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ABSTRAK 
Perka BAPETEN No. 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedauratan Nuklir disusun 
berdasarkan dokumen IAEA GS-R-2 tentang Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency 
yang terbit pada Tahun 2002. Berdasarkan pelajaran yang diindentifikasi pada latihan-latihan dan dari pelaksanaan 
respons terhadap kedaruratan, termasuk tanggapan atas kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 
Daiichi di Jepang pada bulan Maret 2011 serta pertimbangan dari rekomendasi International Commission on 
Radiological Protection (ICRP) maka pada tahun 2015 IAEA telah menerbitkan dokumen revisi dari GS-R. 2 yaitu 
dokumen GSR Part 7 dengan judul dokumen yang sama dengan judul dokumen GS-R-2. Dengan adanya perubahan dan 
penyempurnaan Dokumen IAEA tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap peraturan 
Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 2010 yang didahului dengan studi terhadap referensi pendukung. Selain itu draft Perka 
yang baru juga akan memuat pengaturan kesiapsiagaan dalam kegiatan pengangkutan zat radiaoktif dimana ketentuan-
ketentuannya akan bersumber dari referensi yang terkait. Dari studi yang telah dilakukan, dihasilkan beberapa 
rekomendasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan peraturan Kepala BAPETEN tentang Kesiapsiagaan dan 
Penanggulangan Kedaruratan Nuklir. 
 
Kata kunci: revisi, kesiapsiagaan kedarutan nuklir, respons 
  
ABSTRACT 

BAPETEN Chairman Regulation No. 1 of 2010 on Nuclear Emergency Preparedness and Response was prepared 
under the IAEA GS-R-2 document on Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency published 
in 2002. Based on the lesson learned during emergency exercises and experience gained when implementing emergency 
response, including emergency response to accidents that occur at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant in 
Japan in March 2011as well as considerations from the International Commission on Radiological Protection (ICRP), 
in the 2015 the IAEA has issued GSR Part 7. The GSR Part 7 has the same title as the title of GS-R-2. With the 
amendment and refinement of this IAEA Document, it is necessary to improve the BAPETEN Chairman Regulation No. 
1 of 2010. To improve the draft of BAPETEN Chairman Regulations on Nuclear Emergency Preparedness and 
Response, a study to support this activity have been conducted. In addition, the new draft of the BAPETEN Chairman 
Regulations will also contain preparedness arrangements in the transport of radiaoctive materials in which the 
provisions will be taken from the relevant references. From the studies that have been conducted, some 
recommendations have been made to improve this BAPETEN Chairman Regulations on Nuclear Emergency 
Preparedness and Response. 
 
Keywords: amandment, nuclear emergency preparedness, response 
 
I. PENDAHULUAN 

Sebagai negara yang telah menandatangani 
Convention on Early Notification of a Nuclear 
Accident dan Convention on Assistance In the Case of 
a Nuclear or Radiology Emergency pada Tahun 1993 
dan telah diimplementasikan oleh Pemerintah 
Indonesia ke dalam Keputusan Presiden No. 81 dan 82 
Tahun 1993 maka Indonesia mempunyai kewajiban 
untuk menyusun dan mengembangkan kerangka 
regulasi terkait kesiapsiagaan dan penanggulangan 
kedaruratan nuklir. 

Di Indonesia, landasan hukum dari pelaksanaan, 
implementasi dan evaluasi Kesiapsiagaan dan 
Penanggulangan Kedaruratan Nuklir didasari pada 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2007 tentang 

Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber 
Radioaktif, PP No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan 
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan 
Nuklir, dan PP No. 54 Tahun 2012 tentang 
Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir, 
sedangkan Peraturan Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 
2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 
Kedaruratan Nuklir merupakan amanah dari Pasal 14 
ayat (2) PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan 
Reaktor Nuklir yang pada saat ini sudah diganti oleh 
PP No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir 
dan Pemanfaatan Bahan Nuklir sehingga untuk amanah 
pembentukan Perka BAPETEN tersebut sudah tidak 
relevan lagi.  
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Adapun dasar dari penyusunan peraturan Kepala 
BAPETEN No. 1 Tahun 2010 tersebut adalah  disusun 
berdasarkan dokumen IAEA GS-R-2 tentang 
Preparedness and Response for a Nuclear or 
Radiological Emergency yang terbit pada Tahun 2002. 
Berdasarkan pelajaran yang diambil dari indentifikasi 
pada latihan-latihan dan dari pelaksanaan respons 
terhadap kedaruratan, termasuk tanggapan atas 
kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 
Fukushima Daiichi di Jepang pada bulan Maret 2011 
dan dengan pertimbangan dari rekomendasi 
International Commission on Radiological Protection 
(ICRP) maka pada Tahun 2017 IAEA telah 
menerbitkan dokumen revisi dari GS-R-2 yaitu 
dokumen GSR Part 7 dengan judul dokumen yang 
sama dengan judul dokumen GS-R-2 yang merupakan 
penyempurnaan dari GS-R-2.  

Dengan adanya perubahan dan penyempurnaan 
Dokumen IAEA tersebut, maka perlu dilakukan 
perbaikan dan penyempurnaan terhadap peraturan 
Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 2010. Penyempurnaan 
diperlukan agar Perka BAPETEN ini sejalan dengan 
perkembangan standar internasional yang berlaku saat 
ini sehingga ketentuan-ketentuan yang ada pada Perka 
BAPETEN baru telah mencakup ketentuan-ketentuan 
terkini dengan tujuan utama yaitu melindungi pekerja 
kedarutan, masyakat dan lingkungan hidup. Pada tahun 
2017 Direktorat Peraturan Pengawasan Instalasi dan 
Bahan Nuklir / DP2IBN - BAPETEN melaksanakan 
revisi peraturan Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 2010 
tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 
Kedaruratan Nuklir [6].  

Selain karena pertimbangan telah diterbitkannya 
GSR part 7, revisi Perka ini juga direncanakan akan 
memasukkan ketentuan mengenai penanggulangan 
kedaruratan dalam pengangkutan zat radiaoktif yang 
merupakan amanah dari Pasal 78 PP No. 58 Tahun 
2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan 
dalam Pengangkutan Zat Radiaoktif [1]. 

Untuk mendukung kegiatan revisi Perka 
BAPETEN ini telah dilakukan studi literatur oleh 
kedua penulis sebagai pendukung revisi peraturan 
Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 2010 tentang 
Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan 
Nuklir. Studi ini diharapkan mampu membantu 
memperbaiki dan menyempurnakan peraturan Kepala 
BAPETEN ini. 

 

II. METODOLOGI 
Metode kajian dilakukan dengan cara studi pustaka 

yang bersifat komparatif, diskusi dengan personil 
penanggung jawab kesiapsiagaan dan penanggulangan 
kedaruratan nuklir dan narasumber yang mempunyai 
kompetensi di bidang kesiapsiagaan dan 
penanggulangan kedaruratan nuklir. Kajian dilakukan 
dengan memetakan ketentuan-ketentuan atau pokok-
pokok permasalahan yang ada pada Perka BAPETEN 
No. 1 Tahun 2010 dibandingkan dengan persyaratan-
persyaratan yang ada pada dokumen GSR Part 7. 
Selain itu dikaji pula poin-poin yang menjadi perhatian 
utama yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan 
dalam penerapan program kesiapsiagaan nuklir (yang 
didalamnya termasuk juga penanggulangan kedarutan 

nuklir) di instalasi nuklir dan fasilitas radiasi termasuk 
pada saat pengangkutan zat radioaktif. 

 
1. Hasil dan Pembahasan 

Dari kajian yang telah dilakukan, dihasilkan 
rekomendasi untuk memperbaiki atau menambahkan 
hal-hal berikut pada Perka BAPETEN tentang 
Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan 
Nuklir (KPKN) yang baru, antara lain: 
 
3.1. Ketentuan Baru Berdasarkan GSR Part 7 

 

3.2. Persyaratan Umum [7] 
3.2.1.     Sistem manajemen kedaruratan 

Berdasarkan requirement 1 dari poin 
4.1-4.3 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya ketentuan 
mengenai penetapan unsur-unsur yang 
saling terkait atau saling berinterkasi 
yang dibutuhkan untuk mendukung 
penetapan dan pencapaian tujuan 
KPKN dengan pengintegrasian ke 
dalam pendekatan ke semua bahaya. 
Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level peraturan pemerintah karena 
memiliki kekuatan hukum (mengikat) 
lebih tinggi dari pada level Perka 
BAPETEN yang hanya dapat mengatur 
pemegang izin saja. 
 

