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ABSTRAK

TINJAUAN SANKSI ADMINISTRATIF TERKAIT PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADI-
OAKTIF, BAPETEN telah melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) terhadap sanksi administratif dalam pemanfaatan tenaga 
nuklir di bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR). Sanksi administratif yang diatur dalam PP 33/2007, sebagai berikut: (a) tiga kali 
peringatan tertulis; (b) penghentian sementara beroperasinya instalasi; dan/atau (c) pencabutan izin. Sedangkan PP 29/2008 sanksi admi-
nistratif meliputi: (a) dua kali peringatan tertulis; atau (b) pencabutan izin. Meskipun kedua PP tersebut didedikasikan secara khusus untuk 
kendali pengawasan dalam bidang FRZR akan tetapi mekanisme penegakan hukum yang diatur berbeda sehingga hal itu menimbulkan 
pertanyaan bagi pihak pemegang izin. Inspektur BAPETEN juga menanyakan 2 (dua) poin, yaitu: (1) mengapa hal itu terjadi?; dan (2) PP 
yang mana akan diterapkan jika ada pelanggaran administratif? Perbedaan tersebut disebabkan masukan dari Dirjen Peraturan Perundang
-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, yaitu “pengawasan nuklir harus diatur lebih ketat dan tegas, tidak perlu penghentian sementara, 
langsung izin dicabut setelah diperingati sampai 2 kali”. Menurut ketentuan, PP yang diterapkan adalah yang terbit belakangan. Kesimpulan: 
meskipun ada perbedaan dalam dua PP akan tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan sistem kendali pengawasan jika ada pelanggaran 
hukum terkait aspek keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif. Mekanisme penegakan hukum akan diputuskan tergantung hasil 
penilaian Kepala BAPETEN yang didasarkan pada laporan investigasi oleh inspektur.

Kata kunci: peraturan pemerintah, sanksi administratif, radiasi.

ABSTRACT

REVIEW OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS RELATED WITH LAW ENFORCEMENT IN RADIATION AND RADIOACTIVE SUBSTANC-
ES FACILITY, BAPETEN has executed administrative sanctions of the Government Regulation (GR) in the utilization of nuclear energy in the field of 
radiation and radioactive subtances facility. Administrative sanctions stipulated in GR No 33 Year 2007, covering: (a) three written warnings; (b) the 
suspension of the operation of the installation; and/or (c) the revocation of license. While the GR. 29 Year 2008 the following administrative sanctions: (a) 
two written warnings; or (b) revocation of license. Although both the GR is dedicated specifically for regulatory controlling in FRZR field but enforcement 
mechanisms are set differently so it begs the question to the licensee. Inspector BAPETEN also asked two (2) points, namely: (1) why does it happen?; and 
(2) which GR will be applied if there is an administrative violence?The difference is due to the input of the General Director of Legislation, Ministery of 
Law and Human Right, namely: “regulatory nuclear must be regulated more strictly and firmly, do not need a temporary suspension, license revoked im-
mediately after the warning letter until 2 times”. According to regulations, the GR will be implemented is published later. Conclusion: although there are 
differences in the two GR but do not significantly affect the regulatory control system if there is a violation of law related aspects of radiation safety and 
security of radioactive sources. Enforcement mechanism will be decided depending on the results of the assessment are based on the Chairman of BAPETEN 
investigative report by the inspector.

Keywords: government regulation, administrative sanction, radiation. 

1. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Ada 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi sangat 
strategis dalam penegakan hukum terkait pelanggaran sanksi ad-
ministratif di bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR). 
Kedua PP tersebut meliputi: PP 33/2007 tentang Keselamatan Radi-
asi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif; dan (2) PP 29/2008 
tentang Perizinan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. 

Namun demikian, jika dicermati sanksi administratif yang di-
tetapkan dalam dua PP maka terkesan kurang konsisten karena ada 
perbedaan dalam hal mekanisme penegakan hukumnya. Adapun 
yang dimaksud pemanfaatan tenaga nuklir di bidang FRZR meli-
puti sejumlah kegiatan untuk kesehatan (medik), industri dan pe-
nelitian sebagaimana diatur dalam PP 29/2008.

