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ABSTRAK 

ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DAN PERSYARATAN KUALIFIKASI PETUGAS PROTEKSI 

RADIASI DALAM PERATURAN KEPALA BAPETEN NO. 16 TAHUN 2014. Petugas Proteksi Radiasi adalah 

petugas yang ditunjuk oleh Pemegang Izin dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang 

berhubungan dengan Proteksi Radiasi. PPR sebagai perkerja yang dipekerjakan oleh pemegang izin untuk mengawasi 

keselamatan radiasi dalam fasilitas dan memastikan pekerjaan dilaksanakan dengan selamat dan sesuai dengan aturan 

yang berlaku. PPR menjadi penghubung dengan tempat kerja, pemegang izin, tenaga ahli dan BAPETEN. PPR harus 

sepenuhnya paham dengan pelaksanaan operasi kegiatan di fasilitas, infratruktur organisasi dan prosedur kerja, dan 

harus mengerti terhadap aturan yang terkait. Kualifikasi PPR di Indonesia diberlakukan sama untuk setiap tingkatan 

PPR, padahal kegiatan yang diawasi sangat bervariatif dari tingkat bahaya radiasi yang tinggi hingga rendah.  

Persyaratan kualifikasi calon PPR yang terdapat dalam Perka BAPETEN No.16 Tahun 2014 perlu ditelaah kembali 

berdasarkan IAEA Safety StandardRS-G 1.4on Building Competence in Radiation Protection and the Safe Use of 

Radiation Sources dan membandingkannya dengan pengaturan di Negara lain yang menerapkan kualifikasi pendidikan 

PPR yang bertingkat dan menerapkan persyaratan pengalaman. Malaysia merupakan salah satu Negara yang 

menerapkan kualifikasi pendidikan PPR yang bertingkat dan menerapkan persyaratan pengalaman sebagaimana IAEA 

Safety Standardon Building Competence in Radiation Protection and the Safe Use of Radiation Sources. Analisis ini 

menggunakan metode benchmarkingterhadap pengaturan kualifikasi dalam Perka BAPETEN No. 16 Tahun 2014 

dengan pengaturan kualifikasi PPR di Malaysia. 

Kata kunci: PPR, Petugas Proteksi Radiasi, kualifikasi, Malaysia.  

 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF RESPONSIBILITIES AND QUALIFICATION REQUIREMENTS FOR RADIATION 

PROTECTION OFFICER ON BAPETEN CHAIRMAN REGULATION NO.16 YEAR 2014. Radiation Protection 

Officer is an officer appointed by the license holder and by BAPETEN otherwise be able to carry out work related to 

the Radiation Protection. RPO as workers employed by the licensee to supervise radiation safety within the facility and 

ensure that work is carried out safely and in accordance with the applicable rules. They should provide the links 

between the workplace, the licensee, thequalified expert and the BAPETEN. They should be fullyfamiliar with 

operations performed in a facility, its organizational infrastructureand working procedures, and should have an 

understanding of the relevantregulatory requirements. RPO qualification in Indonesia applied equally to all levels of 

RPO, but supervised activities very varied from a high to a lowradiation levelrisk. RPO candidate qualification 

requirements contained in Perka BAPETEN 16 of 2014 needs to be reviewed based on the IAEA Safety Standard RS-G 

1.4 on Building Competence in Radiation Protection and the Safe Use of Radiation Sources and compared with 

arrangements in other countries that implement graded educational qualifications and apply the experience 

requirement. Malaysia is one of countries that is applying graded educational qualifications of the RPO and implement 

the requirements of an experience as IAEA Safety Standards on Building Competence in Radiation Protection and the 

Safe Use of Radiation Sources. This analysis is using benchmarking method of RPO setting qualifications in Perka 

BAPETEN No. 16 of 2014 with setting qualifications in Malaysia. 

Keywords: RPO, Radiation Protection Officer, qualification, Malaysia. 
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I. PENDAHULUAN 

Petugas Proteksi Radiasi (PPR) adalah petugas 

yang ditunjuk oleh Pemegang Izin dan oleh BAPETEN 

dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang 

berhubungan dengan Proteksi Radiasi[1]. 

Petugas proteksi Radiasi (PPR) terdapat dalam 

penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU No.10 tahun 1997 

tentang Ketenaganukliran yang menyebutkan petugas 

proteksi radiasi adalah bagian dari petugas tertentu 

yang harus memliki izin[2]. 

Keberadaan petugas proteksi radiasi dalam kegiatan 

pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir 

di fasilitas sangatlah penting. Petugas proteksi radiasi 

adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

proteksi radiasi di lapangan. Oleh sebab itu keberadaan 

Petugas Proteksi Radiasi di lapangan sangat penting.  

PPR sebagai perkerja yang dipekerjakan oleh 

pemegang izin untuk mengawasi keselamatan radiasi 

dalam fasilitas dan memastikan pekerjaan dilaksanakan 

dengan selamat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, 

PPR harus berhubungan dengan tempat kerja, 

pemegang izin, tenaga ahli dan BAPETEN sebagai 

badan pengawas. PPR harus sepenuhnya paham dengan 

pelaksanaan operasi kegiatan di fasilitas, infratruktur 

organisasi dan prosedur kerja, dan harus mengerti 

terhadap aturan yang terkait. [3] 

Kemampuan Petugas Proteksi dalam menjalankan 

segala tanggung jawab yang diembankan terhadapnya 

perlu ditelaah. Karena melihat dari jenis kegiatan 

pemanfaatan yang sangat beragam mulai dari yang 

tingkat bahaya yang sangat tinggi sampai yang sangat 

rendah, sedangkan kualifikasi pendidikan untuk semua 

jenis dan tingkat PPR tetap sama, hanya pelatihan saja 

yang berbeda. 