3.2.2. Tugas dan Tanggungjawab dalam 

KPKN 

Berdasarkan requirement 2 dari poin 
4.5-4.17 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya ketentuan 
mengenai: 
 Persiapan untuk mengantisipasi, 

mempersiapkan, merespons dan 
memulihkan keadaan darurat nuklir 
atau radiologi pada organisasi 
pengoperasi baik di tingkat site, 
daerah dan nasional, serta di tingkat 
internasional. 
 Kompensasi ganti rugi yang cepat 

dan memadai bagi korban karena 
kerusakan akibat kedaruratan nuklir 
atau radiologi. 
 Dapat memasukan klausul mengenai 

Organisasi Tanggap Darurat Nuklir 
Nasional (OTDNN). 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level peraturan pemerintah karena 
memiliki kekuatan hukum (mengikat) 
lebih tinggi dari pada level Perka 
BAPETEN yang hanya dapat mengatur 
pemegang izin saja tetapi dapat juga 
mengikat badan/lembaga lain seperti 
BNPB dan BNPB selain pemegang izin. 
 

3.2.3. Kajian Bahaya 

Berdasarkan requirement 4 dari poin 
4.18-4.26 dokumen GSR Part 7 
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direkomendasikan adanya ketentuan 
mengenai: 
 Harus ada definisi mengenai Kategori 

Kesiapsiagaan Kedaruratan (EPC) 
dan mendefinisi ulang kategori IV 
dan V. 

 
 
 
 

Tabel. 3.1. Kategori Kesiapsiagaan 
Kedaruratan (EPC) 

Kategori Bahaya 

I Efek kesehatan 
deterministik parah 
keluar tapak 

II Tindakan Proteksi 
Segera di luar tapak 

III Tidak ada bahaya di 
luar tapak – efek parah 
di dalam tapak 

IV Berlaku untuk semua 
negara 

V Area dengan zona 
perencanaan kedarutan 
dan jarak untuk 
kategori I atau II di 
negara lain (seperti 
lintas batas) 

 
 Adanya ketentuan mengenai bahaya 

harus diidentifikasi dan konsekuensi 
potensial dari keadaan darurat harus 
dinilai untuk memberikan dasar untuk 
menetapkan pengaturan untuk 
kesiapsiagaan dan tanggap darurat 
nuklir atau radiologi. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat teknis 
dan akan lebih mudah direvisi apabila 
terjadi perubahan di masa depan. 

 
3.2.4. Strategi Proteksi 

Berdasarkan requirement 5 dari poin 
4.27-4.31 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya ketentuan 
mengenai: 
 Pertimbangan harus diberikan 

terhadap tindakan yang harus diambil 
untuk menghindari atau 
meminimalkan efek deterministik 
parah dan untuk mengurangi risiko 
efek stokastik. 
 Tingkat referensi yang dinyatakan 

dalam dosis sisa (residual dose). 
 Kriteria generik nasional untuk 

mengambil tindakan protektif dan 
tindakan respons lainnya, dinyatakan 
dalam dosis yang diproyeksikan atau 
dosis yang telah diterima. 
 Tindakan-tindakan proteksi dan 

tindakan tanggap yang dibenarkan 

berdasarkan prinsip justifikasi dan 
optimisasi berdasarkan kajian bahaya 
agar selamat dan efektif. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat teknis 
(angka-angka dosis) dan akan lebih 
mudah direvisi apabila terjadi 
perubahan di masa depan. 
 

3.3. Persyaratan Fungsional 

3.3.1. Mengelola Operasi Tanggap Darurat 

Berdasarkan requirement 6 dari poin 
5.2-5.10 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya ketentuan 
mengenai: 
 Untuk fasilitas kategori I, II dan III, 

pengaturan harus dilakukan agar 
tanggap darurat on-site yang dapat 
segera dikerahkan tanpa mengganggu 
kinerja kelanjutan fungsi keselamatan 
dan keamanan operasi baik di 
fasilitas atau pada fasilitas lain di 
tapak yang sama. 
 Transisi dari operasi normal ke 

operasi yang berada pada kondisi 
darurat di tapak harus dapat 
ditentukan secara jelas dan harus 
ditentukan secara efektif. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang 
izin. 
 