1.2. Latar Belakang

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi latar belakang penulisan makalah 
ini, yaitu: 
1. Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang izin dan salah satu 

peserta rapat koordinasi (rakor) inspektur BAPETEN, pada 
tanggal 23-24 Juli 2013 dan 27-28 November 2013 di Gd. B, Lt. 
8, BAPETEN, Jakarta, tentang:

 ◆ perbedaan sanksi administratif yang diatur dalam PP 
33/2007 dan PP 29/2008; dan 

 ◆ PP yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran sanksi 
adminitratif.

2. Sumber daya manusia (SDM), yaitu insan pengawas tenaga 
nuklir merasa cukup sulit memahami secara legal dan teknis 
materi kedua PP tersebut, termasuk peraturan pelaksanaannya, 
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yaitu Peraturan Kepala (Perka) BAPETEN yang jumlahnya cu-
kup banyak.

3. Adanya beberapa kekeliruan dalam PP dan Perka BAPETEN, 
misalnya: pasal yang diacu, sanksi yang tidak diatur, sistemati-
ka penulisan dan nilai batas dosis 

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan uraian 
lebih rinci dan jelas terkait sanksi administratif berdasarkan hasil 
studi literatur dan diskusi sehingga penegakan hukum dalam pe-
ngawasan pemanfaatan tenaga nuklir semakin lebih baik ke depan.

2. METODE PENULISAN
Penulis menggunakan metode studi literatur berdasarkan da-

ta-data yang diperoleh dari dokumen BAPETEN, buku, diskusi dan 
pengalaman yang terlibat langsung sebagai Koordinator Tim Penyu-
sun beberapa PP, antara lain PP 33/2013 dan PP 29/2008. 

3. PEMBAHASAN

3.1. Catatan Penetapan Sanksi Administratif

Ada satu catatan penting terkait penetapan sanksi administratif 
ketika rapat koordinasi (rakor) harmonisasi RPP tentang Perizin-
an Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir tahun 
2008. Catatan penting yang dimaksud adalah dokumen Tim Per-
aturan BAPETEN mengenai sanksi administratif yang ditetapkan 
dalam RPP tersebut adalah sama seperti Pasal 81 PP 33/2007. Mo-
del drafting ini dibuat sama dengan sanksi administratif yang dia-
tur dalam Pasal 14 dan 15 PP 64/2000 yang menjadi rujukan. Akan 
tetapi, ketika rakor terbatas (terdiri dari: KEMENKUMHAM, 
BAPETEN, SEKAB dan SETNEG) Bapak Dirjen Perundang-un-
dangan KEMENHUMKAM menegaskan: “pengawasan nuklir ha-
rus diatur lebih ketat dan tegas, tidak perlu penghentian sementara 
beroperasinya instalasi, langsung izin dicabut setelah diperingati 
sampai 2 (dua) kali, jadi tidak perlu diperingati 3 (tiga) kali”. Rakor 
terbatas tersebut diselenggarakan pada awal tahun 2008 di kantor 
KEMENKUMHAM,

Tidak dapat dipungkiri bahwa konsekuensi atau implikasi ada-
nya perbedaan dari ketentuan yang mengatur sanksi administratif 
dalam kedua PP tersebut menimbulkan dua opsi jika pemegang 
izin melanggar ketentuan keselamatan radiasi atau keamanan 
sumber radioaktif yang menjadi persyaratan izin. Pertanyaan yang 
diajukanpun menjadi relevan, PP yang mana di antara keduanya 
akan diterapkan jika ada pelanggaran terkait persyaratan keselama-
tan radiasi dan/atau kemanan sumber radioaktif? Pertanyaan ini 
merupakan tantangan yang harus disikapi dengan bijak dalam me-
nerapkan sanksi administratif karena menurut kelajiman, PP yang 
terakhirlah (PP 29/2008) yang dianggap lebih tepat. 

Untuk menyempurnakan legal drafting, Tim Peraturan 
BAPETEN memperhatikan UU 10/2004 tentang Pembentukan 
Peraturan PerundangUndangan. Juga menyerap aspirasi pemang-
ku kepentingan pada saat konsultasi publik RPP di Jakarta dan be-
berapa ibukota provinsi lain.

3.2. Mekanisme Sanksi Administratif

Sanksi administratif akan diatur kemudian setelah persyaratan 
keselamatan radiasi dan atau keamanan sumber radioaktif ditetap-
kan secara lengkap, yang jumlah pasalnya cukup banyak. Untuk 
lebih jelasnya, perbedaan mekanisme sanksi administratif yang di-
atur dalam PP di bidang FRRZ, diberikan pada Tabel 1. 

