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ABSTRAK 

PETUGAS PROTEKSI RADIASI PENYIMPANAN TECHNOLOGICALLY ENHANCED NATURALLY 

OCCURING RADIOACTIVE MATERIAL (TENORM). TENORM adalah adalah zat radioaktif alam yang 

dikarenakan kegiatan manusia atau proses teknologi terjadi peningkatan paparan potensial jika dibandingkan dengan 

keadaan awal.  TENORM yang terkumpul pada proses pembersihan (clean up) harus disimpan ditempat penyimpanan 

yang memenuhi ketentuan. Proses Penyimpanan TENORM hanya dapat dilaksanakan setelah Penghasil TENORM 

mendapatkan izin penyimpanan zat radioaktif dari Kepala BAPETEN. Peran Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dapat 

tercermin dari terpenuhinya persyaratan administrasi terkait dengan masalah perizinan dan persyaratan keselamatan 

radiasi penyimpanan TENORM. Semua persyaratan tersebut menjadi tanggung jawab PPR. Petugas Proteksi Radiasi 

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

yang berhubungan dengan Proteksi Radiasi. Makalah ini membahas tentang salah satu persyaratan untuk memperoleh 

izin penyimpanan TENORM yaitu tentang PPR untuk penyimpanan TENORM. PPR penyimpnana TENORM harus 

mengikuti pelatihan dan lulus ujian serta memiliki surat izin bekerja.  

Kata kunci: Petugas Proteksi Radiasi, TENORM, Penyimpanan TENORM,  

ABSTRACT 

RADIATION PROTECTION OFFICER OF TECHNOLOGICALLY ENHANCED NATURALLY OCCURING 

RADIOACTIVE MATERIAL (TENORM) STORAGE. TENORM is a natural radioactive substance which is due to 

human activity or process technology increased potential exposure when compared to the initial state. TENORM 

collected in the cleaning process (clean up) should be kept in storage that meets the requirements. Storage Process 

TENORM only be implemented after getting permission TENORM Producing storage of radioactive substances from 

the Head BAPETEN. The role of Radiation Protection Officer (RPO) can be reflected on the fulfillment of the 

administrative requirements associated with licensing issues and requirements for radiation safety TENORM storage. 

All of these requirements is the responsibility of RPO. 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.This paper 

discuses one of requirement for receiving TENORM storage licensing i.e. RPO for TENORM storage. RPO of 

TENORM storage shall attend training and pass the exam and have the working permit. 

Keyword: Radiation Protection Officer, TENORM, TENORM storage 
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I. PENDAHULUAN 

Di Indonesia sudah banyak kegiatan industri dan 

pertambangan yang menghasilkan Technologically 

Enhanced Naturally Occuring Radioactive Materia 

(TENORM) yang selanjutnya disebut TENORM, antara 

lain tambang minyak dan gas bumi, tambang metal 

(besi, tembaga, aluminium, timah), PLTU (batubara 

dan panas bumi), pabrik papan gypsum, pabrik kertas. 

Apabila bahan yang mengandung TENORM tersebut 

tidak dimanfaatkan lagi menjadi dan diperlakukan 

sebagai limbah, maka perlu pengelolaan yang memadai 

menurut prinsip proteksi radiasi. Salah satu perlakuan 

terhadap limbah TENORM adalah dengan 

menyimpanannya dan yang harus diperhatikan dalam 

penyimpanan TENORM adalah keselamatan radiasinya.  

Proses Penyimpanan TENORM hanya dapat 

dilaksanakan setelah Penghasil TENORM mendapatkan 

izin penyimpanan zat radioaktif dari Kepala 

BAPETEN sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 

7 huruf b Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008 

tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber radiasi Pengion 

dan Bahan Nuklir..  