3.3.2. Pengelolaan Limbah Radioaktif 

Berdasarkan requirement 15 dari poin 
5.84-5.88 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya pengaturan 
mengenai pengaturan limbah radioaktif 
yang timbul dari kedaruratan nuklir atau 
radiologi, termasuk limbah radioaktif 
yang timbul dari tindakan 
proteksi/perlindungan terkait dan 
tindakan penanggulangan lainnya yang 
dilakukan, harus diidentifikasi, 
diklasifikasi dan dikategorisasi dan 
harus dikelola dengan cara yang tidak 
membahayakan strategi perlindungan, 
dengan memperhitungkan kondisi yang 
berlaku saat ini. 
Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan terhadap pemegang izin. 
 

3.3.3. Koordinasi 

Berdasarkan requirement 22 dari poin 
6.12-6.15 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya pengaturan 
mengenai kewajiban PI untuk 
mengkoordinasikan kesiapsiagaan dan 
respons terhadap kedaruratan nuklir 
atau radiologi  dengan pemerintah di 
tingkat off-site, daerah, dan nasional 
serta internasional. 
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Ketentuan ini dapat dimasukan dalam 
level peraturan pemerintah karena 
memiliki kekuatan hukum (mengikat) 
lebih tinggi dari pada level Perka 
BAPETEN yang hanya dapat mengatur 
pemegang izin saja tetapi dapat juga 
mengikat badan/lembaga lain seperti 
BNPB dan BNPB selain pemegang izin. 
 

3.3.4. Permintaan, Penyediaan dan 

Penerimaan Bantuan Internasional 
Berdasarkan requirement 17 dari poin 
5.93-5.94 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya ketentuan 
mengenai PI yang dapat meminta 
bantuan kesiapsiagaan dan respon 
internasional dalam kedaruratan nuklir 
atau radiologi melalui Pemerintah 
Indonesia. 
Ketentuan ini dapat dimasukan dalam 
level peraturan pemerintah. 
 

3.3.5. Dukungan Logistik dan Fasilitas 

Respons 

Berdasarkan requirement 24 dari poin 
6.22-6.27 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya pengaturan 
bagi PI:  
 Untuk fasilitas kategori I dan II harus 

menyediakan pasokan logistik 
alternatif  untuk melakukan tindakan 
mitigasi on-site. 
 PI harus menempatkan dan menjaga 

pasokan logistik alternatif agar dapat 
berfungsi dan siap diakses ketika 
dibutuhkan. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang 
izin. 
 

3.3.6. Mengelola fasilitas medis 

Berdasarkan requirement 12 dari poin 
5.62-5.68 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya pengaturan 
mengenai: 
 Pengaturan bagi pemegang izin yang 

memiliki fasilitas kategori I, II, dan 
III harus mempunyai pengelolaan 
personil yang terkontaminsi atau 
individu-individu yang menerima 
paparan radiasi berlebih. 
 Pengaturan yang mencakup 

pertolongan pertama, perhitungan 
dosis, pengangkutan medis, dan 
pengobatan medis awal di fasilitas 
kesehatan. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang 
izin. 
 

3.3.7. Tindakan Proteksi Segera (Urgent  

Protective Actions) dan Tindakan 

Respons lain 

Berdasarkan requirement 9 dari poin 
5.31-5.44 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya pengaturan: 
 PI harus melakukan kajian kondisi 

kedaruratan dan menetapkan UPA 
dan tindakan respon lainnya dalam 
kedaruratan nuklir atau radiologi. 
 PI yang memiliki fasilitas kategori I, 

II, atau III harus membuat pengaturan 
untuk segera mengkaji dan 
mengantisipasi: 

a. kondisi abnormal di fasilitas; 
b. Paparan, lepasan radioaktif, 

dan lepasan bahan berbahaya 
lainnya; 

c. kondisi Radiologi di dalam 
tapak dan luar tapak (bila 
diperlukan); 

d. paparan atau potensi paparan 
terhadap pekerja dan pekerja 
kedaruratan, masyarakat, dan 
pasien serta helper dalam 
sebuah kedaruratan. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang 
izin. 
 