Analisis ini akan melihat bagaimana pengaturan 

PPR dalam Perka No.16 tahun 2014 dengan standar 

IAEA, serta membandingkan dengan pengaturan PPR 

di Malaysia sebagai benchmarking karena pengaturan 

PPR di Malaysia telah menerapkan prinsip-prinsip 

yang terdapat dalam standar IAEA. 

Benchmarking memberikan wawasan yang 

diperlukan untuk membantu kita memahami bagaimana 

pengaturan PPR kita di Indonesia dibandingkan dengan 

pengaturan badan pengawas Negara lain, dalam hal ini 

Negara Malaysia. Benchmarking dapat membantu kita 

mengidentifikasi sistem pengaturan kita terkait PPR 

untuk perbaikan kedepannya.  

  

II. METODOLOGI  

Kajian dalam makalah ini akan menggunakan 

metodologi kajian literatur terhadap pengaturan 

Petugas Proteksi Radiasi di Indonesia yaitu Peraturan 

Kepala BAPETEN No. 16 Tahun 2014 tentang Surat 

Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di 

Instalasiyang Memanfaatkan Sumber Radiasi 

Pengiondibandingkan dengan pengaturan Petugas 

Proteksi Radiasi di Malaysia yaitu Standard Persijilan 

Pegawai Perlindungan Sinaran(Standar Sertifikasi 

Petugas Proteksi Radiasi) AELB Malaysia dengan 

IAEA Safety Standard No. RS-G-1.4 on Building 

Competence in Radiation Protection and the Safe Use 

of Radiation Source. Literatur lain yang digunakan 

yaitu:  

1. UU No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; 

2. Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2013 

tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam 

Pemanfaatan Tenaga Nuklir; 

3. Atomic Energy Licensing Act 1984 (Act 304) 

Malaysia; 

4. Radiation Protection (Licensing) Regulation 1986 

Malaysia; 

5. Guide for the preparation of the radiation 

protection program AELB Malaysia. 

 

III.HASIL DANPEMBAHASAN 

Dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 

tahun 2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu 

yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber 

Radiasi Pengion, PPR dibagi atas PPR bidang medik 

dan PPR bidang industri. 

Masing-masing PPR bidang medik dan industri 

dibagi atas 3 kelompok. Untuk PPR Medik terdiri dari 

PPR Medik Tingkat 1, PPR Medik Tingkat 2, dan PPR 

Medik Tingkat 3. Sedangkan untuk PPR Industri terdiri 

atas PPR Industri Tingkat 1, PPR Industri Tingkat 2 

dan PPR Industri Tingkat 3. 

Setiap masing-masing kelompok PPR memiliki 

lingkup kegiatan dan tugas yang berbeda-beda. Berikut 

tabel pembagian PPR dan lingkup kegiatannya di 

Indonesia: 

Tabel 1. Pengelompokan PPR dan Lingkup 

Kegiatannya[1] 

PPR Lingkup Kegiatan 

PPR Industri 

Industri

Tk I 

a. produksi pembangkit radiasi pengion; 

b. produksi barang konsumen yang 

mengandung zat radioaktif; 

c. penggunaan dan/atau penelitian dan 

pengembangan dalam: 

1. iradiator; 

2. radiografi industri; 

3. well logging; 

4. perunut; 

5. fasilitas kalibrasi; 

6. fotofluorografi dengan zat 

radioaktif aktivitas tinggi atau 

7. pembangkit radiasi pengion 

dengan energi tinggi; 

d. produksi radioisotop; dan 

e. pengelolaan limbah radioaktif. 

Industri

Tk II 

a. ekspor zat radioaktif untuk keperluan 

selain medik; 

b. impor zat radioaktif untuk keperluan 

selain medik; 

c. pengalihan zat radioaktif dan/atau 

http://mediak3.com/mengenal-tugas-dan-tanggung-jawab-petugas-proteksi-radiasi/
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PPR Lingkup Kegiatan 

pembangkit radiasi pengion untuk 

keperluan selain medik; dan 

d. penggunaan dan/atau penelitian dan 

pengembangan dalam: 

1. gauging industri dengan zat 

radioaktif aktivitas tinggi;dan 

2. fotofluorografi dengan zat 

radioaktif aktivitas sedang atau 

pembangkit radiasi pengion 

dengan energi sedang. 

Industri

Tk III 

a. impor, eskpor dan/atau pengalihan 

peralatan yang mengandung zat 

radioaktif untuk barang konsumen; 

dan 

b. penyimpanan zat radioaktif berupa 

Technologically Enhanced Natural 

Radioactive Material (TENORM); 

dan 

c. penggunaan dan/atau penelitian dan 

pengembangan dalam: 

1. fluoroskopi bagasi; dan 

2. gauging industri dengan zat 

radioaktif aktivitas rendah atau 

pembangkit radiasi pengion 

dengan energi rendah. 