Salah satu persyaratan izin pada Keselamatan 

radiasi dalam penyimpanan TENORM yang diatur 

dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 

2013 adalah bahwa instansi penghasil TENORM harus 

memilki Petugas Proteksi Radiasi (PPR). Petugas 

Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh 

Pemegang izin dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu 

melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan 

proteksi radiasi. Peran PPR dalam keselamatan radiasi 

sangatlah penting, karena dengan adanya PPR pekerja 

yang bekerja di area kegiatan peleburan timah dan 

penyimpanan TENORM dapat bekerja dengan tepat dan 

benar karena memperoleh pengetahuan yang memadai 

dalam hal proteksi radiasi. 

Berdasarkan hasil inspeksi dan verifikasi yang 

selama ini dilakukan BAPETEN ditemukan 

permasalahan bahwa masih banyak perusahaan yang 

belum memiliki izin penyimpanan TENORM dari 

BAPETEN, kendala yang dihadapi dalam 

penyimpanan TENORM antara lain adalah perusahaan 

belum memiliki PPR, untuk penyimpanan TENORM 

PPR yang harus dimiliki adalah PPR Industri tingkat 3. 

Penulisan makalah ini bertujuan untuk menunjukan 

bahwa untuk memperoleh izin penyimpanan TENORM, 

salah satu persyaratannya adalah harus mempunyai 

PPR. 

II. POKOK BAHASAN 

Pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir terhadap 

seluruh fasilitas radiasi dan zat radioaktif serta instalasi 

dan bahan nuklir di Indonesia dilakukan oleh 

BAPETEN, untuk memastikan ketaatan pengguna 

terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan 

seifgard yang dipersyaratkan, sehingga menjamin 

keselamatan bagi pekerja, masyarakat dan 

perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam 

standar keselamatan radiasi internasional yg 

dikeluarkan oleh International Atomic Energi Agency 

(IAEA) Safety Series No.115, International Basic 

Safety Standards For Protection Against Ionizing 

Radiation And For The Safety of Radiation Sources, 

yang diadopsi oleh negara-negara anggota IAEA 

termasuk Indonesia, merekomendasikan kepada semua 

Badan Pengawas tenaga nuklir di setiap negara untuk 

mengatur tentang keselamatan radiasi TENORM. 

Berdasarkan hal tersebut, maka BAPETEN telah 

menyiapkan peraturan keselamatan radiasi yang terkait 

dengan TENORM, yang dituangkan dalam bentuk : 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 

tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan 

Keamanan Sumber Radioaktif. Pada pasal 49 ayat 

(3) dan pasal 59 ayat (2) yang mengatur tentang 

persyaratan keselamatan paparan radiasi yang 

berasal dari TENORM. 

b. Peraturan Pemerintah Nmor. 29 Tahun 2008 

tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber radiasi 

Pengion dan Bahan Nuklir.  

c. Peraturan Kepala BAPETEN No. 9 Tahun 2009 

tentang Intervensi Terhadap Paparan Yang berasal 

dari TENORM. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 

tentang Keselamatan Radiasi dalam penyimpanan 

TENORM 

e. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu 

Yang Bekerja di Instalasi Yang Memanfaatkan 

Sumber Radiasi Pengion 

TENORM adalah zat radioaktif alam yang 

dikarenakan kegiatan manuasi atau proses teknologi 

terjadi peningkatan paparan potensial jika 

dibandingkan dengan keadaan awal. 

TENORM yang terkumpul pada proses pembersihan 

(clean up) harus disimpan ditempat penyimpanan yang 

memenuhi ketentuan. Proses Penyimpanan TENORM 

hanya dapat dilaksanakan setelah Penghasil TENORM 

mendapatkan izin penyimpanan zat radioaktif dari 

Kepala BAPETEN sebagaimana yang ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008 tentang 

Perizinan Pemanfaatan Sumber radiasi Pengion dan 

Bahan Nuklir. 

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala BAPETEN 

Nomor 16 Tahun 2013 menyatakan bahwa setiap badan 

yang akan melakukan penyimpanan TENORM wajib 

memiliki izin penyimpanan zat radiaoktif dari kepala 

BAPETEN. Dan pada Pasal 6 huruf f, disebutkan 

bahwa salah satu persyaratan izin penyimpanan adalah 

petugas proteksi radiasi industri tingkat 3 (tiga). 

