalam jumlah besar relatif kurang aman, karena
sumber kontaminasi mikroba tidak hanya berasal dari bahan
baku, tetapi juga dari peralatan, pekerja, dan lingkungan
yang kurang bersih. Selain itu cara pemasakan dan
penyimpanan yang tidak memenuhi syarat juga menjadi
penyebab keracunan makanan.

Produk daging dan hasil perikanan inerupakan
sumber keracunan yang utama karena secara alami produk
demikian sudah tercemar berbagai jenis mikroba patogen
dari pakan dan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu
banyak negara maju telah menganjurkan atau menerapkan
iradiasi untuk mendekontaminasinya (9).

Penggunaan iradiasi dosis tinggi untuk
mensterilkan makanan siap saji agar awet disimpan pada
suhu kamar juga mulai diminati untuk dikembangkan (8,
24). Salah satu alasan ialah untuk mengurangi
ketergantungan pada fasilitas ruang pendingin yang
diperkirakan akan semakin mahal dengan adanya larangan
penggunaan senyawa CFC (kloro fluoro karbon) yaitu bahan
kimia yang digunakan pada alat-alat pendingin, karena
senyavva tersebut dapat merusak lapisan ozon di stratosfer.
Selain itu, makanan jadi yang serba praktis dan dapat
dibawa-bawa untuk keperluan di luar rumah, misalnya untuk
berlayar, naik gunung, naik haji, berkemah dan operasi tim

SAR perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Makanan seperti ini sudah dikembangkan di Afrika
Selatan, dan sudah ada perusahaan yang dapat
menyediakannyaberdasarkan pesanan, tetapi perlu ada izin
khusus dari instansi terkait (24).

Di PAIR-BAT AN, penelitian ke arah ini sudah
dimulai dan sudah ada hasil yang menggembirakan, yaitu
pepes ikan mas yang disterilkan dengan iradiasi dapat
disimpan lebih setahun pada suhu kamar dengan mutuyang
liampir tidak berubah selama penyimpanan.
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DISKUSI

NAZLY HILMY

Dilihat dari sejarah makanan iradiasi, penelitian
sudah dimulai sekitar 75 tahun yang lalu, tetapi pemakaian
secara komersial belum banyak jika dibandingkan dengan
teknologi lain. Bagaimana cara pemasaran terbaik di negara
berkembang seperti Indonesia, agar teknologi ini dapat
dipakai secara komersial.

MUNSIAH MAHA

Penelitian secara intensif dan meluas bam dimulai
awal tahun 50-an. jadi sekitar 50 tahun yang lalu. Agar
teknologi ini dapat diterima oleh masyarakat dan diterapkan
secara komersial, perlu penyebarluasan infonnasi secara
meluas tentang manfaat dan keamanannya, serta untuk
menghilangkan mitos yang menggambarkan bahwa semua
hal yang berkaitan dengan radiasi berbahaya. Selain itu,
dukungan pemerintah berupa pemberian izin yang lebih luas
tenitama di negara-negara maju sangat menentukan dalam
mempercepat penerapan iradiasi secara komersial dan
niewujudkan terlaksananya perdagangan global pangan
iradiasi.

SUTJIPTO SUDIRO

Menurut pendapat saya dosis 25 kGy sudah cukup
untuk membuat steril makanan. Apakah ada makanan/bahan
pangan yang diiradiasi dengan dosis 75 kGy ?

MUNSIAH MAHA

Tidak semua jenis makanan/bahan pangan dapat
disterilkan dengan dosis 25 kGy. Untuk menentukan dosis
sterilisasi balian pangan digunakan dosis 12 D]0 Clostridium
boiulinum dalam produk yang akan disterilkan. Besarnya
D |0 tersebut dipengaruhi banyak faktor misalnya suhu
iradiasi, ada/tidak adanya O2, kadar air, pH dan sebagainya.
Hasil penelitian di Amerika menunjukkan nilai 12 D spora
C. botulinum dalam beberapa produk daging yang diiradiasi
dalam kondisi hampa udara pada suhu -30 °C sekitar 45
kGy. Jadi ini merupakan dosis sterilisasi minimum. Ada
makanan yang dapat diiradiasi sampai 75 kGy atau bahkan
lebih. asal cita rasanya masih tetap baik.