 

PPR Medik 

Medik 

Tk I 

a. ekspor zat radioaktif untuk keperluan 

medik; 

b. pengalihan zat radioaktif dan/atau 

pembangkit radiasi pengion untuk 

keperluan medik; 

c. impor dan pengalihan zat radioaktif 

dan/atau pembangkit radiasi pengion 

untuk keperluan medik;  

d. produksi radioisotop berupa 

radiofarmaka; dan 

e. penggunaan dan/atau penelitian dan 

pengembangan dalam: 

1. radioterapi; 

2. kedokteran nuklir diagnostik in 

vivo; dan 

3. kedokteran nuklir terapi. 

Medik 

Tk II 

a. impor pembangkit radiasi pengion; 

dan 

b. penggunaan dan/atau penelitian dan 

pengembangan dalam radiologi 

diagnostik dan intervensional. 

Medik 

Tk III 

Petugas ProteksiRadiasi yang bekerja 

pada penggunaan dan/atau penelitiandan 

pengembangan dalam kedokteran nuklir 

diagnostik invitro. 

 

Dalam Perka ini juga disebutkan dalam Pasal 10 

bahwa PPR medik maupun industri tingkat I dapat 

bertindak sebagai PPR medik maupun industri tingkat 

2 dan tingkat 3. Selanjutnya, PPR medik maupun 

industri tingkat 2 dapat bertindak sebagai PPR medik 

maupun industri tingkat 3.[1] 

Dari Pasal 10 ini terlihat bahwa seakan-akan 

pengelompokan PPR ini adalah tingkatan, sedangkan 

dari table 1 terlihat bahwa lingkup kegiatan masing-

masing tingkat PPR berbeda. 

Dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 

Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi 

dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir Pasal 3ayat (2) 

huruf a, Petugas Proteksi Radiasi mempunyai tanggung 

jawab: 

a. mengawasi pelaksanaan program proteksi dan 

keselamatan radiasi; 

b. mengkaji ulang efektivitas penerapan program 

proteksi dan keselamatan radiasi; 

c. memberikan instruksi teknis dan administratif 

secara lisan atau tertulis kepada Pekerja Radiasi 

tentang pelaksanaan program Proteksi dan 

Keselamatan Radiasi; 

d. mengidentifikasi kebutuhan dan mengorganisasi 

kegiatan pelatihan;  

e. memastikan ketersediaan dan kelayakan 

perlengkapan Proteksi Radiasi dan memantau 

pemakaiannya; 

f. membuat dan memelihara rekaman dosis yang 

diterima oleh Pekerja Radiasi; 

g. melaporkan kepada Pemegang Izin jika Pekerja 

Radiasi menerima dosis melebihi Pembatas Dosis; 

h. memberitahukan kepada Pekerja Radiasi mengenai 

hasil evaluasi pemantauan dosis; 

i. membuat dokumen yang berhubungan dengan 

Proteksi Radiasi;  

j. melakukan kendali akses di Daerah Pengendalian; 

k. melaksanakan latihan penanggulangan dan 

pencarian fakta dalam hal kedaruratan. 

l. memberikan konsultasi yang terkait dengan 

Proteksi dan Keselamatan Radiasi di 

Instalasinya.[4] 

Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 

seorang PPR berdasarkan Lampiran Perka BAPETEN 

No. 16 tahun 2014secara umum yaitu: 

1. memiliki kemampuan kepemimpinan dalam tim 

kerja; 

2. menguraikan konsep dan prinsip budaya 

keselamatan; 

3. menguraikan proses terjadinya radiasi, proses 

peluruhan inti atom, sifat, jenis dan interaksi 

radiasi dengan materi; 

4. menerapkan pengendalian radiasi eksterna 

dan/atau interna; 

5. menjelaskan konsep dasar dosimetri radiasi; 

6. menguraikan prinsip penggunaan alat ukur radiasi 

dan menguraikan kegunaan alat ukur radiasi; 

7. menjelaskan efek radiasi terhadap jaringan 

biologis tubuh manusia; 

8. menjelaskan peraturan perundang-undangan 

ketenaganukliran; 

9. menyusun dokumen program proteksi dan 

keselamatan radiasi; 
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10. menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengendalian 

paparan kerja; 

11. menjelaskan sistem pengangkuan zat radioaktif di 

Indonesia; 

12. menjelaskan system pengelolaan limbah 

radioaktif di Indonesia; 

13. menguraikan pengertian kecelakaan radiasi, 

penyebabkan, pencegahan serta tindakan 

penganggulangannya; 

14. menguaraikan konsep pengamanan sumber 

radioaktif; 

15. menerapkan konsep proteksi radiasi dalam 

operasional peralatan sumber radiasi pengion; 

16. mengoperasikan alat ukur radiasi secara tepat dan 

benar; 

17. menerapkan konsep proteksi radiasi eksterna di 

daerah kerja; 

18. menerapkan konsep radiasi interna didaerah 

kerja; 

19. melakukan tindakan intervensi paparan darurat 

dari sumber terbungkus; 

20. melakukan tindakan intervensi paparan darurat 

dari sumber terbuka; dan/atau 

21. melakukan penanganan kontaminasi 

permukaan.[1] 

Setiap uraian kompetensi dasar diatas disesuaikan 

dengan bidang dan tingkatan PPR. 

