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ABSTRAK: 

Konvensi tentang ketidakpastian pengukuran telah diterima secara luas dan menjadi salah satu persyaratan laboratorium 
yang menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 17025, namun masih ada masalah dalam penerapannya dalam 
penilaian kesesuaian atau kepatuhan terhadap suatu regulasi yang menerapkan ambang batas. Studi pendahuluan 
tentang implementasi ketidakpastian pengukuran dalam regulasi ketenaganukliran telah dilakukan dengan 
membandingkannya dengan regulasi non-ketenaganukliran. Beberapa regulasi ketenaganukliran yang relevan beserta 
rujukannya dalam bentuk rekomendasi dari organisasi internasional, seperti IAEA, ICRP dan ISO dipelajari dan 
dibandingkan dengan rekomendasi non-ketenaganukliran. Dari studi ini terungkap bahwa ada nuansa kesamaan dan 
perbedaan antara kedua regulasi terkait sejauh mana ketidakpastian pengukuran dituangkan dalam regulasi. Salah satu 
kesamaannya adalah bahwa keduanya menerapkan konsep margin terhadap suatu batasan walaupun ada perbedaan 
dalam metode penentuannya. Adapun salah satu perbedaannya adalah bahwa penilaian kesesuaian dalam regulasi 
ketenaganukliran cenderung menitikberatkan aspek keselamatan dengan kepercayaan tinggi, sedangkan dalam regulasi 
non-ketenaganukliran cenderung mempertimbangkan risiko jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam 
rangka menghindari sangsi bagi pihak yang tidak bersalah. Dapat disimpulkan bahwa regulasi di bidang 
ketenaganukliran yang ada belum sepenuhnya memperhitungkan ketidakpastian pengukuran sehingga belum 
sepenuhnya menjawab permasalahan terkait hasil pengukuran yang nilainya berada di sekitar batas peraturan. 
 

Kata kunci: ketidakpastian pengukuran, regulasi ketenaganukliran, batas regulasi, margin keselamatan 
 

ABSTRACT: 
Convention on measurement uncertainty has been widely accepted and has become one of the laboratory requirements 
that implements ISO 17025 quality management system but its implementation still have problems in conformity 
assessment or compliance assessment of a regulation that implements the threshold, A preliminary study on the 
implementation of measurement uncertainty in nuclear regulation has been done by comparing it with its 
implementation in non-nuclear regulation. Several relevant nuclear regulations and their references in the form of 
recommendations from international organizations, such as the IAEA, ICRP and ISO have been studied and compared 
with non-nuclear recommendations. From this study revealed that there are nuances of similarities and differences 
between the two regulations related to the extent to which the measurement uncertainty is poured in the regulation. One 
of similarities is that both regulations apply the concept of margin to a limit, although there is a difference in the 
method of determining the margin. One of differences is that conformity assessment in nuclear regulation tends to 
emphasize the safety aspect with high confidence, whereas in non-nuclear regulation tends to take into account the risks 
of mistakes in decision-making in order to avoid sanctions for the innocent. It can be concluded that the existing 
regulation in the nuclear field has not fully taken into account the measurement uncertainty so that it has not fully 
addressed the issue of measurement results whose value is around the regulatory limit. 

Keywords: measurement uncertainty, nuclear regulation, regulatory limit, safety margin 
 
I. PENDAHULUAN 

 Regulasi terkait ketenaganukliran, 
khususnya terkait keselamatan nuklir dan keselamatan 
radiasi hampir dipastikan melibatkan besaran fisika 
yang perlu diukur dengan suatu alat ukur tertentu. 
Sebagai contoh, di dalam regulasi terkait dengan 
keselamatan radiasi dikenal adanya batasan dosis 
radiasi (dosis efektif) yang boleh diterima oleh pekerja 
radiasi rata-rata per tahun sebesar 20 mSv selama 5 
tahun berturut turut (100 mSv dalam 5 tahun) dan 50 
mSv dalam satu tahun tertentu [1]. Untuk memantau 
penerimaan dosis pekerja radiasi tersebut diperlukan 

suatu alat ukur radiasi untuk mendemonstrasikan 
kepatuhan terhadap batas dosis yang ditetapkan 
regulator. Berdasarkan ketentuan GUM 6.2.1 [2], 
pelaporan hasil pengukuran harus disertai dengan hasil 
evaluasi ketidakpastian pengukurannya, dan 

dinyatakan sebagai Y = y ± U, dengan y adalah 

perkiraan terbaik dari nilai yang diperoleh dari 

pengukuran, U adalah ketidakpastian pengukuran yang 

diperluas (extended uncertainty) dan Y adalah harga 

pendekatan terhadap harga sebenarnya (true value) 

yang berkisar antara y – U dan y + U. Telah menjadi 

konsensus di bidang metrologi, termasuk juga di 
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bidang metrologi radiasi bahwa tanpa disertai 
pernyataan ketidakpastian maka hasil suatu 
pengukuran dipandang tidak sah dan tidak dapat 
diterima. Dalam sejarahnya, sebelum terjadi konsensus, 
pada tahun1977 Comité International des Poids et 
Mesures (CIPM), sebagai otoritas tertinggi di bidang 
metrologi telah meminta Bureau International des 
Poids et Mesures (BIPM) untuk mengeluarkan 
rekomendasi sebagai panduan prosedur pernyataan 
ketidakpastian pengukuran.  Rekomendasi yang 
dirumuskan oleh suatu kelompok kerja yag dibentuk 
BIPM telah disetujui CIPM pada tahun 1981[3]. 
Kemudian dalam rangka merintis konsensus yang 
dapat diterima secara internasional, CIPM merujuk ke 
International Organization for Standardization (ISO) 
untuk mengembangkan panduan yang lebih terperinci 
dengan melibatkan beberapa organisasi internasioanl 
lainnya [4]. Kini ketidakpastian pengukuran telah 
masuk dalam klausul persyaratan teknis dalam 
dokumen SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang 
Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium 
Pengujian dan laboratorium Kalibrasi [5] yang 
merupakan adopsi identik dari  ISO/IEC 17025:2005 
tentang “General requirements for the competence of 
testing and calibration laboratories” dan ISO/IEC 
17025:2005/Cor.1:2006[6]. 