 

II.1. POTENSI BAHAYA TENORM 

Sebelum kita membahas peran PPR dalam 

penyimpanan TENORM, ada baiknya kita mengetahui 

potensi bahaya TENORM. 

Di alam terdapat material yang secara alamiah telah 

mengandung zat radioaktif yang dikenal dengan 

NORM (Naturally Occuring Radioactive Material) 
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radionuklida yang terkandung didalamnya adalah U-

238, Th-232, bersama dengan anak luruhnya Ra-226, 

Pb-210, Po-210, Ra-228 dan Th-228. Pasir yang ada 

dalam tambang timah mengandung bahan radioaktif 

(misal Th-232), termasuk dalam kategori NORM yang 

merupakan bahan radioaktif yang terbentuk secara 

alami 

 

 
Gambar 1. Pekerja di Pengolahan Timah[5] 

 

 
Gambar 2. Pipa yang mengandung TENORM hasil 

penambangan minyak[5] 

 

Dari gambar 1 terlihat bagaimana seseorang bekerja 

tanpa menggunakan APD, karena mereka tidak 

memahami bahaya yang ada dihadapannya, yaitu debu 

yang berterbangan dan bahaya masuknya zat radioaktif 

pada saat mereka makan karena tangan yang sudah 

terkontaminasi dengan zat radioaktif. 

Potensi bahaya utama yang telah dikenal 

masyarakat secara luas justru berasal dari debu, 

masuknya debu secara inhalasi melalui pernafasan 

dapat menyebabkan radang paru-paru. keberadaan debu 

tersebut yang dapat mengancam kesehatan pekerja 

maupun masyarakat sekitar. Demikian juga debu akan 

dapat menyebabkan kontaminasi udara yang berpotensi 

mencemari lingkungan. 

Debu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Debu 

adalah partikel dengan ukuran sangat kecil (dalam 

ukuran micron) yang sering dikenal dengan istilah 

partikulat (particulat matter,pm). Partikulat tersebut 

dapat dihirup dan ditangkap oleh sistem pernafasan. 

Sebagian dari partikut dalam debu yang terhirup 

terdapat partikel yang lebih kecil lagi sehingga dapat 

dengan mudah langsung menembus paru-paru. Gambar 

3 dibawah menjelaskan ukuran partikel yang dapat 

masuk melalui sistem pernafasan. 

 

 
Gambar 3. Ukuran debu dalam ukuran mikron yang 

dapat masuk kedalam sistem pernafasan[5] 

II.2. PENGENDALIAN TENORM [2] 
TENORM adalah zat radioaktif alam yang 

dikarenakan kegiatan manusia atau proses teknologi 

terjadi peningkatan paparan potensial jika 

dibandingkan dengan keadaan awal dan berpotensi 

memberikan dampak radiasi baik berupa paparan 

radiasi eksterna maupun interna.  

Dalam rangka pengendalian TENORM, hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam memenuhi aspek 

keselamatan prosedur kerja yang benar, penggunaan 

alat pelindung diri (APD), dan pencegahan dan 

penanganan limbah. Sesuai Peraturan Kepala Bapeten 

No. 9 tahun 2009 tentang Intervensi terhadap paparan 

radiasi yang berasal dari TENORM, maka beberapa hal 

yang harus diikuti dalam rangka menjamin 

keselamatan radiasi terhadap bahaya TENORM adalah 

sebagai berikut[2]: 

A.  KARAKTERISASI TENORM  DAN 

ANALISIS KESELAMATAN RADIASI 

1. Penghasil TENORM harus melaksanakan 

pengukuran paparan radiasi TENORM dan 

lokasi yang diduga sebagai lokasi yang 

terkontaminasi dengan TENORM tersebut. 

Pengukuran paparan radiasi dilakukan dengan 

peralatan surveymeter dengan tingkat 

ketelitian yang disesuaikan dengan besaran 

energi TENORM. Jika hasil pengukuran 

menunjukkan tingkat paparan radiasi sama 

atau lebih besar dari dua kali tingkat paparan 

radiasi latar setempat, maka harus 

ditindaklanjuti dengan melakukan 

pengambilan sampel pada TENORM tersebut. 