Melihat dari tanggung jawab serta kompetensi dasar 

yang harus dimiliki seorang PPR diatas dapat 

disimpulkan bahwa PPR memiliki dua peran yaitu 

peran manajerial dan peran teknis. 

Peran manajerial terlihat dari kompetensi dasar 

pertama yang harus dimiliki oleh PPR adalah memiliki 

kemapuan kepemimpinan dalam tim kerja, yang mana 

indikator keberhasilan tercapaikan kompetensi tersebut 

adalah bahwa PPR harus mampu: 

3.1. menjelaskan aspek manajerial dalam penggunaan 

sumber radiasi pengion di lingkungan kerja; 

3.2. menyusun strategi penerapan aspek manajerial 

setingkat supervisor di lingkungan kerja; 

3.3. membuat perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakkan, dan mengendalikan tahapan 

pekerjaan; dan  

3.4. menyusun evaluasi terhadap proses dan hasil 

pekerjaan. 

Sedangkan kualifikasi untuk PPR dalam Peraturan 

Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun Pasal 17 yaitu: 

a. berijazah serendah-rendahnya D-III jurusan 

eksakta atau teknik, yang dibuktikan dengan 

fotokopi ijazah yang dilegalisir;  

b. memiliki sertifikat telah mengikuti dan lulus 

pelatihan Petugas Proteksi Radiasi dari lembaga 

pelatihan yang terakreditasi; dan  

c. mengikuti dan lulus ujian yang diselenggarakan 

oleh BAPETEN. [1] 

Dari kualifikasi diatas terlihat bahwa bidang apapun 

PPR nya baik medik maupun industri dan baik tingkat 

I, II atau III, kualifikasi PPR tetap sama, yaitu minimal 

D-III jurusan eksakta atau teknik. Yang membedakan 

hanyalah material pelatihannya. Dan juga tidak ada 

persyaratan pengalaman. 

Menurut IAEA Safety Standard No. RS-G-1.4 on 

Building Competence in Radiation Protection and the 

Safe Use of Radiation Source bahwa kualifikasi 

minimum yang menjadi perhatian untuk seseorang 

calon PPR yaitu: 

1. tingkat pendidikan; 

2. pelatihan; dan  

3. pengalaman.[3] 

Dari hal tersebut diatas persyaratan calon PPR 

dalam Perka BAPETEN No. 16 tahun 2014 belum 

sesuai dengan persyaratan minimum dalam IAEA safety 

standard.  

Dalam IAEA Safety standard dijelaskan bahwa 

tingkat pendidikan PPR tergantung pada keterampilan 

dan persyaratan teknis pekerjaan proteksi radiasi yang 

dibutuhkan. [3] 

Namun di dalam peraturan kita, persyaratan 

pendidikan minimal ditetapkan sama untuk setiap 

tingkatan PPR. 

Selain kualifikasi pendidikan, pengalaman juga 

dibutuhkan untuk seorang calon PPR. 

Sebagai tambahan prasyarat untuk seorang yang 

akan menjadi PPR adalah harus memiliki pengalaman 

dalam kegiatan tertentu. Ini akan membantu 

memastikan bahwa mereka mengerti bagaimana 

persyaratan proteksi radiasi sesuai untuk kegiatan atau 

intervensi dapat dipenuhi secara efektif. [3] 

PPR merupakan petugas yang bertugas mengawasi 

kepatuhan terhadap standar keselamatan dan proteksi 

radiasi di fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion, 

tugas ini sangat sulit dilakukan jika tidak memiliki 

pengalaman di bidang yang akan diawasi.  

Selain itu, PPR harus memiliki kemampuan 

personal tertentu seperti kemampuan komunikasi, 

kemampuan kepemimpinan, kemampuan analisis, 

kemampuan terkait dengan interface antara manusia-

mesin dan kemapuan manajemen yang multitask. [3] 

Namun pengaturan tentang kualifikasi yang telah 

ditetapkan dalam Perka BAPETEN No. 16 tahun 2014 

tentunya sudah menjadi keputusan yang sudah 

disepakati bersama dengan melihat kemampuan dan 

keadaan Negara kita. Beberapa faktor menjadi 

pertimbangan pemilihan kualifikasi tersebut antara 

lain: 

a. terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia 

yang memadai dan tidak merata di seluruh wilayah 

Indonesia yang berbentuk kepulauan; dan 

b. banyaknya jumlah kegiatan pemanfaatan sumber 

radiasi pengion dan penyebarannya yang luas. 

Selanjutnya sebagai perbandingan, penulis melihat 

dari pengaturan Negara Malaysia, terutama mengenai 

kualifikasi untuk dapat menjadi PPR di Malaysia. 

Tidak berbeda jauh dengan kita, Radiation 

Protection Officer (RPO) atau di Malaysia disebut 

dengan PPS (Pegawai Perlindungan Sinaran) adalah 

orang yang berkompeten secara teknik yang ditunjuk 

oleh pemegang izin dan disetujui oleh Atomic Energy 
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Licensing Board (AELB) secara tertulis, untuk 

mengawasi implementasi kesesuaian dengan peraturan 

proteksi radiasi; ketentuan dan prosedur termasuk 

program proteksi radiasi. Peraturan Proteksi Radiasi 

Malaysia (Basic Safety Standards) tahun 1988, 

mensyaratkan pemegang izin memperkerjaan RPO, 

dengan pengetahuan yang memadai, kemampuan (skill) 

dan pelatihan, mampu melakukan proteksi diri yang 

efektif dan meminimisasi bahaya hidup, property dan 

lingkungan untuk semua aktivitas yang wajib izin.  