Keniscayaan adanya konsep ketidakpastian 
pengukuran yang telah diakui secara luas tersebut 
ternyata belum diimplementasikan sepenuhnya secara 
legal oleh regulator ketenaganukliran dengan belum 
dijumpainya peraturan atau petunjuk yang secara 
eksplisit mengatur ketentuan terkait hal itu, terutama 
peraturan terkait batas dosis radiasi maupun tingkat 
aktivitas zat radioaktif. Masalah berupa keraguan, 
ketidaksepakatan, atau pertengkaran akan dapat timbul 
antara pihak yang mengatur dan pihak yang diatur 
apabila suatu laporan hasil pengukuran nilainya berada 
di sekitar atau mendekati nilai batas yang tertuang 
dalam suatu regulasi. Misal, dari hasil pemantauan 
suatu alat monitor dosis yang tipikal ketidakpastiannya 
sekitar 10% ditemukan seorang pekerja radiasi dengan 
penerimaan paparan sebesar (50.5 + 5.0) mSv/tahun. 
Tanpa ada ketentuan yang tegas dalam suatu regulasi 
maka akan dapat timbul keraguan atau perbedaan tafsir 
apakah paparan pekerja radiasi tersebut sudah benar-
benar melampai dosis tahunan yang diijinkan atau 
belum.  

Sebagai bagian dari studi awal, makalah ini 
akan mengulas hakekat ketidakpastian hasil 
pengukuran dan menganalisis lebih dalam 
imlementasinya di bidang ketenaganukliran dengan 
melihat regulasi yang selama ini diberlakukan, 
khususnya di bidang keselamatan nuklir dan 
keselamatan radiasi, dan membandingkan dengan yang 
diterapkan di bidang non ketenaganukliran.  
 
II. BAHAN DAN METODOLOGI 

Bahan yang digunakan dalam penelitian studi 
literatur ini berupa dokumen peraturan perundang-
undang ketenaganukliran yang ada di Indonesia 
beserta rujukannya, terutama rujukan yang berupa 
rekomendasi dari organisasi internasional, seperti 
IAEA, EC dan ISO, yang beberapa di antaranya ada 

dalam Daftar Pustaka. Sebagai bahan pendukung 
analisis, disajikan pula bahasan tentang hakekat atau 
konsep ketidakpastian serta metode penentuannya 
berdasarkan konsensus internasional. Selain itu, 
sebagai bahan perbandingan, dipelajari pula usaha-
usaha yang telah dilakukan oleh organisasi atau 
komunitas non-ketenaganukliran dalam rangka 
menerapkan dan mengatasi permasalahan terkait 
dengan ketidakpastian pengukuran, dan kemungkinan 
penerapannya di bidang ketenaganukliran. 
 

III.  HASIL STUDI LITERATUR 

 (i). Konsep Ketidakpastian Pengukuran 

Menurut JCGM 200:2008:VIM 2.26 (3.9)[2] 
atau ISO [4], ketidakpastian pengukuran didefinisikan 
sebagai parameter non-negatif yang mencirikan 
dispersi harga-harga besaran yang terkait dengan suatu 
besaran ukur, berdasarkan informasi yang digunakan. 
Definisi dalam bahasa aslinya adalah “measurement 
uncertainty: non-negative parameter characterizing 
the dispersion of the quantity values being attributed to 
a measurand, based on the information used”. Setiap 
pengukuran menggunakan suatu alat ukur, tidak 
mungkin diperoleh harga yang pasti benar, selalu 
mempunyai kesalahan (error) dan oleh karena itu hasil 
pengukuran atau perhitungan dari hasil pengukuran 
harus ditampilkan dalam bentuk rentang harga (bukan 
harga tunggal). Rentang harga tersebut adalah 
ketidakpastian suatu pengukuran. Bila suatu hasil 

pengukuran dinyatakan dalam format Y = y + U, 

maka U adalah angka di belakang + pada laporan hasil 

pengukuran itu yang dapat dinyatakan dalam bentuk 
bilangan atau dalam bentuk prosentase.  

Sebagai ilustrasi, misal suatu hasil 
pengukuran dosis radiasi di suatu titik dilaporkan 
sebesar (50.5 + 2.2) mSv. Ini bermakna bahwa taksiran 
(estimation) terbaik dosis radiasi di titik tersebut adalah 
dalam rentang antara (50.5 – 2.2) mSv dan (50.5 + 2.2) 
mSv yang berarti harga besaran ukur terdispersi antara 
48.3 mSv dan 52.7 mSv. Harga yang sebenarnya tentu 
saja tidak diketahui dengan pasti karena hasil 
pengukuran hanya menunjukkan taksiran terbaik di 
kisaran 48.3 mSv dan 52.7 mSv. Harga besaran ukur 
sebenarnya diduga berada di dalam rentang nilai 
tersebut. Contoh lain, pengukuran aktivitas suatu 
sumber radiasi yang dilakukan dengan pengulangan 10 
kali dengan kondisi peralatan dan lingkungan yang 
sama diperoleh hasil penunjukan dalam alat ukur 
berturut-turut 126; 117; 104; 139; 123; 145; 119; 128; 
113; dan 135. Sebaran data hasil pengukuran ini 
disebabkan adanya banyak faktor, di antaranya adalah 
karena sifat acak peluruhan zat radioaktif. Dari data ini 
tidak ada yang tahu presis, berapa harga sebenarnya 
aktivitas sumber radiasi tersebut. Yang dapat dilakukan 
adalah menduga bahwa harga aktivitas sebenarnya 
berada di dalam suatu rentang harga di sekitar harga 
rata-rata. sementara hasil pengukuran yang tepat benar 
tidak mungkin didapatkan. Untuk mengetahui seberapa 
yakin bahwa harga besaran ukur sebenarnya terdispersi 
di dalam rentang harga tersebut maka digunakan 