Tabel 1: Mekanisme Sanksi Administratif

PP 64/2000
Pasal 14 [1]

PP 33/2007
Pasal 81 [2]

PP 29/2008
Pasal 80 [3]

a. tiga kali peringatan 
tertulis; 

b. pembekuan izin; 
dan 

c. pencabutan izin.

a. tiga kali peringatan 
tertulis; 

b. penghentian se-
mentara berope-
rasinya instalasi; 
dan/atau 

c. pencabutan izin.

a. dua kali peringatan 
tertulis; atau 

b. pencabutan izin.

Jika memperhatikan pasal-pasal yang berpotensi untuk dilang-
gar oleh pemegang izin, cukup banyak kasus yang akan ditindak-
lanjuti oleh BAPETEN. Akan tetapi mengingat pemanfaatan tena-
ga nuklir dikelompokkan berdasarkan pada tingkat risiko bahaya 
radiasi sebagaimana yang diatur dalm PP 29/2008, yang terdiri 
dari kelompok pemanfaatan A, B dan C, maka sanksi administratif 
lebih berpotensi untuk kelompok pemanfaatan A. Dalam hal ini, 
kelompok pemanfaatan A lebih berisiko daripada B dan kelompok 
pemanfaatan C yang risikonya sangat kecil. 

Pengelompokan pemanfaatan A, B dan C berdasarkan pada:
1. potensi bahaya radiasi; 
2. tingkat kerumitan fasilitas dan/atau sumber radiasi pengion; 
3. jumlah dan kompetensi personil yang bekerja; 
4. potensi dampak kecelakaan radiasi terhadap keselamatan, kese-

hatan pekerja dan anggota masyarakat, dan lingkungan hidup; dan 
5. potensi ancaman terhadap sumber radioaktif. 

Satu hal yang menjadi perhatian adalah diantara sesama ke-
lompok pemanfaatan A sekalipun juga terdapat perbedaan tingkat 
risiko bahaya. Berdasarkan publikasi IAEA dalam Lesson Learned 
from Radiological Accidents, dalam bidang FRZR kegiatan industri 
yang cukup sering terjadi kecelakaan radiasi adalah kamera radio-
grafi dan iradiator kategori IV, untuk kegiatan kesehatan (medik) 
adalah radioterapi [5,6]. 

3.3. Penerapan Sanksi Administratif Dapat Berbeda

Meskipun temuan inspeksi sama (misal surveymeter tidak ada 
di lokasi karena sesuatu hal) untuk jenis kegiatan berbeda (misal 
radiografi industri dan gauging) maka penerapan sanksi adminis-
tratif bisa berbeda. Penjelasan adalah alat ukur radiasi (surveyme-
ter) merupakan persyaratan izin baik untuk penggunaan radiografi 
industri maupun gauging. Akan tetapi jika tidak ada surveymeter 
tersedia di lapangan maka pekerjaan radiografi industri tidak bo-
leh dilakukan karena tingginya potensi kecelakaan radiasi. Sedang-
kan untuk gauging, surveimeter yang tidak ada di lokasi masih 
dapat dipahami untuk sementara waktu karena potensi kecelakaan 
radiasi jauh lebih kecil dibandingkan radiografi industri. 

Di negara-negara maju yang sudah menerapkan komitmen 
“Budaya Keselamatan”, maka “No Surveymeter, No Job”. Oleh 
karena pada hakikatnya kecelakaan radiasi tidak mungkin dapat 
diantisipasi jika tidak ada surveymeter, prinsip ini telah diteladani.

Penerapan sanksi administaratif merupakan pelanggaran ter-
hadap persyaratan keselamatan radiasi dan/atau keamanan sumber 
radioaktif. Sedangkan mekanisme penindakan hukumnya didahu-
lui dengan peringatan tertulis sampai 3 kali dan penghentian se-
mentara operasi hingga pencabutan izin. Penghentian sementara 
operasi apalagi pencabutan izin merupakan tindakan yang tidak-
lah mudah untuk dilaksanakan. 

Dalam menerapkan sanksi administratif, ada 2 (dua) hal men-
dasar yang menjadi perhatian, yaitu: (1) kategori dan tingkat te-
muan; dan (2) sumber daya manusia. 