3.3.8. Jaminan Mutu Kedaruratan  

Berdasarkan requirement 26 dari poin 
6.34-6.39 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya pengaturan 
bagi PI untuk: 
 Membuat program untuk memastikan 

ketersediaan dan keandalan semua 
persediaan, peralatan, sistem 
komunikasi dan fasilitas, rencana, 
prosedur dan pengaturan lainnya 
yang diperlukan untuk melakukan 
fungsi pada saat kedaruratan nuklir 
atau radiologi. 
 Membuat dan memelihara rekaman 

yang memadai sehubungan dengan 
pengaturan kedaruratan dan respons 
terhadap keadaan darurat nuklir atau 
radiologi. 
 Membuat pengaturan untuk meninjau 

dan mengevaluasi tanggapan dalam 
kejadian aktual dan dalam latihan. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan bagi manajemen internal 
pemegang izin. 
 

3.3.9. Mitigasi Konsekuensi Non-radiologi 

Berdasarkan requirement 16 dari poin 
5.89-5.92 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya pengaturan 
mengenai konsekuensi non-radiologis 
keadaan darurat nuklir atau radiologis 
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dan tanggap darurat harus 
dipertimbangkan dalam menentukan 
tindakan protektif dan tindakan respons 
lainnya. 
Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang 
izin. 
 

3.3.10. Pengambilan Tindakan Proteksi 

Awal (Early Protective Actions) dan 

tindakan respons lain 

Berdasarkan requirement 14 dari 
poin 5.76-5.83 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya pengaturan 
mengenai: 
 Relokasi yang efektif yang 

mungkin diperlukan setelah 
pelepasan radioaktif yang 
signifikan dan untuk pencegahan 
konsumsi yang tidak disengaja, 
sesuai dengan strategi proteksi. 

 Untuk keadaan darurat 
transnasional di kategori IV, 
pengaturan harus dilakukan 
untuk mengambil tindakan 
perlindungan awal dan tindakan 
respons lainnya yang sesuai 
untuk area di luar kategori V. 

Ketentuan ini dapat dimasukan dalam 
level peraturan pemerintah karena 
adanya keterlibatan stakeholder lain 
selain pemegang izin. 
 

3.3.11. Proteksi Terhadap Pekerja 

Kedaruratan dan Helper 

Berdasarkan requirement 11 dari poin 
5.49-5.61 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya pengaturan 
untuk:  
 Memastikan bahwa pekerja 

kedaruratan, sejauh 
memungkinkan, ditunjuk 
sebelumnya dan sesuai dengan 
tugas yang dimaksud. 

 Melindungi pekerja kedaruratan dan 
perlindungan bagi helper dalam 
keadaan darurat untuk berbagai 
kondisi berbahaya yang diantisipasi 
di mana mereka mungkin harus 
melakukan fungsi respons. 
 Memastikan bahwa semua cara 

praktis digunakan untuk 
meminimalkan paparan pekerja 
kedaruratan dan helper dalam 
keadaan darurat dalam menanggapi 
keadaan darurat nuklir atau radiologi 
dan untuk mengoptimalkan 
perlindungan mereka. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang 
izin. 

 

3.3.12. Penghentian Kedaruratan Nuklir 

Atau Radiologi 

Berdasarkan requirement 18 dari 
poin 5.95-5.101 dokumen GSR Part 
7 direkomendasikan adanya 
pengaturan bagi PI untuk: 
 Membuat pengaturan tentang 

detail teknis penghentian 
kedaruratn nuklir atau radiologi 
dengan pertimbangan kebutuhan 
untuk memulai kembali kegiatan 
sosial dan ekonomi. 

 Melakukan proses formal dan 
konsultasi dengan pihak yang 
berwenang dalam melakukan 
penilaian tentang tindakan 
proyeksi dan tindakan respon 
lainnya dan pengaturan lainnya 
yang mendukung penghentian 
sebuah kedaruratan. 