formula U = k σ, dengan σ adalah ketidakpastian 

gabungan dan k suatu faktor yang menunjukkan 
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tingkat kepercayaan (confidence level) yang besarnya 
dapat dipilih sesuai dengan tingkat kepercayaan yang 

diharapkan, sebagai contoh, pemilihan k=1, k=2, 

k=3 berturut-turut akan memberikan tingkat 

kepercayaan sekitar 68,2%, 95,4% dan 99.7%. Dengan 
memilih tingkat kepercayaan yang semakin besar, 

misal k = 3 atau 3σ (lazim dibaca tiga sigma) maka 

kemungkinan harga besaran ukur yang sebenarnya 
berada di dalam rentang dugaan akan semakin besar, 
99.7%, tetapi harga rentang ketidakpastiannya juga 
semakin lebar. Pada umumnya ketidakpastian 
pengukuran bersumber dari beberapa komponen yang 
masing-masing memberikan kontribusi terhadap 
dispersi hasil pengukuran tersebut. Bila menginginkan 
rentang ketidakpastian yang kecil tapi dengan tingkat 
kepercayaan yang tetap tinggi maka perlu memperkecil 
sumber utama ketidakpastiannya, misal memperkecil 
ketidakpastian kalibrasinya, atau memperkecil harga 
simpangan baku hasil pengukuran dengan 
memperbanyak pengulangan atau memperpanjang 
waktu pengukuran. 

Ketidakpastian pengukuran mempunyai 
sejumlah karakteristik antara lain:  

 Mencerminkan tidak diketahuinya secara pasti 
harga sebenarnya dari besaran ukur, karena 
keterbatasan kemampuan iptek saat ini, 

 Selalu melekat (inheren) dengan hasil pengukuran, 
terjadi di semua pengukuran; dapat dikurangi tapi 
tidak dapat dieliminsi,, 

 Jika dievaluasi dengan tepat dapat menjadi 
indikator tingkat mutu pengukuran dan tingkat 
kompetensi pihak yang melakukan pengukuran. 

 

(ii). Metode Penentuan Ketidakpastian Pengukuran 

Ketidakpastian pengukuran dapat bersumber 
dari banyak komponen, antara lain dari dan yang 
berkaitan dengan pengukuran, semua langkah analisis 
mulai dari preparasi sampel, faktor kesalahan alat, 
kesalahan personil, kesalahan metode, dan kesalahan 
pengukurannya sendiri. Sumber ketidakpastian lainnya 
adalah ketidaklengkapan definisi besaran ukur, 
ketidaksempurnaan realisasi definisi, 
ketidaksempurnaan model matematik, metode 
pengambilan sampel, ketidakpastian harga standar 
pengukuran dan bahan acuan, ketidakpastian konstanta 
atau parameter yang diperoleh dari sumber sumber 
lain, faktor-faktor lingkungan, keragaman acak dalam 
pengamatan berulang, resolusi alat, dan lai lain [2].  

Berdasarkan metode evaluasinya, ada dua 
kategori ketidakpastian, yaitu tipe A dan tipe B.  
Ketidakpastian tipe A adalah ketidakpastian yang 
metode evaluasinya menggunakan analisis statistik dari 
serangkaian pengamatan (menghasilkan harga rata-rata 
dan simpangan baku dari harga rata-rata atau 
simpangan baku dari pengukuran tunggal), sedangkan 
ketidakpastian tipe B adalah ketidakpastian yang 
metode evaluasinya menggunakan selain analisis 
statistik, (sebagai contoh, evaluasi berbasis data 
spesifikasi alat, sertifikat kalibrasi, dan pengalaman). 
Setelah dilakukan estimasi masing-masing komponen, 
dengan formula yang sudah dibakukan, kemudian 
dilakukan penggabungan kedua katogeri ketidakpastian 

tersebut menjadi ketidakpastian gabungan. Hasil akhir 
ketidakpastian adalah dalam bentuk ketidakpastian 
diperluas yang merupakan perkalian antara 

ketidakpastian gabungan dengan faktor k yaitu faktor 

yang diambil untuk memberikan tingkat kepercayaan 
tertentu. 

Di bidang keselamatan radiasi, komponen 
ketidakpastian tipe A yang dominan bersumber dari 
karakteristik peluruhan zat radioaktif yang bersifat 
acak sedangkan komponen ketidakpastian tipe B yang 
dominan bersumber dari nilai ketidakpastian pada 
sertifikat kalibrasi, karakteristik alat ukur dan kondisi 
lingkungan.  
 

(iii). Ketidakpastian Pengukuran Dalam Regulasi 

 Dalam suatu regulasi, ketidakpastian 
pengukuran dianggap parameter yang sangat penting 
atas dua hal, pertama menyangkut masalah apakah 
suatu hasil pengukuran merupakan bukti 
ketidakpatuhan terhadap ambang batas, terutama bila 
ambang batas tersebut berada dalam rentang 
ketidakpastian, dan kedua adalah penggunaan 
informasi ketidakpastian untuk penetapan ambang 
batas. Penentuan kepatuhan/ketidakpatuhan suatu 
sampel besaran ukur dengan menggunakan 
ketidakpastian pengukuran sebagai bahan 
pertimbangan diilustrasikan pada Gambar 1. Dari 
keterangan Gambar 1 terbaca bahwa konsep 
ketidakpastian pengukuran yang sudah dipahami secara 
mendalam yang diterapkan di laboratoria dapat 
menyelesaikan masalah keraguan dalam pengambilan 
keputusan.  
 