3.4. Kategori dan Tingkat Temuan

Untuk mempermudah pelaksanaan tindakan sanksi adminis-
tratif ini, Direktorat Inspeksi FRZR, BAPETEN sebagai unit pe-
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laksana penegakan hukum telah membuat kategori dan tingkat 
temuan inspeksi berdasarkan UU 10/1997 dan PP 33/2007 dan PP 
29/2008, diberikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Kategori dan Tingkat Temuan [8]

Kategori Temuan Tingkat Sanksi

Pelanggaran Peraturan (UU)
 ◉ tidak memiliki izin peman-faatan
 ◉ tidak memiliki SIB

I Berat Pidana: denda, kuru-
ngan

Pelanggaran terhadap Batas Keselamatan 
(PP)
 ◉ membahayakan keselamatan masyarakat, 

pekerja dan lingkungan (paparan/konta-
minasi berlebih)

 ◉ terjadinya kecelakaan
 ◉ pemanfaatan berbeda dengan izin

II Sedang Administrasi: Peng-
hentian sementara 
operasi, pencabutan 
izin

Pelanggaran terhadap Batas Kondisi Ope-
rasi dan/atau Persyaratan Perizinan (PP, 
Perka)
 ◉ tidak melakukan pemeriksaan kesehatan
 ◉ tidak melakukan pemantauan dosis
 ◉ tidak membuat rekaman

III Ringan Administrasi: peri-
ngatan, pencabutan 
izin

Mencermati Tabel 2, maka pelanggaran yang dikenakan sanksi 
administratif yang diatur dalam PP merupakan Kategori Temuan 
Tingkat II (Sedang) dan Tingkat III (Ringan). Sedangkan Tingkat I 
(Berat) hanya jika tidak memiliki izin atau tidak memiliki SIB yang 
diatur dalam UU 10/1997 [4]. 

Kategori dan tingkat temuan dalam Tabel 2 kurang tepat jika 
disatukan antara pelanggaran PP dengan UU dikarenakan pelang-
garan UU sudah pasti masuk ke tindak pidana, sedangkan pelang-
garan PP belum tentu dikenakan sanksi pidana. Jika masalahnya 
mengenai tidak memiliki izin dengan tidak memiliki PPR disan-
dingkan, kedua kasus itu masih cukup relevan karena sama-sama 
sanksi pidana.

Pelanggaran yang diatur dalam PP yang berimplikasi pada po-
tensi kecelakaan atau terjadinya kecelakaan yang relevan dibuat 
tingkat pelanggarannya. Untuk menetapkan kategori dan tingkat 
temuan maka kecelakaan radiasi dan faktor kontribusi penyebab ke-
celakaan merupakan indikator yang menjadi pertimbangan pokok 
Kepala BAPETEN dalam menerapkan sanksi administratif sehingga 
kebijakan berupa tindakan yang diputuskan menjadi tepat sasaran.

3.4.1. Kecelakaan Radiasi
Potensi kecelakaan radiasi merupakan risiko yang dapat terjadi 

dalam setiap pemanfaatan tenaga nuklir kapan dan di mana saja. 
Risiko adalah konsekuensi dikalikan probablitas kejadian. Keja-
dian yang dimaksud adalah terkait dengan penerimaan paparan 
radiasi yang dapat diartikan sebagai akibat terjadinya kecelakaan 
radiasi. Mencermati secara baik yang dimaksud dengan kecelakaan 
radiasi tidaklah mudah apalagi masalah tentang radiasi bukanlah 
pengetahuan yang sederhana. 

Ada banyak persepsi mengenai risiko seseorang terpapar radiasi, 
sebagai contoh seseorang dapat menjadi mandul jika bekerja sebagai 
radiografer medik di rumah sakit. Hingga sekitar sepuluh tahun yang 
lalu, faham itu masih menghantui sebagian radiografer medik dan 
masih menjadi stigma yang menakutkan. Akan tetapi pemahaman 
yang benar sudah dipahami dengan baik, yaitu seseorang menjadi 
mandul tidak mungkin kecuali diakibatkan oleh dosis radiasi yang 
amat sangat besar. Jelas bahwa mandul adalah hal yang tidak mung-
kin bagi pekerja radiasi jika bekerja sesuai prosedur keselamatan. 

