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ABSTRAK 

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran bahwa setiap pemanfaatan 

tenaga nuklir wajib memiliki izin. PP Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion 

dan Bahan Nuklir membagi kegiatan pemanfaatan menjadi 3 kelompok yaitu kelompok A, B dan C, salah satunya 

adalah izin penyimpanan zat radioaktif. Izin penyimpanan zat radioaktif wajib dilakukan oleh penghasil TENORM 

ketika tidak berhasil melakukan intervensi melalui tindakan remedial hingga mencapai nilai di bawah tingkat intervensi.  

Ketentuan intervensi dijelaskan dalam PP Nomor 33 Tahun 2007 dan diperjelas dengan Peraturan Kepala BAPETEN 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally 

Occuring Radioactive Material. Pemegang izin zat radioaktif harus melakukan analisis dalam rangka untuk mengetahui 

kandungan radioaktivitas dalam TENORM. Analisis kandungan radioaktivitas harus dilakukan oleh laboratorium yang 

terakreditasi. Dalam pengembangan peraturan ini, laboratorium analisis radioaktivitas lingkungan harus telah 

terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau lembaga akreditasi negara lain yang telah memiliki 

perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement (MRA)) dengan KAN. Laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan yang sudah mendapatkan akreditasi harus mendapatkan surat tanda registrasi dari Kepala 

BAPETEN dengan mengajukan permohonan kepada Kepala BAPETEN. Masa berlaku surat tanda registrasi sesuai 

dengan masa berlaku dari akreditasi. Dalam hal tidak ada atau belum terdapat laboratorium analisis radioaktivitas 

lingkungan yang terakreditasi maka harus mendapatkan penunjukan dari Kepala BAPETEN. Persyaratan penunjukan 

laboratorium analisis radioaktivitas lingkungan paling kurang harus mencakup persyaratan administrasi, persyaratan 

manajemen, dan persyaratan teknis. 

 

Kata kunci: intervensi, laboratorium, akreditasi, registrasi, penunjukan. 

 

ABSTRACT  

As stipulated in the Act Nr. 10 Year 1997 on Nuclear Energy that any utilization of nuclear energy shall be subjected 

for licensing. Government Regulation Nr. 29 Year 2008 on Licensing of the Utilization of Ionizing Radiation Sources 

and Nuclear Materials is dividing the utilization activities into 3 groups: group A, B and C, one of which is license for 

radioactive material storage. A license for radioactive material storage is required by the TENORM producer when the 

TENORM producers failed to intervene through remedial action until it reaches certain value below the intervention 

level. The provisions of the intervention are described in Government Regulation Nr. 33 Year 2007 and further regulate 

in BAPETEN Chairman Regulation Nr. 9 Year 2009 on Intervention Exposure from Technologically Enhanced 

Naturally Occuring Radioactive Materials. The licensee shall conduct analysis in order to know the radioactivity 

content in TENORM. Radioactivity analysis should be performed by an accredited laboratory. In the development of 

this regulation, the laboratory of environmental radioactivity analysis must be accredited by the National Accreditation 

Committee (KAN) or other state accreditation agencies that posses Mutual Recognition Arrangement (MRA) 

agreements with KAN. An accredited laboratory must obtain a registration letter from the BAPETEN Chairman by 

submitting an application to the BAPETEN Chairman. The validity period of the registration letter in accordance with 

the validity period of the accreditation certificate. In case an accredited laboratory of environmental radioactivity 

analysis is not available, must be officially appointed by BAPETEN Chairman to perform radioactivity analysis. The 

requirements to be appointed as the laboratory for environmental radioactivity analysis should at least include 

administrative, management, and technical requirements. 

 

Keywords: intervention, laboratory, accreditation, registration, appointed laboratory. 

 

I. PENDAHULUAN 

Badan Pengawas melaksanakan pengawasan 

pemanfaatan tenaga nuklir melalui tiga pilar 

pengawasan, yaitu peraturan, perizinan, dan inspeksi. 

Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, 

penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, 

penyimpanan, pengalihan, ekspor,  impor, penggunaan, 

dekomisioning, dan pengolahan limbah radioaktif untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan 

definisi tersebut, pemanfaatan sumber radiasi pengion 

merupakan bagian dalam pemanfaatan tenaga nuklir 
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diantaranya meliputi penggunaan zat radioaktif dan 

pembangkit radiasi pengion dalam bidang medik, 

industri, penelitian dan pengembangan [1].  

Kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu kelompok A, 

kelompok B, dan kelompok C. Salah satu yang masuk 

ke dalam kelompok B adalah kegiatan penyimpanan zat 

radioaktif. Penyimpanan zat radioaktif yang masuk 

dimaksud adalah bahan lain yang mengandung 

radioaktif, yang merupakan hasil samping antara lain 

dari kegiatan produksi, penambangan, atau rekayasa 

industri [2]. Hasil samping inilah yang kemudian 

diartikan sebagai  Technologically Enhanced Naturally 

Occuring Radioactive Material (TENORM).  

TENORM adalah zat radioaktif alam yang 

dikarenakan kegiatan manusia atau proses teknologi 

terjadi peningkatan paparan potensial jika dibandingkan 

dengan keadaan awal [3] [4]. Kegiatan yang 

dimungkinkan menghasilkan mineral ikutan berupa 

TENORM dapat ditemui dalam di bidang industri dan 

energi sumber daya mineral seperti eksploitasi minyak 

dan gas bumi, PLTU (batubara), proses sandblasting, 

peleburan logam, serta penambangan, pengolahan, dan 

pemurnian logam. 

PP Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan 

Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif dan 

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Intervensi Terhadap Paparan yang Berasal dari 

Technologically Enhanced Naturally Occuring 

Radioactive Material, menjelaskan bahwa intervensi 

terhadap paparan yang berasal dari TENORM harus 

dilakukan oleh penghasil TENORM berdasarkan pada 

tingkat intervensi. Tingkat intervensi adalah tingkat 

dosis yang dapat dihindari dengan melakukan tindakan 

protektif atau remedial untuk situasi paparan kronik atau 

paparan darurat. Pelaksanaan intervensi terhadap 

paparan yang berasal dari TENORM dilakukan dengan 

tindakan remedial. Dalam hal tindakan remedial yang 

dilakukan tidak mencapai nilai di bawah tingkat 

intervensi maka penghasil TENORM wajib mengajukan 

izin penyimpanan zat radioaktif [4]. 

Dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 

Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam 

Penyimpanan Technologically Enhanced Naturally 

Occuring Radioactive Material, pemegang izin zat 

radioaktif harus melakukan analisis dalam rangka untuk 

mengetahui kandungan radioaktivitas dalam TENORM. 

Analisis kandungan radioaktivitas harus dilakukan oleh 

laboratorium yang terakreditasi. Dalam hal analisis 

laboratorium yang terakreditasi tidak tersedia, maka 

kandungan radioaktivitas dalam TENORM dapat 

berdasarkan hasil analisis laboratorium yang ditunjuk 

oleh Kepala BAPETEN [5]. 

Dalam penyusunan peraturan Kepala 

BAPETEN mengenai laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan harus mempertimbangkan 

peraturan-peraturan terkait dengan laboratorium dan 

ketentuan dalam mendapatkan akreditasi sebagaimana 

diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Peraturan 

Kepala BAPETEN mengenai laboratorium analisis 

sampai saat ini belum ada. Pentingnya pengembangan 

peraturan sebagai payung hukum terhadap keberadaan 

dari laboratorium analisis tersebut. Pengembangan 

peraturan Kepala BAPETEN mengenai laboratorium 

analisis radioaktivitas lingkungan ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang 

diperlukan sebagai muatan dalam menyusun peraturan 

Kepala  BAPETEN tersebut.  

 

II. POKOK BAHASAN 

Kegiatan penilaian kesesuaian harus dilakukan 

oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah 

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

Penilaian kesesuaian merupakan kegiatan untuk menilai 

bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah 

memenuhi persyaratan acuan [6]. Sebagaimana 

dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa Peraturan 

Kepala BAPETEN mengenai laboratorium analisis 

masih belum ada. Saat ini BATAN sebagai badan 

pelaksana memiliki unit kerja yaitu Pusat Teknologi 

Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) yang 

memiliki laboratorium terakreditasi SNI ISO/IEC 

17025:2005 Persyaratan Umum Kompetensi 

Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. 

Perkembangan laboratorium laboratorium analisis 

kandungan radioaktivitas dapat berkembang dengan 

meningkatnya pengusahaan yang dimungkinkan akan 

menghasilkan mineral ikutan. Meskipun laboratorium 

telah terakreditasi sesuai dengan lingkup tertentu, 

Peraturan Kepala BAPETEN mengenai laboratorium 

analisis radioaktivitas lingkungan diperlukan dalam 

mengatur mekanisme bahwa laboratorium yang telah 

terakreditasi tetap harus diberi kewenangan oleh 

BAPETEN sebelum memulai layanannya. 