 
Gambar 1. Contoh penilaian kepatuhan dan 

ketidakpatuhan dengan dan tanpa menggunakan 
informasi ketidakpastian. Tanpa adanya informasi 

ketidakpastian (sebelah kiri), Cuplikan1 dan Cuplikan 
2 keduanya dianggap tidak mematuhi aturan. Dengan 

adanya informasi ketidakpastian Cuplikan 1 dapat 
dinilai masih berada pada batas kepatuhan sepanjang 

regulator menetapkan kriteria harga ketidakpastiannya 
(misal, dalam hal ini 10%). Gambar dikutip dari 

makalah Huimin Deng dkk., [7]. 
 
Pada umumnya ditetapkannya suatu regulasi 

di bidang ketenaganukliran bertujuan untuk 
mengurangi risiko bahaya yang ditimbulkan oleh 
radiasi pengion baik terhadap kesehatan maupun 
terhadap lingkungan melalui, antara lain, pembatasan 
dosis radiasi yang diterima pekerja dan masyarakat 
umum maupun pembatasan aktivitas zat radioaktif 
yang terlepas ke lingkungan. Pengukuran dosis radiasi 
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dan aktivitas zat radioaktif dilakukan untuk mengetahui 
apakah suatu kondisi sudah sesuai dengan regulasi 
yang ditetapkan. Di sinilah muncul adanya potensi 
permasalahan terkait kesesuaian antara regulasi dan 
hasil pengukuran akibat adanya ketidakpastian 
pengukuran. Permasalahan yang muncul dapat berupa 
perbedaan interprestasi, keraguan (ambiguity), bahkan 
dapat melebar ke masalah kredibilitas dan komunikasi. 
Ilustrasi pada Gambar 2 dapat menunjukkan potensi 

masalah tersebut. Untuk kasus hasil pengukuran (a) 

tidak menimbulkan keraguan bahwa nilai yang 
ditunjukkan masih belum melampaui batas yang 

diijinkan. Demikian pula untuk kasus (g) juga tidak 

menimbulkan keraguan bahwa hasis pengukuran telah 
melampaui batas yang diijinkan. Namun tidak 

demikian dengan kasus (b), (c), (d), (e), dan (f) 

yang berpotensi menimbulkan keraguan apakah suatu 
hasil pengukuran belum atau sudah melampaui batas 
yang diijinkan oleh suatu regulasi, walaupun masing-
masing kasus memberikan tingkat keraguan yang 
berbeda. Untuk mensikapi kasus-kasus hasil 
pengukuran sebagaimana pada Gambar 2 masih perlu 
dirumuskan pedoman baku bagi para regulator dan 
pemangku kepentingan di bidang ketenaganukliran. 

Untuk mengetahui sejauh mana ketidakpastian 
pengukuran diterapkan dalam regulasi 
ketenaganukliran, berikut akan dibahas beberapa 
rekomendasi dan aturan yang dipublikasikan oleh 
International Atomic Energy Agency (IAEA), 
Pemerintah Indonesia, Bapeten dan contoh kebijakan 
yang pernah dikeluarkan Nuclear Regulatory 
Commission (NRC) – USA di masa lalu, untuk 
dibandingkan dengan direktif di bidang non-
ketenaganukliran terkait dengan penggunaan informasi 
ketidakpastian dalam penilaian kesesuaian yang 
dipublikasikan oleh Eurachem/Co-operation on 
International Traceability in Analytical Chemistry 
(CITAC).  

 
 
 

 

Gambar 2. Ilustrasi potensi timbulnya keraguan dalam 
penentuan kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap 

suatu batas atas yang telah ditetapkan di dalam 
peraturan perundang-undangan ketenaganukliran. 

 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

 Di bidang keselamatan nuklir, paling tidak, 
ketidakpastian pengukuran telah dikaitkan dengan 
konsep margin keselamatan (safety margin) 
sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3 yang 

dikutip dari dokumen standar keselamatan Safety 
Reports Series No. 52 [8]. Ilustrasi pada Gambar 3 
sebenarnya suatu konsep terkait dengan penentuan 
kriteria disain suatu PLTN yang mensyaratkan kondisi 
sejumlah parameter keselamatan yang harus memenuhi 
safety margin yang ditetapkan oleh regulator. 
Pengertian safety margin di sini adalah perbedaan 
(dalam bentuk satuan besaran fisika) antara harga kritis 
suatu parameter yang terkait dengan kegagalan sistem 
atau komponen dengan harga aktual parameter 
tersebut. Pada Gambar 3, harga kritis parameter 
digambarkan sebagai ambang batas keselamatan 
(safety limit). Safety margin juga dapat diartikan 
sebagai perbedaan antara ambang batas yang dijadikan 
kriteria penerimaan (oleh suaturegulator) dengan hasil 
perhitungan yang diperoleh baik melalui metode 
taksiran terbaik (best estimation) maupun melalui 
metode perhitungan konservatif. Yang dimaksudkan 
dengan perhitungan konservatif adalah hasil analisis 
yang mengarah kepada hasil pesimistik, relatif 
terhadap suatu kriteria penerimaan yang ditentukan. 
Jadi ada dua cara untuk menentukan safety margin, 
yaitu mengarah secara langsung terhadap ambang batas 
keselamatan (safety limit),.yaitu ketika ambang 
kerusakan terlampaui, atau berbasis kriteria 
keselamatan yang ditetapkan oleh regulator. Kondisi 
suatu instalasi nuklir harus dijaga agar harga riilnya 
selalu berada jauh di bawah ambang batas keselamatan. 
Dalam hal penentuan safety margin berdasarkan 
perbedaannya dengan metode taksiran terbaik, maka 
rentang ketidakpastian dari suatu hasil perhitungan 
taksiran terbaik tersebut menjadi parameter yang 
mempengaruhi harga safety margin. Terlihat di sini 
bahwa rentang ketidakpastian harga suatu parameter 
berpengaruh terhadap harga safety margin. Jadi untuk 
mengendalikan harga safety margin harga rentang 
ketidakpastian harus dimasukkan dalam kriteria desain. 