Menurut IAEA-BSS No. 115 Tahun 1996, kecelakaan adalah 
kejadian tak disengaja, termasuk di dalamnya kesalahan operasi, 
kegagalan alat atau kecelakaan kecil lainnya, yang konsekuensi atau 
potensi konsekuensinya tidak dapat diabaikan dari segi proteksi 
dan keselamatan. Jadi makna suatu kecelakaan radiasi tidak harus 
berakibat sangat fatal (misalnya mandul, organ tubuh diamputasi 
atau meninggal).

Kecelakaan juga dapat diartikan sebagai penerimaan paparan ra-
diasi yang rendah meskipun konsekuensinya terhadap kesehatan ti-
dak signifikan, kejadian seperti ini dinyatakan sebagai insiden (minor 
accident). Penerimaan paparan radiasi meskipun kecil tetapi dalam 
jangka waktu yang lama (puluhan tahun), tidak boleh sebab peluang 
terjadinya efek stokastik harus dipertimbangkan, yaitu kanker. 

3.5. Sanksi Terkait Kecelakaan Radiasi

Pasal 82 Huruf c PP 29/2008 merupakan ketentuan yang meng-
atur bahwa izin pemanfaatan sumber radiasi pengion langsung di-
cabut oleh Kepala BAPETEN, jika diketahui pemegang izin: “kare-
na kegiatannya menimbulkan kecelakaan radiasi”. Agar tidak salah 
dalam menerapkan pasal tersebut maka selain memahami penger-
tian kecelakaan radiasi, alangkah baiknya juga penyebab terjadinya 
kecelakaan radiasi ditelaah lebih mendalam.

Sesuai dengan bahan kuliah yang disampaikan oleh IAEA ke-
tika mengikuti pendidikan (Post Graduate Diploma in Radiation 
Protection di Universiti Kebangsaan Malaysia, tahun 2002-2003), 
kecelakaan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir di bidang 
FRZR, khususnya penggunaan kamera radiografi industri dapat 
disebabkan oleh 6 (enam) faktor, sebagai berikut:
1. Tidak ada atau kurangnya pelatihan 
2. Kurang berfungsinya badan pengawas
3. Ketidak sesuaian atau tidak adanya program keselamatan
4. Tidak mengikuti prosedur keselamatan
5. Kegagalan alat
6. Kegagalan penggunaan surveymeter

Maksud dari poin nomor 2 adalah Program pengawasan nasi-
onal tidak eksis atau tidak efektif mencakup: (1) Badan pengawas 
tidak mempunyai otoritas atau sumber daya yang cukup; (2) Pro-
ses perizinan tidak eksis atau tidak efektif; (3) Kegiatan inspeksi di 
lapangan juga tidak eksis atau tidak efektif; dan (4) Tindak-lanjut 
inspeksi tidak sesuai [7].

3.6. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu komponen pengawasan yang menjadi perhatian se-
rius Pimpinan BAPETEN adalah SDM, tidak hanya insan inspek-
tur tetapi juga evaluator perizinan maupun lawyer BAPETEN yang 
terlibat dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, SDM harus me-
menuhi kualifikasi sesuai dengan tugas dan perannya. Terutama, 
Inspektur Utama sebagai Ketua Tim pada saat melaksanakan tugas 
penegakan hukum harus siap dan kompeten, baik dari aspek teknis 
maupun legal. 

Pengetahuan teknis yang dimaksud, lingkup keilmuannya cu-
kup luas dan kompleks karena ada sejumlah permasalahan teknis 
yang berpotensi pada kecelakaan radiasi jika prinsipnya tidak di-
pahami dengan baik. Salah satu catatan penting pada saat rakor 
inspektur 18-19 Februari 2014 di Lt. 8, Gd. B, BAPETEN terkait pe-
ngetahuan teknis adalah pernyataan, sebagai berikut: 
1. inspektur tidak mungkin terpapar sumber netron jika tidak 

pernah ke reaktor.
2. laboratorium dosimetri yang mengevaluasi pemantauan dosis 

perorangan, yaitu thermo luminisence dosimeter (TLD) yang 
terindikasi sumber netron dituduh ceroboh karena inspektur 
tidak pernah ke reaktor.

3. poin nomor 1 tersebut barangkali suatu anomali dalam peman-
faatan tenaga nuklir. 