WANDOWO

Apa dasar iliniahnya penibahan batas dosis iradiasi
dari 10 kGy menjadi 75 kGy ?

MUNSIAH MAHA

Dasar ilmiahnya ialah hasil penelitian yang
menunjukkan balnva makanan yang diiradiasi sainpai 75
kGy-pun ternyata aman dikonsumsi. Sebenarnya nilai 75
kGy itii bukan batas lnaksinnun, karena menurut kesimpulan
WHO tidak perlu ada batas lagi. Yang membatasi ialah

kemungkinan terjadinya penibahan cita rasa yang tidak
dapat diterima oleh konsumen bila sualu jcnis makanan
diiradiasi. Bila buah mangga tnisalnya diiradiasi 1 kGy
sudah berubah vvarna atau teksturnya, inaka dosis
maksimum untuk mangga harus < 1 kGy. Scbaliknya
makanan lain mungkin sampai 50 kGy pun letap baik, maka
dosis maksimumnya dapat lebih dari 50 kGy.

WIDIATI ADIL

Batas tetap aman untuk dikonsumsi ialah iradiasi
sampai 75 kGy. Jenis pangan apa saja yang telah diiradiasi,
dan apakah kelompok pangan tersebut termasuk yang biasa
dimakan segar atau harus dimasak dulu.

MUNSIAH MAHA

Sekali lagi, batas 75 kGy bukan batas ainan tetapi
sampai dosis tcrsebut hasil uji tentang keamanan pangan
iradiasi sudah cukup tersedia. Contoh pangan yang
distcrilkan dengan iradiasi dosis tinggi ialali masakan dari
daging sapi, ayam, babi dan ikan misalnya, ayain panggang,
kari ayam, bistik, sosis dan hambergcr. Makanan segar
seperti buah-buahan umumnya diiradiasi dengan dosis < 1
kGy kccuali arbei dan tomat. Daging segar/beku biasanya
diiradiasi dengan dosis sedang (< 10 kGy).

RIYANTI

Kriteria apa yang dimaksudkan dengan "aman"
untuk pangan iradiasi ? Bagaimana caranya mendapatkan
izin (legalisasi) penggunaan iradiasi pada bahan pangan di
Indoncsia ? Apa dilakukan uji organoleptik dll 7

MUNSIAH MAHA

Aman artinya tidak bcrsifat radioaklif dan tidak
mengandung senyawa berbahaya liasil radiolisis yangdapat
mengganggu kesehatan. Permintaan izin dari Depkes sudah
ada mekanismenya melalui Ditjen POM. Untuk keperluan
tersebut tentu harus ada alasan yang jelas serta bukti/data
hasil penelitian yang meyakinkan. Uji organoleptik
merupakan data terpcnting untuk mengiradiasi suatu produk
pangan, karena langsung berkaitan dengan kemungkinan
diterimanya produk tersebut oleh konsumen di pasaran.

SINGGIH SUTRISNO

Bagaiinana status teknologi radiasi ikan asin dan
prospck pengembangannya di Indonesia.

MUNSIAH MAHA

Sudah diteliti, dan sudah ada izin (Clearance) dari
Depkes sejak tahun 1995. Prospek pengembangaiuiya cukup
baik apabila ada pengusaha besar/menengah yang mau
menangani produk ini karcna polensi pasar cukup besar,
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volume produksi cukup tinggi, hanya mutunya yang inasih
sangat beragam dan umuninya belum dikemas secara baik.

UMIYATI A.M.

1. Untuk iradiasi cabe segar, apakah sudah dikeluarkan
peraturan resmi dari Ditjen POM ?

2. Di Indonesia sudah ada iradiator komersial dan sudah
berton-ton produk yang dihasilkan, tetapi di pasaran saya
belum pernah melihat label iradiasi pada produk pangan.
Apakah belum dipasarkan di dalani negeri ? Padahal
seperti cabe segar belum diekspor, demikian pula produk
lain.