Namun berbeda dengan di Indonesia, di Malaysia 

(juga di beberapa Negara lainnya seperti Inggris) 

dikenal juga Radiation Protection Supervisor 

(RPS),yang biasa disebut penyelia pegawai 

perlindungan (PY). Dari struktur organisasi, RPS 

berada dibawah RPO, sebagaimana terlihat dalam 

struktur organisasi pemegang izin berkaitan dengan 

proteksi radiasi pada Gambar 1 dibawah ini. 

 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi Proteksi Radiasi di 

Malaysia[5] 

 

Namun keberadaan RPS dalam organisasi proteksi 

radiasi tidak wajib, hal ini disesuaikan dengan jenis 

kegiatan pemanfaatan dan besar kecilnya fasilitas 

pemegang izin. 

Dari gambar diatas terlihat bahwa RPO memiliki 

kewenangan utama untuk memastikan keefektifan 

program proteksi radiasi sesuai dengan persyaratan 

dalam peraturan keselamatan radiasi dan keamanan. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 2. 

struktur organisasi proteksi radiasi di rumah sakit di 

Malaysia dibawah ini: 

 
Gambar 2. Organisasi proteksi radiasi di rumah sakit 

Malaysia.[6] 

Secara umum, tanggung jawab RPO di Malaysia 

sebagai berikut: 

a. mengimplementasikan program proteksi radiasi;  

b. mengimplementasikan keamanan dan keselamatan 

prosedur kerja untuk operasi normal, 

penyimpanan, pembuangan, pengangkutan dan 

situasi abnormal;  

c. mengawasi implementasi yang sesuai denga 

peraturan proteksi radiasi, ketentuan dan prosedur.  

RPO adalah seseorang yang memiliki kompetensi 

dalam melaksanakan program proteksi radiasi dan 

keamanan sumber radioaktif dalam organisasinya 

untuk memastikan pekerja, masyarakat, property dan 

lingkungan selamat dari bahaya radiasi atau paparan 

radiasi. 

Tanggung jawab RPO di Malaysia adalah sebagai 

berikut:[5] 

1. Menyediakan dan memperbarui program proteksi 

radiasi ketika harusatau diperintahkan oleh AELB; 

2. Menyediakan program perancangan dan kesiapan 

rencana kedaruratan, melaporkan darurat radiologi 

kepada AELB dan membuat penyelidikan tentang 

kejadian tersebut. 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis bahaya 

radiologi di area kerja dan lingkungan. 

4. Melaksanakan program pemeliharaan peralatan 

radiasi setiap tahun; 

5. Melaksanakan program untuk menyimpan sumber 

radiasi, kalibrasi danpemeliharaan peralatan radiasi 

serta merancang metode pembuangan 

limbahradioaktif yang sesuai; 

6. Mengatur program pengawasan medis untuk 

pekerja radiasi setiap tahun; 

7. Mengidentifikasi jenis dan tingkat pelatihan 

proteksi radiasi untuk pekerjaradiasi; 

8. Mengklasifikasikan dan memberi label area kerja 

berdasarkan Peraturan–peraturanPerizinan Tenaga 

Atom (Perlindungan Radiasi Keamanan Dasar) 

2010; 

9. Menyediakan dan melaksanakan program 

pemonitoran dosis pekerja radiasi,daerah dan 

lingkungan; 

10. Memastikan penerimaan, pemberhentian dan 

pensiun pekerja radiasimematuhi prosedur yang 

ditetapkan oleh AELB; 

11. Memastikan peralatan proteksi radiasi di dalam 

kondisi baik danselalu digunakan oleh karyawan. 

12. Meneliti dan menyelidiki latar belakang pekerja 

radiasi baru sebelum dipekerjakan; 

13. Mengevaluasi tingkat keandalan pekerja radiasi; 

14. Memastikan perubahan lokasi peralatan radiasi 

yang hendak dilakukan mendapat izin AELB 

terlebih dahulu; 

15. mengawasi kerja-kerja berikut: 

a. Kerja berisiko tinggi seperti paparan 

terorganisir; 

b. Kerja pemeliharaan yang dilakukan terhadap 

peralatan radiasi; 
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c. Operasi pengawalan dan penyelamatan saat 

darurat; 

d. Kerjatransportasi bahan radioaktif; 

e. Mengembangkan rencana sekuritas 

bagi fasilitas yang berisi penyebab radioaktif 

Kategori 1 dan 2; 

f. menguji efektivitas rencana keamanan; 