Pernyataan tersebut adalah keliru karena sumber netron tidak 
hanya digunakan di reaktor nuklir bidang IBN tetapi juga untuk 
well logging dan gauging di bidang FRZR, yaitu amerisium-berili-
um (Am-Be) dan californium (252Cf). 

Oleh karena itu, jangan sampai menggunakan surveymeter 
yang lazim digunakan di bidang FRZR, yaitu surveymeter jika 
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sumber radiasinya pemancar neutron. Dalam hal ini, inspektur 
bisa keliru karena mengira tidak ada paparan radiasi yang terde-
teksi, (makalah akan ditulis tentang “Kajian Pengawasan Sumber 
Radiasi Pemancar Netron di Bidang FRZR”).

Dengan aspek legal, inspektur (meskipun bukan sebagai Pe-
nyidik Pegawai Negeri Sipil-PPNS) tetapi perannya dapat menjadi 
saksi ahli jika terjadi penegakan hukum. Terlebih lagi jika ada per-
tanyaan dari pemegang izin mengenai peraturan perundang-un-
dang ketenaganukliran yang dianggap keliru. 

Ada beberapa kekeliruan dalam PP dan Perka BAPETEN yang 
menjadi perhatian, di antaranya: 
a. yang diacu dalam sanksi administratif (Pasal 20 dikaitkan ke 

Pasal 83 dan 40 Ayat (5) PP 33/2007. Juga Pasal 66 Ayat (2) PP 
29/2008); 

b. sanksi yang tidak diatur (Pasal 19 dan 27 PP 33/2007);
c. sistematika penulisan (Pasal 14 dan penjelasan Huruf di PP 

29/2008); dan
d. nilai batas dosis (NBD).

Dalam Pasal 14 Ayat (1) PP 29/2008 ditetapkan persyaratan tek-
nis terdiri atas:
1. prosedur operasi;
2. spesifikasi teknis sumber radiasi pengion yang digunakan, se-

suai dengan standar keselamatan radiasi;
3. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan keamanan 

sumber radioaktif;
4. program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program 

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

sumber radioaktif;
6. hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi yang dilakukan 

oleh dokter yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk pemo-
hon izin, dan disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang 
ketenaga-kerjaan; dan atau

7. data kualifikasi personil, yang meliputi petugas proteksi radiasi 
dan personil lain yang memiliki kompetensi;

8. personil yang menangani sumber radiasi; dan/atau
9. petugas keamanan sumber radioaktif.

Poin a, yaitu prosedur operasi seharusnya diganti dengan fa-
silitas atau instalasi karena prosedur adalah bagian dari program 
proteksi radiasi dan fasilitas atau instalasi merupakan urutan per-
tama yang disyaratkan sesuai dengan sistematika persyaratan tek-
nis. Fasilitas/instalasi adalah suatu tempat di mana sumber radiasi 
dipasang atau dioperasikan. 

Demikian halnya penjelasan Pasal 14 Huruf d PP 29/2008, pro-
gram proteksi dan keselamatan radiasi antara lain, berisi tentang:
1. penyelenggara keselamatan radiasi;
2. personil yang bekerja di fasilitas atau instalasi;
3. pembagian daerah kerja;
4. pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif 

di daerah kerja;
5. pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau 

instalasi;
6. program jaminan mutu proteksi dan kerselamatan radiasi;
7. rencana penanggulangan keadaan darurat;
8. uraian mengenai barang konsumen, penggunaan dan manfaat 

produk, fungsi dan radionuklida yang ter-kandung dalam ba-
rang konsumen; dan/atau

9. aktivitas radionuklida yang akan digunakan dalam barang kon-
sumen.

Sistematikanya keliru, seharusnya mulai huruf a sampai dengan 
g saja. Huruf h dan i termasuk huruf a yang ditetapkan dalam Pasal 
14 ayat (1) adalah bagian dari persyaratan teknis untuk Kelompok 
Pemanfaatan C, misalnya barang konsumen.

Sedangkan kekeliruan NBD yang diatur dalam Perka 
BAPETEN 4/2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam 
Pemanfaatan Tenaga Nuklir, sebagai berikut: 
1. Pasal 15 Huruf c, NBD untuk pekerja radiasi dengan ketentuan: 

dosis ekivalen untuk lensa mata rata-rata sebesar 20 mSv/th da-
lam periode 5 tahun dan 50 mSv dalam 1 tahun tertentu.