 

Gambar 3. Bagan konsep margin keselamatan (safety 
margin). Tampak bahwa ketidakpastian pengukuran 

telah diperhitungkan dalam penentuan margin 
keselamatan yang mengacu ke kriteria penerimaan oleh 

suatu Badan Pengawas. 
 

 Sisi atas bagan sebelah kiri dan sebelah kanan 
pada Gambar 3 memperlihatkan bahwa harga kriteria 
penerimaan yang dibuat oleh Badan Pengatur selalu 
berada di bawah ambang batas keselamatan sehingga 
pelanggaran terhadap peraturan belum akan 
mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ambang batas 
keselamatan. Terlihat pula pada bagan sebelah kanan, 
bahwa margin terhadap kriteria penerimaan lebih lebar 
untuk batas atas yang dihitung berbasis rentang 
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ketidakpastian ketimbang yang dihitung berbasis harga 
konservatif.   

Di bidang keselamatan radiasi konsep safety 
margin, walaupun tidak tersurat, penerapannya 
tercermin dalam ketentuan pembatasan dosis radiasi 
bagi pekerja radiasi yaitu pada batasan dosis 20 mSv 
per tahun bagi pekerja radiasi diberikan semacam 
“kelonggaran” sampai 50 mSv per tahun meskipun 
dengan ketentuan bahwa sampai dengan lima tahun 
berikutnya total dosis yang diterima pekerja tidak 
boleh melebihi 100 mSv [1]. Bila ketentuan ini 
dianalogikan dengan konsep pada Gambar 3, meskipun 
analogi ini tidak tepat benar, maka nilai 20 mSv/tahun 
dapat dimaknai sebagai kriteria desain dan 50 mSv 
sebagai kriteria penerimaan Badan Pengatur. Bila 
diasumsikan tipikal suatu alat ukur dosis radiasi 
mengandung ketidakpastian pengukuran sekitar 20% 
maka rentang ketidakpastiannya akan berada di antara 
16 mSv dan 24 mSv dengan batas atas 24 mSv 
sehingga ada margin keselamatan terhadap kriteria 
penerimaan sebesar (50 – 26) mSv atau 26 mSv. 
Barangkali juga, meskipun tidak tepat benar, 100 mSv 
dapat ditetapkan sebagai batas keselamatan karena 
berdasarkan pengetahuan terbaik dan pengalaman 
empiris sampai saat ini dosis radiasi efek deterministik 
berada di atas 100 mSv. Bagaimananpun juga, 
ketidakpastian pengukuran masih tetap berpotensi 
menimbulkan keraguan apabila seorang pekerja radiasi 
dalam kurun waktu lima tahun menerima dosis total di 
sekitar 100 mSv.  
 
PEMERINTAH INDONESIA DAN BAPETEN 

 Sejumlah Peraturan Pemerintah dan 
Peraturan Kepala Bapeten di bidang ketenaganukliran 
[9,10, 11] terutama peraturan terkait dengan 
keselamatan radiasi secara eksplisit belum 
memasukkan parameter ketidakpastian pengukuran 
sebagai kriteria penilaian kesesuaian atau penilaian 
kepatuhan/ketidakpatuhan terhadap aturan terkait 
batasan dosis pekerja radiasi dan aktivitas zat 
radioaktif. Hal ini masih dapat di mengerti karena 
sumber utama rujukan Peraturan Pemerintah di bidang 
ketenaganukliran dan Peraturan Kepala Bapeten 
berasal dari dokumen-dokumen standar keselamatan 
yang diterbitkan IAEA [1]. Di sejumlah dokumen 
standar keelamatan IAEA maupun di sejumlah 
dokumen level di bawahnya juga belum dijumpai 
rekomendasi penggunaan parameter ketidakpastian 
pengukuran dalam penilaian kesesuaian untuk batasan 
dosis radiasi dan aktivitas zat radioaktif. Demikian pula 
di dalam rekomendasi Komisi Internasional di Bidang 
Proteksi Radiasi (ICRP) [12] juga tidak ditemukan 
ketentuan terkait ketidakpastian pengukuran sebagai 
kriteria penilaian kesesuaian. Seandainya ditemukan 
kasus seperti pada Gambar 2, belum ada pedoman 
untuk membuat keputusan dengan keyakinan tinggi 

apakah (b), (c), (d), (e), (f)  dapat dinilai patuh dan 

tidak patuh. 
 