16. Memeriksa, menyimpan dan memperbarui 

dokumen berikut: 

a. Catatan pemeriksaan medis pada pekerja 

radiasi. [LPTA/BM/5 (Bagian A)]; 

b. Catatan paparan pekerja radiasi. [LPTA/ 

BM/5 (Bagian B)]; 

c. Catatan pemeliharaan peralatan radiasi; 

d. catatan ujia kebocoran sumber tertutup; 

e. catatan kalibrasi alat detektor radiasi; 

f. catatan tingkat paparan radiasi luar di tempat 

penyimpanan atau kamar paparan tetap; 

g. pernyataan kepemilikan peralatan radiasi 

(LPTA / BM / 3); 

h. laporan penjualan peralatan radiasi (LPTA / 

BM / 2); 

i. catatan pembuangan peralatan radiasi; 

j. catatan penerimaan, pemberhentian atau 

pertukaran pekerjaradiasi; 

k. catatan impor / ekspor; 

l. catatan kejadian dan kecelakaan radiasi; 

m. catatan pindah milik; 

n. catatan pelatihan / kursus; 

o. catatan kunjungan pemeriksaan AELB; 

p. catatan keluar masuk staf; dan 

q. catatan-catatan lain yang diperlukan oleh 

AELB; 

17. memastikan keamanan bahan radioaktif dan 

kemudahan pemegang izin dapat dipantau dari 

waktu kewaktu untuk menghindari resiko 

kehialngan, sabotase atau pencurian; 

18. mematuhi prosedur keamanan yang ditetapkan 

oleh pemegang izin; 

19. melaporkan kejadian apa saja yang mengancam 

keamanan dalam jangka waktu 24 jam dari waktu 

kejadian; 

20. melaksanakan dan menguji pemenuhan rencana 

keamanan yang telah disetujui oleh AELB serta 

mendokumentasikan laporan pelaksanaannya; 

21. RPO akan memberhentikan pengoperasian 

peralatan radiasi jika diketahui ada pelanggaran 

terhadap peraturan yang berlaku yang dilakukan 

oleh pekerja radiasi. 

 

Sedangkan Radiation Protection Supervisor 

(RPS), yaitu[5] 

a. Personil yang kompeten yang ditunjuk oleh 

Pemegang Izin; 

b. Memiliki tanggung jawab untuk membantu 

Petugas Proteksi Radiasi dalam mengawasi 

pelaksanaan peraturan proteksi radiasi, persyaratan 

dan prosedur yang berlaku. 

 

Tanggung jawab RPS adalah sebagai berikut:[5] 

• Menggantikan tugas dan tanggung jawab RPO 

dalam hal ketidakhadiran RPO di lapangan dan 

melaporkan semua hal kepada RPO. 

• Membantu RPO dalam melaksanakan kegiatan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

 

Kategori RPO di Malaysia meliputi:[7] 

1. Kategori 1 (Bidang Industri) –RPO untuk 

perusahaan yang menjalankan aktivitas Kategori 

1Bidang Industri.  

2. Kategori 1 (Bidang Medik) –RPO untuk pusat 

radioterapi yang menjalankan aktivitas Kategori 

1Bidang Medik.  

3. Kategori 2 (Bidang Industri) –RPO untuk 

perusahaan yang menjalankan aktivitas Kategori 

2Bidang Industri.  

4. Kategori 2 (Bidang Medik)  - RPO untuk institusi 

medik selain pusat radioterapi yang menjalankan 

aktivitas Kategori 2 Bidang Medik.  

5. Kategori 3 (Bidang Industri) –RPO untuk 

perusahaan yang menjalankan aktivitas Kategori 3 

Bidang Industri.  

6. Kategori 3 –RPO untuk institusi medic selain 

pusat radioterapi yang menjalankan aktivitas 

Kategori 3 Bidang Medik.  

Tabel 2. Kategori Kegiatan Penggunaan Industri dan 

Medik di Malaysia 

Kategori Penggunaan Bidang 

Industri 

Penggunaan 

Bidang medik 

1 - sel penyinaran 

(contoh: Co-60) 

- sel penyinaran 

darah (irradiating 

blood cells) 

(contoh: Cs-137, 

Co-60) 

- generator 

termoelektrik 

radioisotop (RTG) 

(contoh: Sr-90) 

- pemecut zarah 

(particle 

accelerators) 

- cyclotron 

- sumber 

teleterapi 

(contoh: Co-

60,Cs-137)  

- sumber 

teleterapi multi-

alur 

(pisaugamma/ga

mma knife) 

(contoh: Co-60, 

Cs-137)  

- pemecut linear 

(LINAC) 

2 sumber gamma 

radiografi industri 

(contoh: Co-60, Ir-

192) 

 

sumber brakiterapi 

kadar dos/dose rate 

sederhana/ tinggi 

(contoh: Co-60, 

Cs-137, Ir-192) 
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Kategori Penggunaan Bidang 

Industri 

Penggunaan 

Bidang medik 

3 - tolok/gauge 

industri tetap 

dengan sumber 

aktivitas tinggi 

(contoh: Co-

60,Cs-137)  

- tolok/gauge 

pengelongan 

lubang gerek 

(contoh: Cs-137, 

Am-Be)  

- tolok/gauge 

industri dengan 

sumber aktivitas 

sederhana/rendah  

- NORM/TENORM 

- peranti penangkap 

electron  

- sumber 

perubatan 

nuclear (nuclear 

medicine) 

- sumber 

brakiterapi 

kadar dos/dose 

rate rendah 

- sumber Positron 

Emission 

Tomography 

(PET) 

Catatan:  

a) Aktivitas Penjualan dan Perdaganan, dan 

Penyelidikan dan Pengajaran, sertifikasi 

mengacu kepada kategori dan bidang terkait.  

b) Masing-masing kategori tidak berkaitan 

dengan kategori yang lain. 