2. Pasal 16 Huruf b, NBD pekerja magang untuk pelatihan kerja, 
pelajar atau mahasiswa yang berumur 16 tahun sampai dengan 
18 tahun dengan ketentuan: dosis ekivalen untuk lensa mata se-
besar 50 mSv/th [11]. 

Berdasarkan IAEA GSR Part 3 yang diacu dari ICRP No. 103, 
seharusnya Pasal 16 Huruf b PP 29/2008 NBD adalah 20 mSv [10]. 
Secara logika, NBD pekerja magang untuk pelatihan kerja, pelajar 
atau mahasiswa yang berumur 16 tahun sampai dengan 18 tahun 
tidak boleh lebih besar daripada NBD untuk pekerja radiasi. Oleh 
karena pekerja radiasi sudah dijamin hak dan kewajibannya seca-
ra penuh sesuai peraturan-perundang-undangan yang usianya di 
atas 18 tahun. Hal yang sama dengan NBD anggota masyarakat ha-
rus lebih kecil dari pekerja magang atau mahasiswa dan pekerja 
radiasi. Kekeliruan tersebut berpotensi terjadinya penerimaan pa-
paran berlebih yang mengarah terjadinya kecelakaan radiasi seba-
gaimana diatur dalam Perka BAPETEN 4/2013.

Masalah lain terkait NBD pekerja radiasi adalah adanya per-
bedaan NBD untuk lensa mata. Dalam beberapa Perka BAPETEN 
(terbit sebelum Perka BAPETEN 4/2003), NBD lensa mata adalah 
150 mSv dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya NBD diturunkan men-
jadi 20  mSv dalam Perka BAPETEN 4/2013 sesuai rekomendasi 
IAEA. Perubahan nilai NBD yang signifikan ini sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan untuk para praktisi medik sebagai pe-
kerja radiasi di bagian kardiologi. Namun, Perka BAPETEN 8/2011, 
17/2012 dan 3/2013) yang terkait kesehatan, NBD adalah 150 mSv. 

Untuk memahami suatu PP secara utuh maka penjelasan PP 
harus juga diperhatikan. Adalah sesuai ketentuan bahwa suatu pen-
jelasan pasal-pasal dinyatakan “cukup jelas, akan tetapi bisa jadi be-
lum jelas. Hal itu dilakukan dengan berbagai faktor: (1) perdebatan 
yang berkepanjangan; (2) keterbatasan waktu dan biaya; dan (3) 
hal-hal yang belum jelas dapat diakomodir dalam peraturan turun-
annya (Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Badan). Bahkan 
diuraikan lagi dalam Pedoman yang yang lebih rinci serta tulisan 
yang dituangkan dalam makalah. Sebagai contoh, Pasal 35 dan 36 
PP 33/ 2007 yang mengatur pembatas dosis (dose constraint). Pada 
bagian penjelasan disebutkan bahwa Pasal 35 dan 36 dinyatakan 
“cukup jelas”. Faktanya, makna dan penerapan pembatas dosis hing-
ga saat ini masih diperdebatkan dan ditulis dalam makalah [8].

Untuk itu, Tim Inspektur harus kompeten dalam hal proteksi 
dan keselamatan radiasi, dan melengkapi dirinya dengan memba-
wa himpunan peraturan dan pedoman penegakan hukum terkait 
sanksi administratif. 

3.7. Penegakan Hukum Sanksi Administratif 

Dari data Direktorat Inspeksi FRZR, BAPETEN, ada 3 (tiga) 
kasus penegakan hukum terkait sanksi administratif yang ditin-
dak-lanjuti, diberikan Tabel 3 [9].

Dalam hal penegakan hukum ini, Kepala BAPETEN dapat lang-
sung mengenakan pencabutan izin tanpa penghentian sementara 
beroperasinya instalasi di bidang FRZR. Tindakan ini semata-mata 
didasarkan pada dampak radiologik yang diakibatkan oleh kecela-
kaan radiasi. Izin penggunaan akan dicabut oleh Direktorat Peri-
zinan FRZR berdasarkan hasil penilaian Kepala BAPETEN yang 
dokumennya diperoleh dari hasil investigasi inspektur yang diko-
ordinir oleh Direktorat Inspeksi FRZR. Izin yang dicabut tersebut 
akan diterbitkan kembali jika persyaratan keselamatan radiasi dan/
atau kemanan sumber radioaktif dipenuhi sesuai ketentuan. 
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TANYA JAWAB DAN DISKUSI

1. Penanya : W. Prasuad (PSTBM-BATAN)
Pertanyaan:

a) Apakah tidak di lakukan kaji ulang manajemen, terkait 
adanya indikasi pelemahan pada inspektur BAPETEN?