NUCLEAR REGULATORY COMMISSION 

(NRC) – USA 

Ketidakpastian pengukuran sudah pernah 
dipermasalahan di NRC pada tahun 1990-an. Di dalam 

suatu kompilasi arsip Health Physics Positions 
Database on 10 CFR Part 20 [13] terdapat memo 
internal berjudul “Consideration of Measurement 
Uncertainty When Measuring Radiation Levels 
Approaching Regulatory Limits” tertanggal August 3, 
1990 yang isinya menegaskan sikap NRC bahwa 
terhadap hasil pengukuran yang sah yang diperoleh 
dengan metode yang mendemonstrasikan kepatuhan 
atau ketidakpatuhan yang masuk akal harus diterima 
dan bahwa ketidakpastian yang melekat pada harga 
yang terukur tidak perlu dipertimbangkan dalam 
menentukan kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap 
batas peraturan. Jadi, hanya nilai terukur (dan bukan 
jumlah nilai terukur dan ketidakpastiannya) perlu 
kurang dari nilai batas untuk menunjukkan kepatuhan 
terhadap batas peraturan. Sebaliknya, hanya nilai 
terukur (dan bukan nilai terukur dikurangi 
ketidakpastiannya) perlu lebih besar dari harga batas 
untuk menunjukkan ketidakpatuhan terhadap batas 
dalam peraturan. Sikap NRC ini dilandasi dengan 
pemahaman bahwa sebagaimana lazimnya suatu 
peraturan, suatu batas dosis harus dinyatakan dengan 
harga yang nyata dan jelas. Metode untuk 
menunjukkan kepatuhan terhadap batasan ini 
diserahkan kepada pihak yang diatur. Metode apapun 
yang dapat mendemonstrasikan kepatuhan dengan 
masuk akal akan diterima. Pernyataan ini untuk 
menyanggah pernyataan yang oleh NRC dinyatakan 
salah yang dikirim oleh salah satu perwakilan NRC ke 
pihak pemegang ijin yaitu bahwa pemegang ijin harus 
mempertimbangkan ketidakpastian yang melekat saat 
mengukur tingkat radiasi yang mendekati batas 
regulasi dan harus menetapkan batas prosedural yang 
kurang dari batas peraturan dengan jumlah yang sama 
dengan (atau melebihi) "kesalahan instrumen". 

 Jadi jelas bahwa NRC (minimal pada saat 
tahun 1990 an) sama sekali tidak mempertimbangkan 
adanya ketidakpastian pengukuran dalam melakukan 
penilaian kepatuhan dan ketidakpatuhan atas hasil 

pengukuran yang sah. Kasus (a), (b), dan (c) pada 

Gambar 2 dinilai patuh dan kasus (e), (f), dan (g) 

dinilai tidak patuh. 
 
EURACHEM/CITAC   

  Di bidang kimia analitik, Eurachem/CITAC 
telah menerbitkan pedoman untuk penilaian kesesuaian 
suatu hasil pengukuran terhadap suatu ambang batas 
dalam regulasi atau spesifikasi suatu produk dengan 
menggunakan informasi hasil pengukuran beserta 
ketidakpastian pengukurannya [14]. Panduan ini dibuat 
dengan asumsi bahwa ketidakpastian pengukuran telah 
dievaluasi dengan metode yang tepat sesuai dengan 
panduan ISO [4] dengan memperhitungkan semua 
kontribusi yang relevan, termasuk kontribusi dari 
ketidakpastian saat pengambilan cuplikan.  

Menurut panduan ini, hasil pengukuran seperti 
pada Gambar 2 sebenarnya mempunyai kebolehjadian 

yang tinggi bahwa harga besaran ukur untuk kasus (c) 

ada di bawah ambang batas dan untuk kasus (e) di atas 

ambang batas, namun ambang batas itu tumpang tindih 
dengan rentang ketidakpastian pengukurannya. Namun 
untuk membenarkan keputusan kesesuaian/kepatuhan 
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untuk kasus (c) dan ketidaksesuaian/ketidakpatuhan 

untuk kasus (e) masih dipengaruhi oleh pilihan risiko 

salah dalam mengambil keputusan. Salah keputusan ini 
kebolehjadiannya mungkin cukup kecil, tetapi mungkin 

tidak cukup kecil. Karena itu kasus (c) dan (e) harus 

dinilai berdasarkan hasil pengukuran ketidakpastian 
dan kriteria batasan (limit) atau batasan spesifikasinya 
dengan mempertimbangkan tingkat yang dapat 
diterima dari kemungkinan salah dalam mengambil 
keputusan.  
 Kunci dari pedoman Eurachem/CITAC 
adalah diperkenalkan konsep aturan keputusan 
(decision rules) sebagai dasar dalam melakukan 
penilaian kesesuaian atau kepatuhan. Suatu decision 
rule dibuat dengan memperhitungkan risiko jika terjadi 
kesalahan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan 
decision rule ini ditentukanlah suatu zona pemerimaan 
(acceptance zone) dan zona penolakan (rejection zone) 
sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4a, 4b dan 4c. 
Jika hasil pengukuran berada di zona penerimaan maka 
suatu produk dapat dinyatakan sesuai dengan 
spesifikasi. Jika hasil pengukuran berada di zona 
penolakan maka produk itu dapat dinilai tidak sesuai 
dengan spesifikasi. Konsep ini dilengkapi dengan 
adanya batas keputusan (decision limit) dan batas atas 
(upper limit) yang keduanya dipisahkan oleh suatu pita 
penjaga (guard band). Decision limit adalah 
perpotongan antara zona penerimaan dan zone 
penolakan. Batas atas dapat berupa harga ambang batas 
yang ditetapkan dalam regulasi resmi (misal, harga 
maksimum yang diijinkan) atau berupa spesifikasi 
suatu produk. Batas keputusan diperoleh dengan 

menghitung lebar pita penjaga, g yang harganya 

dipilih untuk memenuhi persyaratan decisison rule dan 
berbanding lurus dengan harga ketidakpastian 
pengukurannya, misal, jika decisison rule menyatakan 
bahwa untuk suatu ketidakpatuhan harga besaran ukur 

harus lebih besar dari batas atas plus 2u (dengan u 

adalah ketidakpastian standar) maka g = 2u. 