2. Pengambilan sampel dilakukan pada seluruh 

bagian yang diduga sebagai TENORM dan 

lokasi yang terkontaminasi sehingga dapat 

ditentukan luas lokasi yang terkontaminasi 

atau dengan kata lain kuantitas TENORM 

keseluruhan dapat ditentukan. 

3. Sampel TENORM dianalisis untuk 

menentukan jenis dan tingkat konsentrasi 

aktivitas radionuklida yang terkandung dalam 

TENORM tersebut. Jenis radionuklida yang 
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dianalisis paling kurang mencakup 

radionuklida Th-234, Th-230, Ra-226, Pb-

210, Th-228, Ra-228 dan K-40 (mengacu pada 

Perka BAPETEN No. 9 Tahun 2009 tentang 

Intervensi paparan radiasi yang berasal dari 

TENORM). Analisis jenis dan tingkat 

radioaktivitas TENORM harus dilakukan oleh 

laboratorium yang telah terakreditasi misalnya 

PTKMR- BATAN Pasar Jumat, Jakarta. 

4. Jika hasil analisis tersebut menunjukkan 

konsentrasi aktivitas radionuklida lebih besar 

dari nilai batas tingkat intervensi yang 

ditentukan maka intervensi TENORM perlu 

dilaksanakan di lokasi tersebut. Intervensi 

adalah setiap tindakan untuk mengurangi atau 

menghindari paparan atau kemungkinan 

terjadinya paparan kronik dan paparan darurat. 

5. Hasil pengukuran paparan radiasi di lokasi 

dan analisis sampel dilaporkan ke Kepala 

BAPETEN dalam bentuk Laporan Analisis 

Keselamatan Radiasi, paling sedikit berisi 

informasi tentang: 

a. jenis dan proses kegiatan yang 

dilaksanakan;  

b. jumlah atau kuantitas TENORM;  

c. jenis dan tingkat konsentrasi 

radionuklida; dan 

d. paparan radiasi dan/atau kontaminasi 

tertinggi di permukaan TENORM. 

B. TINDAKAN REMEDIAL  

Salah satu cara pelaksanaan intervensi yaitu 

tindakan remedial. Tindakan remedial adalah tindakan 

mengembalikan pada keadaan semula sehingga 

konsentrasi radioaktif berada di bawah Tngkat 

Intervensi. Tindakan remedial dapat dilakukan dengan 

cara proses pembersihan (clean up) TENORM. Pada 

prinsipnya pembersihan TENORM adalah 

memindahkan TENORM dari lokasi yang tercemar ke 

tempat penyimpanan yang dapat menjamin 

keselamatan terhadap pekerja, masyarakat, dan 

lingkungan. Metode pembersihan (clean up) TENORM 

yang digunakan harus mempertimbangkan aspek 

efisiensi dan efektif termasuk pertimbangan biaya. 

Beberapa tahapan dapat dilakukan dalam proses 

pembersihan TENORM adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi yang telah teridentifikasi terkontaminasi 

dengan TENORM diberi tanda dan pembatas fisik 

secara jelas yang memisahkan dengan area yang 

bebas dengan TENORM. Dalam rangka untuk 

menghindarkan akses keluar masuk pekerja 

maupun pihak lain yang tidak berkepentingan 

perlu dilakukan penutupan, pembatasan atau 

mengendalikan akses umum menuju lokasi 

penempatan TENORM. 

2. TENORM yang diambil dari lokasi dimasukkan 

ke dalam bungkusan yang cukup kuat dan tidak 

mudah bocor, sebagai contoh karung goni (gunny 

sack). 

3. Minimalisasi debu yang ditimbulkan akibat 

kegiatan pembersihan harus tetap dijaga, yang 

salah satu diantaranya dengan cara menjaga 

permukaan tanah cukup basah (lembab) pada saat 

pengambilan TENORM dilakukan. 

4. Seluruh TENORM harus dipastikan telah diambil 

dari lokasi berdasarkan data yang diperoleh pada 

saat karakterisasi TENORM dan Laporan analisis 

keselamatan TENORM yang dikirimkan ke 

BAPETEN.  