Jawaban:
Inspektur sudah dibekali melalui rakor inspektur, inspektur 

punya kode etik yang diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN 

serta komitmen dalam melakasanakan tugas yang dinyatakan da-
lam tribarata, yaitu :

Satya, Utama dan Legowo. 
Jika ada masalah dengan inspektur terkait tugasnya di lapangan 

maka Pimpinan BAPETEN akan melakukan pembinaan berupa te-
guran atau sanksi tergantung dari tingkat pelanggaran.

Tabel 3: Penegakan Hukum Terkait Sanksi Administratif [8]

Kasus 1 Kasus 2 Kasus 3

Pelanggaran Pasal 79, PP 
29/2008

Pelanggaran Pasal 82, PP 
29/2008

Pelanggaran Pasal 81, PP 
29/2008

Fasilitas melebihi batas 
keselamatan (dosis ber-
lebih atau paparan dae-
rah kerja di atas keten-
tuan atau ruangan tidak 
sesuai ketentuan).

Penghentian sementara 
selama 30 hari untuk me-
nindak-lanjuti temuan.

Peralatan proteksi radiasi 
tidak memadai (tidak 
memiliki surveymeter, 
pemantau dosis, tidak 
memantau kesehatan, 
termasuk tidak memi-
liki pelindung organ dan 
pesawat sinar-X tidak 
handal).

Penghentian sementara 
selama 30 hari untuk me-
nindak-lanjuti temuan.

Temuan Kategori III.

Peringatan tertulis 2 kali 
@ 10 hari.

Pencabutan izin atau Izin 
tidak diperpanjang sela-
ma temuan belum ditin-
dak-lanjuti.

Sanksi administratif yang diatur dalam PP tersebut dapat di-
tingkatkan statusnya menjadi sanksi pidana yang diatur dalam 
UU 10/1997 jika memenuhi unsur pelanggaran yang lebih lanjut. 
Sebagai contoh, izin penggunaan kamera radiografi industri telah 
dibekukan hingga dicabut oleh Kepala BAPETEN tetapi pihak pe-
milik sumber radioaktif masih tetap menggunakan alat tersebut, 
maka Kepala BAPETEN dapat mengadukan pihak pemilik sumber 
radioaktif ke penegak hukum agar dikenakan tindak pidana. 

4. KESIMPULAN 
1. Sanksi administratif yang diatur dalam PP 33/2007 berbeda 

dengan PP 29/2008 dan sanksinya semakin tegas dikarenakan 
masukan yang disampaikan oleh Dirjen Peraturan Perundang
-undangan, pada saat rakor terbatas RPP, pada tahun 2008 di 
kantor KEMENKUMHAM, Jakarta. Dasar pertimbangan ada-
lah mengingat pemanfaatan tenaga nuklir dapat mengakibat-
kan kecelakaan radiasi yang fatal jika tidak diawasi secara ketat 
melalui penegakan sanksi administratif yang tegas, sebagaima-
na diatur dalam Pasal 82 PP 29/2008. 

2. Jika suatu pasal terkait keselamatan radiasi dilanggar, misalnya 
surveymeter tidak tersedia di lapangan maka tindakan sanksi 
adminitratif tidak boleh dibuat sama untuk jenis penggunaan 
berbeda, meskipun kelompok pemanfaatan sama, misalnya 
penggunaan kamera radiografi dan gauging. 

3. Menurut ketentuan, PP yang berlaku adalah yang terbit bela-
kangan. Akan tetapi, perbedaan dalam dua PP tidak mempe-
ngaruhi secara signifikan sistem pengawasan jika ada pelang-
garan hukum terkait aspek keselamatan radiasi dan keamanan 
sumber radioaktif. Mekanisme penegakan hukum akan dipu-
tuskan tergantung hasil penilaian Kepala BAPETEN yang dida-
sarkan pada laporan investigasi oleh inspektur. 
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