MUNSIAH MAHA

1. Sudah, oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan
MakananNo. PO.01.02.3.03110 tahun 1996.

2. Produk iradiasi yang dihasilkan di Indonesiajumlahnya
relatif inasih sedikit dan umumnya digunakan sebagai
bahan baku industri pangan baik di dalam negeri
maupun di luar negeri. Iradiasi cabe segar, meskipun
sudah ada izin tetapi bam sekali dilakukan uji coba
iradiasi dalam skala besar oleh BULOG bekerjasama
dengan Indoganuna. Setelah itu beluin pernali dilakukan
lagi karena cabe yang dihasilkan oleh petani ternyata
habis terserap oleh pasar dengan liarga yang cukup
tinggi, sehingga tidak perlu diiradiasi.

DAVIDSON A. MUIS

1. Di Eropa perkembangan iradiasi pangan baru dimulai
tahun 1990, lalutahun 1991 Inggris telah mengeluarkan
"Clearance" pangan iradiasi sebanyak 10 buah. Di
Indonesia, dari tahun 1988 sainpai sekarang bani ada 6
jenis/kelompok pangan yang mendapat izin. Mengapa
deinikian dan siapa yang berwenang mengajukan
permintaan izin tersebut ?

2. Pada bulan September 1997, WHO telah mengeluarkan
pengumuman bahwa pangan tetap aman dikonsumsi
meskipun diiradiasi sampai 75 kGy. Kategori pangan
yang bagaimana yang dapat diiradiasi sampai dosis
tersebut, dan bagaimana dengan pangan yang
mempunyai kadar air tinggi (> 14 %).

MUNSIAH MAHA

1. Di beberapa negara Eropa lainnya, pengembangan dan
pemberian izin pangan iradiasi sudah dilakukan lebih
awal daripada di Inggris. Di Indonesia bam 6 jenis/
kelompok pangan yang mendapat izin karena baru
sekian yang selesai diteliti lalu diajukan ke Depkes.
Setiap instansi atau perusahaan yang membutuhkan
dapat mengajukan permintaan izin ke Depkes melalui
prosedur yang sudah ditetapkan, dengan menyertakan
alasan serta informasi yang diperlukan untuk bahan
pertimbangan.

2. Biasanya makanan jadi dari daging dapat disterilkan
dengan dosis tinggi pada kondisi vakum dan suhu sangat
rendah. Kadar air tinggi tidak masalah, karena pada suhu
sangat rendah (dalam CO2 padat) air berada dalam
keadaan beku, scliingga radikal airyang terbentuk akibat
radiolisis tidak dapat bergerak atau berinteraksi dengan
molekul atau radikal lain.

ROSMIARTY A. WAHID

Bagaimana pendapat Ibu "forecasting" pemasaran
dan pengembangan teknologi iradiasi khususnya unluk
produksi tanaman pangan di Indonesia sesuai dengan
perkembangan ekonomi di negara kita saat ini, kalau
dikaitkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan produksi
tanaman pangan.

MUNSIAH MAHA

Kalau produksi tanaman pangan melimpah di suatu
tempat, tentu diperlukan suatu teknologi pascapanen yang
dapat membuat produk tersebut lebih awet atau tahan
disimpan agar dapat didistribusikan ke daerah lain, diekspor
atau disimpan untuk persediaan sampai musim panen
berikutnya. Teknologi iradiasi dapat diterapkan untuk
keperluan ini pada beberapa komoditas tertentu, namun
perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

ERIZAL

Dalain kondisi krisis ekonomi seperti saat ini, beras
merupakan salah satu komoditas yang sangat penting,
harganya terus naik dan sulit didapat karena mungkin terjadi
penimbunan. Akibat penimbunan, biasanya beras berbau
tidak enak. Apakah iradiasi dapat menghilangkan bau
tersebut sehingga rasa asalnya dapat kembali ?

MUNSIAH MAHA

Tidak. Iradiasi tidak dapat menyulap beras berbau
apek menjadi enak kembali. Iradiasi pada beras umumnya
ditujukan untuk membunuh serangga agar beras awet
disimpan.

FRIDA

Berdasarkan hasil diskusi, mungkin BATAN bisa
membcntuk suatu badan atau organ untuk melaksanakan
pemasaran hasil-hasil penelitiannya ke masyarakat luas,
bukan hanya ke masyarakat ilmiah.

MUNSIAH MAHA

Terima kasih atas sarannya. Masalah yang utama
saat ini ialah dana.
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