 Membuat pengaturan terkait 
komunikasi dengan masyarakat 
pada kedaruratan nuklir atau 
radiologi. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada 
level perka karena lebih bersifat 
teknis pegaturan di lapangan bagi 
pemegang izin. 
 

3.3.13. Analisis Kedaruratan Nuklir Atau   

Radiologi dan Respons 

Kedaruratan Nuklir 

Berdasarkan requirement 19 dari poin 
5.102-5.105 dokumen GSR Part 7 
direkomendasikan adanya ketentuan bagi 
PI untuk melakukan analisis terhadap 
kedaruratan nuklir atau radiologi serta  
respon kedaruratan yang telah terjadi. 
Ketentuan ini dapat dimasukan pada level 
perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang izin. 

 
3.4. Ketentuan Baru Menyangkut Kesiapsiagaan 

dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir 

dalam pengangkutan Zat Radioakif [8] 
3.4.1. Kesiapsiagaan dan Rencana 

Kedaruratan 

Berdasarkan paragraf 4.4 dokumen TS-G-
1.2 direkomendasikan adanya pengaturan 
mengenai: 
 Pengirim dan pengangkut harus 

mempunya program kesiapsiagaan 
nuklir dan prosedur kesiapsiagaan 
yang memadai.  

 Program kesiapsiagaan harus dibuat 
oleh pemerintah lokal, daerah, dan 
nasional. 

Ketentuan ini dapat dimasukan dalam level 
peraturan pemerintah karena adanya 
keterlibatan stakeholder lain selain 
pemegang izin. 
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3.4.2. Kerangka untuk Perencanaan dan 

Persiapan Respons untuk Kecelakaan 

Pengangkutan Zat Radioaktif 

Berdasarkan paragraf 2.4 dokumen TS-G-
1.2 direkomendasikan adanya ketentuan 
bagi pemegang izin untuk memberikan 
informasi, instruksi, dan pelatihan kepada 
pekerja yang mungkin terlibat dalam 
program kedaruratan.   
Ketentuan ini dapat dimasukan pada level 
perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang izin. 
 

3.4.3. Tanggungjawab Tim Proteksi Radiasi 

Berdasarkan paragraf 3.16-3.19 dokumen 
TS-G-1.2 direkomendasikan adanya 
ketentuan bahwa tim proteksi radiasi yang 
terlibat dalam pengangkutan zat radioaktif 
adalah anggota tim dari bagian program 
kedaruratan pemerintah. 
Ketentuan ini dapat dimasukan dalam level 
peraturan pemerintah karena adanya 
keterlibatan stakeholder lain selain 
pemegang izin. 
 

3.4.4. Tanggungjawab Pengirim dan 

Pengangkut 

Berdasarkan paragraf 3.2-3.15 dokumen 
TS-G-1.2 direkomendasikan adanya 
pengaturan mengenai: 
 Tanggung jawab utama untuk 

memastikan kesiapsiagaan dalam 
pengiriman zat radioaktif berada di 
tangan pengirim. 

 Pengirim harus memastikan bahwa 
sebelum melaksanakan pengangkutan, 
pengangkut mengetahui prosedur yang 
harus diikuti dalam kejadian 
kecelakaan pengangkutan. 

 Pengangkut harus diminta 
memberitahu polisi (atau organisasi 
kedaruratan lain yang berwenang), 
pengirim, dan pihak lain yang terkait 
segera setelah terjadi kecelakaan, bila 
mereka mampu melakukan 
penaggulangan. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada level 
perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang izin. 

 
3.4.5. Pelatihan Tanggap Darurat 

Pengangkutan Zat Radioaktif 

Berdasarkan paragraf 5.74-5.86 dokumen 
TS-G-1.2 direkomendasikan adanya 
pengaturan mengenai: 
 Pengirim dan pengangkut yang terlibat 

dalam pengangkutan ZRA harus 
menyediakan pendidikan yang terkait 
dengan instruksi kedaruratan dan 
potensi bahaya dari jenis material 
yang diangkut. 

 Gladi dan pelatihan harus 
menggunakan instrumen pengukur 

radiologi terhadap bungkusan material 
radioaktif untuk memastikan 
kecukupan prosedur pengkajian 
kecelakaan.  