5. Pengukuran kembali paparan radiasi/kontaminasi 

pada permukaan dapat digunakan untuk 

meyakinkan apakah TENORM telah diambil 

sebagaimana yang direncanakan. 

6. Rekaman kegiatan pembersihan harus dibuat, 

paling kurang meliputi tingkat paparan radiasi di 

lokasi sebelum dan sesudah pembersihan, personil 

yang terlibat pembersihan, alat ukur radiasi yang 

digunakan, personal dose monitoring yang 

digunakan, dan kuantitas TENORM yang telah 

diambil. 

7. Selama pelaksanaan pembersihaan TENORM, 

BAPETEN dapat melakukan inspeksi untuk 

memastikan pelaksanaan intervensi telah sesuai 

dengan dokumen rencana pelaksanaan intervensi 

termasuk program proteksi dan keselamatan 

radiasi.  

C.  PENYIMPANAN TENORM  

TENORM yang terkumpul pada proses pembersihan 

(clean up) harus disimpan ditempat penyimpanan yang 

memenuhi ketentuan. Proses Penyimpanan TENORM 

hanya dapat dilaksanakan setelah Penghasil TENORM 

mendapatkan izin penyimpanan zat radioaktif dari 

Kepala BAPETEN sebagaimana yang ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008 tentang 

Perizinan Pemanfaatan Sumber radiasi Pengion dan 

Bahan Nuklir.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

penyimpanan TENORM adalah sebagai berikut:  

1. TENORM yang telah dimasukkan ke dalam 

bungkusan ditempatkan dalam ruang 

penyimpanan sementara sebelum ditempatkan 

pada lokasi penyimpanan akhir seperti landfill. 

2. Ruang penyimpanan sementara harus didesain 

sedemikian rupa sehingga TENORM terlindungi 

dari hujan, udara mengalir dengan baik, TENORM 

tidak mudah dijangkau oleh pihak bukan pekerja 

(sebagai contoh ruang penyimpanan diberi pagar). 

Ruang penyimpanan sementara harus berada di 

lokasi yang bebas banjir.  

3. Ruang penyimpanan sementara dan penempatan 

TENORM didisain sedemikian rupa sehingga 

paparan tahunan pada anggota masyarakat di area 

sekitar tidak melebihi 0.3 mSv/tahun. 

4. Akses kepada area penyimpanan sementara harus 

terbatas dan ditetapkan kondisi kerja agar paparan 

tahunan kepada para pekerja umum (bukan 

pekerja radiasi), tidak melebihi 1 mSv/tahun.  
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5. Rekaman pencatatan TENORM yang disimpan 

harus dibuat dan dipelihara dengan berisi data 

paling kurang sebagai berikut: 

a. Tanda pengenal bungkusan (nomor 

identifikasi dan tipe bungkusan), 

b. Jenis dan konsentrasi aktivitas TENORM 

c. Asal TENORM 

d. Laju dosis permukaan dari bungkusan, 

e. Tanggal penyimpanan TENORM. 

6. Pengukuran paparan radiasi secara periodik 

(misalkan satu kali dalam satu bulan atau lebih 

sering bila dibutuhkan) untuk memantau tingkat 

dosis gamma lokasi penyimpanan sementara dan 

memperkiraan dosis radiasi untuk paparan 

personil yang bekerja. 

7. Melakukan pemerikaan kondisi bungkusan secara 

periodik untuk memantau integritas bungkusan 

dan melakukan kemas-ulang atau bungkus-ulang 

dalam hal bungkusan dalam kondisi rusak atau 

bocor. 