Kajian dalam pengembangan peraturan Kepala 

BAPETEN mengenai laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan ini menggunakan metodologi 

kajian literatur melalui peraturan perundang-undangan 

terkait dengan laboratorium diantaranya UU Nomor 20 

Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 6 Tahun 2009, dan Peraturan Kepala 

BAPETEN yang telah terbit sebelumnya. Kajian 

literatur dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan 

Kepala BAPETEN terkait TENORM, mengidentifikasi 

peraturan terkait dengan laboratorium, dan 

mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang 

diperlukan sebagai muatan dalam menyusun peraturan 

Kepala  BAPETEN mengenai laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan. 

a. mengidentifikasi peraturan Kepala BAPETEN 

terkait dengan TENORM 

Peraturan terkait dengan TENORM yaitu: 

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 

2009 merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan 

intervensi dalam PP Nomor 33 Tahun 2007. Pada Bab 

IV PP Nomor 33 Tahun 2007 menjelaskan tentang 

kewajiban dalam melakukan intervensi terhadap 

paparan yang berasal dari TENORM. Intervensi harus 

dilaksanakan oleh orang atau badan yang karena 

kegiatannya menghasilkan mineral ikutan berupa 

TENORM. Sebelum pelaksanaan intervensi, penghasil 

TENORM harus melakukan analisis keselamatan radiasi 

terhadap TENORM yang meliputi:  

1. jenis dan proses kegiatan yang dilaksanakan; 

2. jumlah atau kuantitas TENORM; 
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3. jenis dan tingkat konsentrasi radionuklida; dan 

4. paparan radiasi dan/atau kontaminasi tertinggi di 

permukaan TENORM. 

 

BAPETEN melakukan penilaian terhadap hasil 

analisis keselamatan radiasi didasarkan pada tingkat 

intervensi. Tingkat intervensi dinyatakan dalam: 

1. jumlah atau kuantitas TENORM paling sedikit 2 

(dua) ton; dan 

2. tingkat kontaminasi sama dengan atau lebih 

besar dari 1 Bq/cm
2
 (satu becquerel 

persentimeter persegi) dan/atau konsentrasi 

aktivitas sebesar: 

a. 1 Bq/gr (satu becquerel pergram) untuk tiap 

radionuklida anggota deret uranium dan 

thorium; atau 

b. 10 Bq/gr (sepuluh becquerel per gram) untuk 

kalium. 

 

Setelah dilakukan penilaian terhadap hasil 

analisis keselamatan radiasi, BAPETEN mengeluarkan 

ketetapan bahwa penghasil TENORM harus melakukan 

intervensi terhadap paparan yang berasal dari TENORM 

atau tidak perlu dilaksanakan intervensi. Intervensi 

terhadap paparan yang berasal dari TENORM dilakukan 

melalui tindakan remedial yang terdiri dari tindakan 

remedial awal dan tindakan remedial lanjutan. Dalam 

hal tindakan remedial yang dilakukan tidak mencapai 

nilai di bawah tingkat intervensi maka penghasil 

TENORM wajib mengajukan izin penyimpanan zat 

radioaktif. 

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 

2013 merupakan peraturan pelaksana dari PP Nomor 29 

Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber 

Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yaitu “setiap orang 
atau badan yang akan melaksanakan pemanfaatan 

sumber radiasi pengion dan bahan nuklir wajib memiliki 

izin dari Kepala BAPETEN”. Izin penyimpanan zat 

radioaktif (penyimpanan TENORM) harus diajukan 

oleh penghasil TENORM ketika penghasil TENORM 

tidak berhasil melakukan intervensi melalui tindakan 

remedial hingga di bawah tingkat intervensi 

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala 

BAPETEN Nomor 9 Tahun 2009.  