 

Dari tabel 2 dan 3 diatas dapat dilihat bahwa di 

Malaysia setiap orang yang akan menjadi RPO harus 

memiliki pengalaman dan jenjang pendidikan yang 

berbeda sesuai dengan kegiatannya.  

Sedangkan pada catatan huruf b yang menyatakan 

kategori ini tidak berkaitan dengan kategori yang lain, 

jadi setiap kategori PPR mempunyai lingkup kegiatan 

yang tidak berkaitan dengan kategori lainnya. Sehingga 

RPO Kategori 1 tidak bisa menggantikan RPO 

kategorilainnya. 

Selanjut kita lihat persyaratan untuk dapat 

mengikuti ujian sertifikasi menjadi RPO dari AELB 

adalah sebagai berikut: 

a. usia minimal 18 tahun keatas pada saat 

mengajukan permohonan; 

b. mengikuti pelatihan RPO pada institusi pelatihan 

yang disetujui oleh AELB; 

c. memiliki sertifikat diploma atau sarjana; dan 

d. memiliki pengalaman kerja dalam kegiatan 

tertentu sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Kualifiksi akademik dan pengalaman minimal 

(dalam satuan bulan) [7] 

No. KELAYAKAN 

AKADEMIK 

MINIMUM 

TEMPO PENGALAMAN 

UNTUK SETIAP 

KATEGORI* (BULAN) 

I1 P1 I2 P2 I3 P3 

1.  Ijazah S1 

kejuruteraan, 

sains atau 

perubatan 

(teknik, sains 

atau medik) 

6 6 6 6 6 6 

2. Diploma 

kejuruteraan 

atau sains 

(teknik atau 

sains) 

12 - 12 - 6 6 

*BIDANG: 

 I1 : Kategori 1 (Bidang Industri) 

 P1 : Kategori 1 (Bidang Perubatan) 

 I2 : Kategori 2 (Bidang Industri) 

 P2 : Kategori 2 (Bidang Perubatan)  

 I3 : Kategori 3 (Bidang Industri) 

 P3 : Kategori 3 (Bidang Perubatan) 

 

Calon yang dipertimbangkan untuk dapat mengikuti 

ujian RPO adalah mempunyai kelayakan akademik 

(kompetensi), pengalaman dan pelatihan yang cukup 

untuk memastikan mereka mempunyai kemampuan 

untuk memahami dan melaksanakan prinsip dan 

prosedur proteksi radiasi. 

Dalam analisis ini beberapa perbaikan perlu 

dilakukan terutama mengenai minimal kualifikasi 

pendidikan dan pengalaman untuk PPR di Indonesia 

kedepannya. Berikut beberapa contoh usulan 

perbaikan: 

1. Kualifikasi minimal pendidikan untuk PPR dibuat 

bertingkat sesuai dengan tingkatan PPR 

sebagaimana yang terdapat di Malaysia, misalnya 

PPR tingkat I minimal S1 teknik atau eksakta atau 

D-III bidang teknik nuklir sedangkan untuk PPR 

tingkat II dan tingkat III cukup D-III teknik atau 

eksakta; 

2. Perlu pengalaman kerja untuk seorang sebelum 

menjadi PPR, terutama PPR tingkat I, pengalaman 

kerja ini juga bisa dibuat bertingkat sesuai dengan 

tingkatan PPR.  

Namun penerapan usulan kualifikasi tersebut diatas 

tetap perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber 

daya manusia di Negara kita dan jumlah kegiatan 

pemanfaatan sumber radiasi pengion serta penyebaran. 

IV. KESIMPULAN 

Beragamnya tingkat bahaya kegiatan pemanfaatan 

sumber radioaktif dan bahan nuklir serta tanggung 

jawab PPR dalam penerapan proteksi radiasi di 

lapangan memang perlu ditelaah kembali dengan 

meilihat persyaratan kualifikasi untuk menjadi PPR 

tersebut. Persyaratan kualifikasi yang diterapkan di 
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Indonesia adalah persyaratan yang sangat minimal. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, 

ketersediaan SDM di Indonesia, jumlah pemanfaatan 

yang banyak, serta luasnya Negara Indonesia dengan 

kepulauannya. Namun terlepas dari pada itu, tugas dan 

tanggung jawab PPR disandingkan dengan 

kualifikasinya memang sangat berat. IAEA Safety 

Standard RS-G-1.4 memberikan kualifikasi minimum 

untuk seorang PPR, diantaranya kualifikasi pendidikan 

yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan atau kegiatan 

yang diawasi PPR serta pengalaman kerja. Berkaca 

dari Malaysia, dimana PPR atau RPO adalah orang 

yang memiliki pengalaman spesifik di bidang 

pemanfaatan sumber radioaktif atau bahan nuklir. 

Setiap RPO untuk jenis kegiatan tertentu juga memiliki 

kompetensi dan pengalaman berbeda dengan kegiatan 

lainnya. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk 

pengaturan PPR kedepannya, dengan tetap 

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan SDM di 

Negara kita. 
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TANYA JAWAB 

Penanya : Leily Savitri 

Pertanyaan:  

1. Kalau persyaratan PPR dipersyaratkan 

minimal S1, bagaimana kemampu terapannya 

di negara kita? 

2. Peraturan kita membolehkan PPR Tk 1 

bertindak sebagai PPR Tk 2 atau Tk 3, apa 

pendapat saudara? 