D.  PERSONIL 

Personil yang terlibat langsung dalam pengendalian 

TENORM baik pada proses karaterisasi dan intervensi 

harus telah mendapatkan pelatihan mengenai aspek 

proteksi radiasi penanganan TENORM. Personil harus 

dilengkapi alat pelindung diri (APD), antara lain alat 

pelindung pernapasan, sarung tangan, pakaian kerja 

dengan penutup kepala/pakaian terusan, sepatu boot 

pelindung, dan kacamata pelindung. Dalam kegiatan 

intervensi dapat juga melibat PPR yang memiliki 

tanggung jawab mengawasi setiap personil yang 

terlibat, menyediakan peralatan proteksi radiasi dan 

peralatan terkait lain untuk pelaksanaan intervensi. Hal 

ini untuk menjamin aspek proteksi dan keselamatan 

radiasi dalam penanganan TENORM. 

 

II.3. IZIN PENYIMPANAN TENORM 
Pemanfaatan sumber daya alam di bidang industri 

memberikan keuntungan yang besar bagi negara, 

khusus di Provinsi Bangka-Belitung dari hasil ekspor 

timah. Namun demikian, dari hasil kegiatan 

pengambilan komoditi tambang dan pemrosesannya 

lebih lanjut dapat mengakibatkan dampak terhadap 

merugikan bagi pekerja, masyarakat, bahkan 

lingkungan hidup. Diantaranya adalah 

terkonsentrasinya unsur radioaktif alamiah pada limbah 

yang dihasilkan. Dalam kegiatan tersebut, unsur 

radioaktif alam yang terkandung di dalam kerak bumi 

akan ikut termobilisasi dan akan terkonsentrasi selama 

proses pengolahan berlangsung, yang dikenal atau 

disebut dengan TENORM. 

Pengelolaan TENORM merupakan salah satu aspek 

penting dalam keselamatan radiasi, bertujuan untuk 

membatasi pemaparan masyarakat dan pekerja 

terhadap radiasi pengion dan melindungi lingkungan 

dari pelepasan radioaktivitas alam atau peningkatan 

konsentrasi radioaktivitas alam. Pengelolaan Limbah 

TENORM adalah langkah-langkah terintegrasi yang 

mencakup semua aspek atau simpul dari siklus 

peredaran limbah sejak produksi sampai penyimpanan 

atau pembuangan.  

Sampai saat ini pengelolaan TENORM sesuai 

dengan ketentuan keselamatan radiasi belum 

sepenuhnya dilakukan oleh para penghasil TENORM, 

dan pelaksanaan pengawasan keselamatan TENORM 

juga masih belum dapat dilakukan secara optimal oleh 

BAPETEN maupun oleh instansi terkait. TENORM 

yang tidak dimanfaatkan harus disimpan sebagai zat 

radioaktif. Penyimpanan TENORM harus dikelola 

sesuai dengan persyaratan keselamatan dan pencegahan 

pencemaran terhadap lingkungan hidup. 

1. Persyaratan izin penyimpanan TENORM, 

meliputi[3]: 

a. fotokopi identitas pemohon izin, berupa kartu 

tanda penduduk (KTP) bagi pemohon izin 

berkewarganegaraan Indonesia, atau kartu izin 

tinggal sementara (KITAS) dan paspor bagi 

pemohon izin berkewarganegaraan asing; 

b. fotokopi akta pendirian atau perubahan 

terakhir badan hukum bagi instansi swasta, 

atau surat pengangkatan sebagai pimpinan 

bagi instansi pemerintah; 

c. fotokopi izin dan/atau persyaratan yang 

ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang, 

paling kurang meliputi: 

1. surat keterangan domisili perusahaan 

untuk pemohon izin yang berbentuk badan 

hukum atau badan usaha; 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 

3. Izin usaha yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah setempat atau 

kementerian terkait bidang industri atau 

energi dan sumber daya mineral, dan/atau 

izin lingkungan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah setempat atau 

kementerian terkait lingkungan hidup. 

d. lokasi penyimpanan TENORM; 

e. dokumen fasilitas penyimpanan TENORM 

yang paling kurang meliputi: 