Ketentuan ini dapat dimasukan pada level 
perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang izin. 
 

3.4.6. Tanggungjawab untuk Notifikasi dan 

Komunikasi 

Berdasarkan paragraf 3.6-3.7 dokumen 
TS-G-1.2 direkomendasikan adanya 
pengaturan bagi pemegang izin untuk 
memastikan kesesuaian dan kelengkapan 
personil yang bertugas di fasilitas 
komunikasi dan untuk tetap menjaga 
kompetensinya. 
Ketentuan ini dapat dimasukan pada level 
perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang izin. 
 

3.4.7. Reviu Rencana Kedaruratan 

Pengangkutan 

Berdasarkan paragraf 5.89-5.91 dokumen 
TS-G-1.2 direkomendasikan adanya 
pengaturan mengenai: 
 Kewajiban pemegang izin untuk 

menugaskan personil yang 
bertanggungjawab untuk mereview, 
menjaga, dan memperbaharui program 
tersebut. 

 Kewajiban pemegang izin untuk 
memastikan bahwa program 
kedaruratan pengangkutan diperbaiki 
dengan memperhatikan hasil 
pelaksanaan gladi, pelatihan, dan 
kedaruratan yang pernah terjadi. 

 Kewajiban pemegang izin untuk 
memperbaharui informasi tentang 
nama dan nomor telepon dalam hal 
terjadi pergantian personil atau 
organisasi yang terkait. 

 Personil yang bertugas mereview dan 
menjaga program kedaruratan harus 
dilibatkan sebagai peninjau (observer) 
dalam pelatihan yang dilakukan agar 
dapat memberikan umpan balik dalam 
perbaikan program kedaruratan. 

 Kewajiban pemegang izin untuk 
mereview dan memperbaharui 
program kedaruratan minimal satu kali 
dalam satu tahun. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada level 
perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang izin. 

 
3.4.8. Informasi dan Komunikasi kepada 

Publik 

Berdasarkan paragraf 5.92-5.94 dokumen 
TS-G-1.2 direkomendasikan adanya 
pengaturan mengenai: 
 Kewajiban pemegang izin untuk 

memberikan berita yang akurat kepada 
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media massa dan masyarakat tentang 
situasi, tindakan yang dilakukan, dan 
tindakan proteksi yang 
direkomendasikan. 

 Kewajiban pemegang izin untuk 
menyediakan personil yang memiliki 
kompetensi kehumasan untuk 
mengurangi resiko terjadinya 
pemberian informasi yang tidak akurat 
ke media massa. 

Ketentuan ini dapat dimasukan pada level 
perka karena lebih bersifat teknis 
pegaturan di lapangan bagi pemegang izin. 

 

III.  KESIMPULAN 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian ini 

adalah:  
1. Terdapat beberapa hal yang harus disempurnakan 

dan diperbaiki dalam peraturan kepala BAPETEN 
terkait kesiapsiagaan nuklir dan penanggulangan 
kedaruratan nuklir sebagimana yang tertuang 
dalam Bab III, termasuk rekomendasi dan 
penempatan rekomendasi tersebut dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan baik itu level Perka 
BAPETEN ataupun level Peraturan Pemerintah. 

2. Sebagai konsideran menimbang menggunakan 
amanah pasal dari PP. No. 58 Tahun 2015, PP No. 
2 Tahun 2014, PP 54 Tahun 2012, PP No. 29 
Tahun 2008 dan PP 33 Tahun 2007. 

3. GSR Part 7 dapat dipergunakan sebagai acuan 
dalam rencana perbaikan dan penyempurnaan 
Perka BAPETEN ini dan untuk terkait dengan 
KPKN dalam pengangkutan zat radioaktif dapat 
menggunakan dokumen GSG 2, GS-G-2.1 dan TS-
G-1.2 dengan tetap mempertimbangkan 
kemamputerapan dan kearifan  lokal di Indonesia. 

4. Poin-poin terkait KPKN dalam pengangkutan zat 
radioaktif dapat dimasukkan dalam bagian unsur 
infrastruktur maupun fungsi penanggulangan atau 
dapat juga dibuat sebagai bab terpisah pada 
perbaikan Perka BAPETEN ini. 
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