 Ada beberapa opsi dari pedoman ini berdasarkan 
pilihan risiko salah dalam mengambil keputusan, 
antara lain: 

a. Kasus pada Gambar 4a adalah contoh pedoman 
yang mengandung persyaratan berbatas atas, 
yang menitikberatkan keyakinan yang tinggi 
untuk penerimaan dengan benar atau dengan 
kata lain penghindaran salah dalam penerimaan. 
Contoh penerapannya misal, untuk menghindari 
kesalahan dalam mengambil keputusan terhadap 
peraturan konsentrasi maksimum kandungan 
logam berat di dalam tanah. 

b. Kasus pada Gambar 4b adalah contoh pedoman 
yang mengandung persyaratan berbatas atas, 
yang menitikberatkan keyakinan yang tinggi 
untuk penolakan dengan benar atau dengan kata 
lain penghindaran salah penolakan. Contoh 
penerapannya misal, untuk menghindari 
kesalahan dalam mengambil keputusan terhadap 
pengemudi mobil yang kandungan alkohol 
dalam darahnya berada di sekitar batas atas, 
sehingga terhindar dari menghukum orang yang 
tidak bersalah. 

c. Kasus pada Gambar 4c adalah contoh pedoman 
yang mengandung persyaratan berbatas bawah 
dan berbatas atas sehingga zona penerimaan 
berada di antaranya. Contoh penerapannya 
misal, pabrik baja yang mempersyaratkan 
kandungan nikel untuk jenis baja tahan karat 
harus dalam rentang antara 16.0 -18.0 % w/w.  
 

 
 

Gambar 4a. Posisi zona penerimaan dan zona 
penolakan untuk suatu aturan atau spesifikasi berbatas 
atas (upper limit) untuk mendapatkan keyakinan yang 

tinggi agar dapat memutuskan penerimaan dengan 
benar (correct acceptance) . 

 

 
Gambar 4b. Posisi zona penerimaan dan zona 
penolakan untuk suatu aturan atau spesifikasi 
berbatas atas (upper limit) untuk mendapatkan 
keyakinan yang tinggi agar dapat memutuskan 
 penolakan dengan benar (correct rejection).  

 

 

 

Gambar 4c. Pita garda,batas keputusan, sebuah zona 
penerimaan dan dua buah zona penolakan  

untuk suatu spesifikasi berbatas bawah dan berbatas 
atas untuk mendapatkan keyakinan yang tinggi agar 

dapat memutuskan penerimaan dengan benar (correct 
acceptance)  

 
 Decision rule yang paling sederhana adalah 
bahwa hasil yang sama dengan atau lebih besar dari 
batas atas (upper limit) menyiratkan ketidakpatuhan, 
sedangkan hasil yang lebih rendah dari batas atas 
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menyiratkan kepatuhan, asalkan harga 
ketidakpastiannya (yang diperluas) di bawah suatu 
harga tertentu. Decision rule model ini biasanya 
digunakan bila harga ketidakpastian relatif kecil 
ketimbang harga batas sehingga risiko membuat 
keputusan yang salah masih dapat diterima. Namun 
untuk menggunakan aturan ini tanpa menentukan harga 
maksimum ketidakpastian yang diijinkan berarti harga 
kebolehjadian membuat keputusan salah tidak dapat 
diketahui.  
 Decision rule yang saat ini banyak digunakan 
adalah bahwa suatu hasil pengukuran termasuk tidak 
patuh jika harga hasil pengukuran dengan 
ketidakpastian yang diperluas melebihi batas atas. 

Dengan decision rule ini maka kasus (a), (b), (c),(e), 

(f) akan dinilai patuh, dan (g) pada Gambar 2 dinilai 

tidak patuh.  
Untuk dapat melakukan pengambilan 

keputusan sesuai dengan pedoman ini maka selain 
decision rule, diperlukan data atau informasi terkait 
dengan spesifikasi obyek yang diukur, hasil analisis, 
ketidakpastian pengukuran beserta tingkat kepercayaan 
dan derajat kebebasannya (untuk keidakpastian yang 
diperluas dan spesifikasi yang berbatas atas dan atau 

berbatas bawah). Lebar pita penjaga g dapat dihitung 

berdasarkan data ketidakpastian dan decision rule yang 
dipakai. Demikian pula batas keputusan dan zone 
penerimaan serta zona penolakan dapat ditentukan 
berdasarkan spesifikasi dan decision rule. Untuk lebih 
memperjelas penerapannya, di dalam pedoman 
Eurachem/CITAC ini dilengkapi dengan beberapa 
contoh kasus dengan variasi kondisi hasil pengukuran 
ketidakpastian (Apendiks A) dan contoh penerapan 
(Apendiks B)[14]. 
 
IV. PEMBAHASAN 
 Dari hasil studi terhadap dokumen IAEA 
Safery Series No.52 [8] dapat diketahui bahwa ada dua 
cara untuk menentukan safety margin, yaitu mengarah 
secara langsung terhadap ambang batas keselamatan 
(safety limit) dan berbasis kriteria keselamatan yang 
ditetapkan oleh regulator. Konsep yang banyak dianut 
oleh negara anggota IAEA saat ini adalah konsep 
safety margin yang parameternya dihitung berdasarkan 
taksiran terbaik disertai dengan perhitungan rentang 
ketidakpastiannya dan mengacu ke kriteria penerimaan 
yang dikeluarkan oleh suatu badan regulator (bagan 
bagian tengah pada Gambar 3). Jadi walaupun 
ketidakpastian pengukuran tidak ada dalam kriteria 
penilaian, namun sudah masuk dalam perhitungan 
safety margin. Bila konsep ini dianalogikan dengan 
konsep yang direkomendasikan oleh Eurochem/ATAC 
di bidang kimia analitik, maka, konsep yang diterapkan 
di bidang keselamatan nuklir cenderung bersesuaian 
dengan konsep berkeyakinan tinggi untuk menerima 
dengan benar  (Gambar 4a) ketimbang berkeyakinan 
tinggi untuk menolak dengan benar (Gambar 4b). 
Artinya, dalam penerapan peraturan, badan regulator 
cenderung memilih berkeyakinan tinggi demi 
keselamatan ketimbang menghukum pihak yang tidak 
bersalah atau menolak suatu spesifikasi yang 
memenuhi kriteria. Dengan kata lain, bila analogi ini 