1. desain dan konstruksi fasilitas 

penyimpanan TENORM; dan/atau 

2. rona lingkungan awal radioaktivitas 

fasilitas penyimpanan TENORM; 

f. fotokopi surat izin bekerja (SIB) Petugas 

Proteksi Radiasi Industri Tingkat 3 (tiga); 

g. fotokopi bukti permohonan pelayanan 

pemantauan Dosis perorangan atau hasil 

evaluasi pemantauan Dosis perorangan; 

h. fotokopi hasil pemantauan kesehatan Pekerja 

Radiasi; 

i. fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter dan 

monitor kontaminasi yang masih berlaku; 

j. dokumen program proteksi dan keselamatan 

radiasi; 

2. Persyaratan Keselamatan Radiasi  

Persyaratan keselamatan radiasi meliputi: 
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a. persyaratan manajemen; 

b. persyaratan proteksi radiasi; 

c. persyaratan teknik; 

d. verifikasi keselamatan 

2.1. Persyaratan Manajemen 

(1) Persyaratan manajemen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi: 

a. penanggung jawab Keselamatan Radiasi; 

b. personil; dan 

c. pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi. 

(2) Personil adalah Petugas Proteksi Radiasi dan 

Pekerja Radiasi terkait dengan penanganan 

TENORM. 

2.2. Petugas Proteksi Radiasi memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk: 

a. membuat dan memutakhirkan program 

proteksi dan keselamatan radiasi; 

b. memantau penerapan program proteksi dan 

keselamatan radiasi; 

c. memastikan bahwa perlengkapan Proteksi 

Radiasi tersedia dan berfungsi dengan baik; 

d. memantau pemakaian perlengkapan Proteksi 

Radiasi; 

e. memberikan konsultasi dan pelatihan yang 

terkait dengan proteksi dan keselamatan 

radiasi kepada personil 

f. memantau dan melaporkan hasil tindakan 

korektif terhadap kondisi abnormal kepada 

Pemegang Izin; dan 

g. memelihara Rekaman. 

2.3. Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi 

(1) Pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi 

paling kurang mencakup materi: 

a. peraturan perundang-undangan terkait 

keselamatan radiasi dan keselamatan kerja; 

b. pengenalan jenis, karakteristik dan efek 

radiasi; dan 

c. prinsip dan penerapan proteksi dan 

keselamatan radiasi. 

(2) Pelatihan diberikan untuk Pekerja Radiasi 

terkait dengan penanganan TENORM. 

(3) Pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi 

untuk Petugas Proteksi Radiasi diatur dalam 

Peraturan Kepala BAPETEN mengenai 

persyaratan untuk memperoleh surat izin 

bekerja bagi Petugas Proteksi Radiasi. 

Dalam mengatasi permasalahan terkait perizinan 

penyimpanan TENORM, khususnya ketersediaan 

Petugas Proteksi Radiasi (PPR) industri tingkat 3, 

BAPETEN bekerja sama dengan lembaga pelatihan 

yang sudah mempunyai KTUN penunjukan dari 

BAPETEN, yaitu Pusdiklat Batan menyelenggarakan 

pelatihan PPR bidang industri tingkat 3, khususnya 

dalam penyimpanan TENORM selama 4 (empat) hari 

dengan materi yang terdapat dalam Peraturan Kepala 

BAPETEN Nomor 16 Tahun 2014. Setelah 

pelaksanaan pelatihan selesai dan peserta dinyatakan 

lulus, BAPETEN menyelenggarakan ujian untuk 

memperoleh Surat Izin Bekerja (SIB). 

 

 
Gambar 4. Pembukaan Pelatihan PPR Industri 3 

 

 

 
Gambar 5. Pelaksanaan Ujian SIB PPR 

 

Gambar 4 menggambarkan pembukaan pelatihan PPR 

industri tingkat 3 yang dilaksanakan di Bangka 

Belitung tanggal 21 – 23 Maret 2016, pelatihan 

dilaksanakan untuk memperoleh sertifikat kelulusan 

yang merupakan salah satu persyaratan untuk 

mengikuti ujian, suasana ujian tertulis dan lisan untuk 

memperoleh SIB terlihat pada gambar 5 yang 

diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2016. 