3. Ada wacana dari pihak perizinan untuk 

menurunkan kualifikasi PPR untuk 

pengawasan dan penggunaan flouroskopi 

bagasi (PPR industri Tk III), bagaimana 

pandangan saudara? 

Jawaban: 

1. Dalam makalah ini saya mencoba 

menganalisis Perka BAPETEN No. 16 tahun 

2014 dengan melihat referensi IAEA dan 

membandingkan dengan penerapan di 

Malaysia. Dalam makalah ini disampaikan 

bahwa kualifikasi PPR sebaiknya memuat 

unsur tingkat pendidikan, pelatihan dan 

pengalaman. Penulis menyarankan bahwa 

kualifikasi PPR di Indonesia sebaiknya 

dibedakan antara PPR medik maupun industri. 

Juga kualifikasi tingkat pendidikan untuk PPR 

Tk 1, 2 dan 3 sebaiknya dibedakan. Jadi 

penulis tidak menyarankan kalau semua 

tingkat PPR harus S1, tapi mungkin untuk 

PPR Tk 1 perlu S1. Jadi saya rasa jika tidak 

semua tingkatan PPR kita persyaratkan S1 

(hanya PPR Tk 1) masih bisa mampu terap. 

Kenapa tidak? Bisa kita lihat lingkungan kita 

banyak lulusan S1 yang masih menganggur. 

Namun kalau semua tingkat PPR kita 

wajibkan S1, mungkin agak sulit untuk 

diterapkan. 

2. Sebenarnya Peraturan No. 16 tahun 2014 yang 

memuat pasal perangkapan tersebut adalah 

mengakomodasi dari sisi legal apa yang telah 

dilaksanakan oleh perizinan FRZR. Dengan 

permasalahan utama adalah ketersediaan SDM 

di Indonesia. Namun menurut pendapat 

penulis pengelompokan tingkat I, II dan III 

bukan merupakan tingkatan, tapi 

pengelompokan. Seperti yang dapat kita lihat 

dalam lingkup kegiatan masing-masing PPR 

yang berbeda satu dengan yang lain. 

3. Saya pribadi tidak setuju dengan wacana 

kebijakan tersebut, karena pertama kita 

BAPETEN melanggar peraturan yang kita 

buat sendiri, kedua jika PPR minimum SLTA 

apakah mampu melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab PPR yang melingkupi aspek 

teknis maupun managerial. Ketiga, alasan 

sulitnya menemukan lulusan D3 di Indonesia 

ini saya rasa bukan alasan yang tepat. Perlu 

dilihat data lulusan D3 di Indonesia per tahun 

dan data lulusan D3 yang masih belum 

bekerja. BAPETEN sebaiknya tidak serta 

merta mengakomodir setiap keluhan atau 

usulan calon pemegang izin. Perlu tetap 

melihat tujuan adanya PPR dalam kegiatan 

pemanfaatan yang melingkupi terjaminnya 

aspek proteksi dan keselamatan radiasi. 

 

 



SEMINAR KESELAMATAN NUKLIR 2016 

 

 
 

54-9 
 

Penanya : Rustama 

Pertanyaan:  

1. Mengapa tidak dilengkapi dengan tanjauan 

PPR IN? 

2. PPR Tk I, bisa melakukan Tk II dan Tk III 

dengan alasan kurangnya SDM PPR. 

Mengapa tidak dibuat regulasi yang 

mengaturnya, agar tidak blunder dengan 

regulasi yang berlaku? 

Jawaban: 

1. Karena judul makalah dan ruang lingkup 

makalah ini adalah analisis kualifikasi PPR 

dalam Perka No. 16 tahun 2014 yang hanya 

mengatur PPR bidang FRZR. Peraturan 

Kepala BAPETEN untuk PPR IN berbeda 

lagi. 

2. Peraturan atau aturan ini sudah dilegalkan 

dalam pasal di Perka 16 Tahun 2014. Ini juga 

menjadi masukan di makalah ini bahwa tidak 

konsistennya lingkup kegiatan masing-masing 

tingkatan PPR dengan adanya pasal 

perangkapan ini. Namun peraturan dibuat agar 

mampu terap, tetap melihat bagaimana 

keadaan di lapangan, sehingga disepakati 

adanya pasal perangkapan ini.  

 

Penanya : Bagiono 

Pertanyaan:  

Apakah tidak sebaiknya istilah “tingkat” diganti 

dengan ”category”, karena istilah “tingkat” berkonotasi 

level sedangkan yang sebenarnya perbedaan antara 

tingkat-tingkat tersebut adalah beda objeknya. 

 

Jawaban: 

Usulan ini pernah dibahas pada penyusunan draft 

Raperka yang sekarang sudah menjadi Perka No. 16 

Tahun 2014. Namun karena pertimbangan 

implementasi di lapangan pada saat ini di mana PPR 

tingkat I dapat melingkupi kegiatan Tk II dan III. 

Sehingga waktu itu diputuskan tetap menggunakan 

terminologi “tingkat”. Namun usulan ini akan saya 

sampaikan untuk revisi Perka ini ke depannya. Karena 

memang pada dasarnya tingkat I, II dan III bukanlah 

tingkatan, namun pengelompokan berdasarkan resiko 

dengan lingkup kegiatan yang berbeda. 