benar, maka aturan yang diterapkan di bidang 
keselamatan radiasi mengandung kehati-hatian yang 
tinggi tetapi masih berpeluang menghukum pihak yang 
tidak bersalah. 

Hal yang berbeda terjadi di bidang non-
ketenaganukliran, sebagai contoh, sejumah Direktif EC 
generasi kedua seperti Petunjuk Insenerasi Limbah, 
Petunjuk Pembakaran BesarTanaman, Petunjuk Pelarut 
(Solvents Directive) dan Petunjuk Pencegahan dan 
Pengendalian Pencemaran [15] tidak hanya 
mengenakan batasan emisi pada polutan individu tetapi 
juga menentukan ketidakpastian pengukuran yang 
harus dicapai dengan sistem pemantauan otomatis dan 
dimasukkan dalam proses regulasi. Pendekatan ini 
menciptakan hubungan antara panduan dan berbagai 
standar pelengkap yang menjelaskan teknik 
pemantauan, metode kalibrasi dan pengukuran jaminan 
kualitas dan manajemen. Persyaratan ketidakpastian 
pengukuran dinyatakan secara jelas dalam direktif, 
antara lain untuk memenuhi persyaratan standar 
jaminan kualitas EN ISO/IEC 17025: 2005.  

Dewasa ini peralatan untuk pengukuran 
radiasi telah semakin canggih, mengalami kemajuan 
signifikan seiring dengan perkembangan teknologi 
elektronik dan digital, namun harga ketidakpastian 
hasil pengukuran dosis radiasi yang dapat dicapai saat 
ini masih relatif besar, berkisar antara 5 % - 30%, 
sehingga memberikan rentang estimasi harga 
sebenarnya dari suatu hasil pengukuran yang relatif 
masih lebar. Dengan demikian bila dijumpai harga 
hasil pengukuran yang berada di sekitar dosis ambang, 
semestinya harga tersebut bukanlah satu-satunya 
parameter yang dijadikan acuan dalam menilai 
pelanggaran oleh pihak yang diatur karena harga yang 
sebenarnya dapat terbentang 5 -30% di bawah dan di 
atas harga hasilpengukuran itu.  

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa, 
walaupun hasil pengukuran besaran radiasi baik dalam 
besaran dosis radiasi maupun aktivitas sumber 
radioaktif mengandung unsur ketidakpastian 
pengukuran, namun belum ada regulasi di bidang 
ketenaganukliran yang secara eksplisit memasukkan 
parameter ketidakpastian pengukuran ke dalam 
persyaratan dalam penentuan kesesuaian antara hasil 
pengukuran dan batas regulasi. Dapat dikatakan bahwa 
regulasi di bidang ketenaganukliran yang ada belum 
sepenuhnya menjawab permasalahan terkait hasil 
pengukuran yang nilainya berada di sekitar batas 
peraturan. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Telah dilakukan studi literatur sebagai 
penelitian pendahuluan tentang implementasi 
ketidakpastian pengukuran terhadap peraturan 
perundang-undangan ketenaganukliran. Dari studi ini 
terungkap bahwa ada nuansa kesamaan dan perbedaan 
antara regulasi di bidang ketenaganukliran dan non 
ketenaganukliran terkait sejauh mana ketidakpastian 
pengukuran dituangkan dalam regulasi. Kedua regulasi 
menerapkan konsep margin terhadap suatu batas yang 
ditetapkan, walaupun ada perbedaan dalam metode 
penentuan margin. Nuasa perbedaan antara kedua 
regulasi adalah bahwa penilaian kesesuaian dalam 
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regulasi ketenaganukliran cenderung menitikberatkan 
aspek keselamatan dengan kepercayaan tinggi, 
sedangkan penilaian kesesuaian non-ketenaganukliran 
cenderung mempertimbangkan risiko jika terjadi 
kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka 
penghindaran sangsi bagi pihak yang tidak bersalah. 
Dapat disimpulkan bahwa regulasi di bidang 
ketenaganukliran yang ada belum sepenuhnya 
memperhitungkan ketidakpastian pengukuran sehingga 
belum sepenuhnya menjawab permasalahan terkait 
hasil pengukuran yang nilainya berada di sekitar batas 
peraturan. Ke depan perlu dilakukan pengembangkan 
konsep yang lebih baik dalam rangka mengakomodasi 
permasalahan ketidakpastian pengukuran. Dapat 
disarankan bahwa penerapan peraturan terkait nilai 
batas di bidang ketenaganukliran perlu disertai dengan 
pemahaman yang baik tentang evaluasi ketidakpastian 
pengukuran. Walapun regulasi terkait batasan dosis 
atau aktivitas tanpa disertai penjelasan yang tegas 
terkait dengan ketidakpastian suatu hasil pengukuran, 
sebaiknya penilaian suatu pelanggaran karena 
pelampauan ambang batas dosis harus ditinjau dari 
berbagai aspek teknis selain dari laporan hasil 
pengukuran.  
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