II.2. PERSYARATAN MEMILIKI SURAT IZIN 

BEKERJA (SIB) [4] 

Pada Pasal 6 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 

16 Tahun 2014, menyatakan bahwa Petugas Proteksi 

Radiasi (PPR) terdiri dari Petugas Proteksi Radiasi 

Industri dan Petugas Protesi Radiasi Medik. 

Petugas Proteksi Radiasi Industri diklasifikasikan 

menjadi: 

a. Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat 1; 

b. Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat 2; dan 

c. Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat 3. 

 

Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat 3 

meliputi Petugas Proteksi Radiasi yang bekerja pada 

instalasi yang memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion 

untuk kegiatan: 

a. impor, eskpor dan/atau pengalihan peralatan 

yang mengandung zat radioaktif untuk barang 

konsumen; dan 
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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 

Untuk memperoleh Surat Izin Bekerja, Petugas 

Tertentu harus mengajukan permohonan kepada 

Kepala BAPETEN dengan mengisi formulir dan 

melampirkan persyaratan yang meliputi: 

a. persyaratan umum; dan 

b. persyaratan khusus. 

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi dokumen: 

a. fotokopi bukti identitas diri; 

b. fotokopi surat hasil pemeriksaan kesehatan 

umum; dan 

c. fotokopi bukti pembayaran biaya permohonan 

Surat Izin Bekerja. 

Pelatihan 

(1) Pelatihan Petugas Tertentu harus dilaksanakan 

oleh lembaga pelatihan yang telah terakreditasi. 

(2) Pelatihan Petugas Tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. pelatihan untuk Petugas Proteksi Radiasi; dan 

b. pelatihan untuk petugas keahlian. 

Pelaksanaan Ujian SIB Petugas Proteksi Radiasi 

dilakukan oleh Tim Penguji. 

Metode Pengujian 

Pelaksanaan Ujian SIB menggunakan metode: 

a. ujian tertulis dan lisan; atau 

b. ujian tertulis, lisan, dan praktek. 

 

III. KESIMPULAN 

 Dari hasil pembahasan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

a. Salah satu peryaratan untuk memperoleh izin 

penyimpanan TENORM, perusahaan harus 

mempunyai PPR. 

b. PPR harus mengikuti pelatihan dan lulus ujian. 

c. PPR harus mempunyai SIB. 
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TANYA JAWAB 

Penanya: Angga Kautsar 

Pertanyaan:  

PI selain dikenai izin penyimpanan juga harus punya 

PPR dengan SIB BAPETEN, dalam hal PI tidak mau 

menyimpan apa tanggung jawab BAPETEN terkait 

keselamatan dan safeguads-nya? 

Jawaban: 

Untuk terkait safeguards terkait dengan additional 

protocol, dan untuk keselamatan karena TENORM 

mempunyai aspek radiasi, maka diperlukan 

pengawasan melalui izin pemanfaatan tenaga nuklir. 

 

Penanya : Ardiyanto 

Pertanyaan:  

Mengapa IKK dan laporan operasi diharmonisasikan? 

Jawaban: 

Agar pemegang izin tidak tumpang tindih dalam 

menyusun laporan. Laporan operasi sebaiknya lebih 

komprehensif dibandingkan SPI (IKK), namun unsur 

dalam SPI itu semuanya ada pada laporan operasi. 

 

Penanya : W.P Daeng Beta 

Pertanyaan:  

1. Bagaimana status PPR untuk fasilitas penyimpanan 

TENORM? Mohon penjelasan. 

2. Mohon dijelaskan status dan tata cara pelaporan 

verifikasi keselamatan untuk penyimpanan 

TENORM. 

3. Apakah sudah memadai kategori izin penyimpanan 

TENORM saat ini (izin kategori B)? Apakah masih 

ada/perlu pengetatan dalam implementasinya? 

Jawaban: 

1. PPR adalah PPR industri & khusus TENORM. 

2. Saat ini belum ada pelaporan khusus untuk 

penyimpanan TENORM yang dilakukan oleh PI 

adalah pelaporan dalam hal protokol tambahan. 

Saat ini kategori izin penyimpanan TENORM 

sudah cukup memadai dalam hal implementasinya 

perlu terus dikembangkan. 