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 

2013 menjelaskan dua ketentuan yaitu bagaimana dalam 

mendapatkan izin penyimpanan zat radioaktif dan 

bagaimana ketentuan keselamatan radiasi dalam 

penyimpanan. Ketentuan untuk memperoleh izin 

penyimpanan zat radioaktif, maka pemohon (penghasil 

TENORM) harus mengajukan permohonan secara 

tertulis, melengkapi dokumen persyaratan izin, dan 

menyampaikan kepada Kepala BAPETEN. Izin 

penyimpanan zat radioaktif masuk ke dalam 

pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B dan 

masa berlaku untuk izin penyimpanan zat radioaktif  

adalah 5 tahun [2] [5]. Sedangkan keselamatan radiasi 

dalam penyimpanan zat radioaktif, maka pemohon 

(penghasil TENORM) harus mengikuti ketentuan mulai 

dari persyaratan manajemen, proteksi radiasi, teknik, 

dan verifikasi keselamatan. 

Kandungan radioaktivitas dalam TENORM 

harus dianalisis oleh laboratorium analisis yang 

terakreditasi. Dalam hal laboratorium analisis yang 

terakreditasi belum ada, kandungan radioaktivitas dalam 

TENORM dapat berdasarkan hasil analisis laboratorium 

yang telah ditunjuk oleh Kepala BAPETEN. Dengan 

semakin pesatnya pengusahaan yang dimungkinkan 

menghasilkan mineral ikutan berupa TENORM, 

kebutuhan akan laboratorium laboratorium analisis 

kandungan radioaktivitas menjadi sangat penting. 

Persoalan yang mungkin muncul diantaranya:  

1. jumlah penghasil TENORM yang akan 

mengujikan sampel sangat banyak tidak 

sebanding jumlah laboratorium analisis yang 

ada; 

2. laboratorium analisis kandungan radioaktivitas 

dalam TENORM yang telah terakreditasi belum 

ada; atau 

3. persebaran lokasi laboratorium analisis yang 

tidak merata. 

Perlunya pengembangan Peraturan Kepala 

BAPETEN mengenai laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan diharapkan mampu menjawab 

persoalan-persoalan yang muncul tersebut melalui 

persyaratan-persyaratan dalam peraturan. 

 

b. mengidentifikasi peraturan terkait dengan 

laboratorium 

Sebagai acuan dalam pengaturan laboratorium, 

maka harus melihat ketentuan sebagaimana yang telah 

diatur dalam Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Penilaian 

kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa 

barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah 

memenuhi persyaratan acuan. Kegiatan penilaian 

kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Penilaian 

Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite 

Akreditasi Nasional (KAN). Akreditasi adalah 

rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh v, yang 

menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau 

laboratorium memiliki kompetensi serta berhak 

melaksanakan penilaian kesesuaian. Dalam hal terdapat 

perjanjian saling pengakuan antara Komite Akreditasi 

Nasional (KAN)  dan lembaga akreditasi internasional, 

kegiatan penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK 

di luar negeri yang telah diakreditasi di negara tersebut 

berdasarkan asas timbal balik. Komite Akreditasi 

Nasional (KAN) adalah lembaga nonstruktural yang 

bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi 

Lembaga Penilaian Kesesuaian [6].  

Di dalam peraturan kementerian lain yaitu 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 

Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan juga 

dijelaskan tentang mekanisme untuk mendapatkan 

pengakuan sebagai laboratorium lingkungan. Untuk 

memperoleh pengakuan sebagagai laboratorium 

lingkungan, pemohon wajib memiliki [7]: 

1. sertifikat akreditasi sebagai laboratorium 

pengujian dengan lingkup parameter kualitas 

lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga 

akreditasi yang berwenang; dan 

2. identitas registrasi yang diterbitkan oleh menteri 

yang menjalankan urusan pemerintahan di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup. 
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Dalam rangka untuk memenuhi sertifikat 

akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan 

lingkup parameter kualitas lingkungan, maka harus 

memenuhi [7]: 

1. ISO/IEC 17025 edisi termutakhir tentang 

persyaratan umum kompetensi laboratorium 

pengujian dan laboratorium kalibrasi; dan 

2. persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh 

menteri yang menjalankan urusan pemerintahan 

di bidang pengelolaan lingkungan hidup 

(lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 6 Tahun 2009). 

Persyaratan tambahan yang dipersyaratkan 

dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 6 Tahun 2009, secara garis besar mengambil 

beberapa klausul persyaratan manajemen dan 

persyaratan teknis dalam klausul SNI ISO/IEC 17025 

Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium 

Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.  

Terkait dengan lingkup radiasi, pengaturan 

laboratorium berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2007 

menjelaskan tentang laboratorium dosimetri dan 

laboratorium kalibrasi. Laboratorium tersebut harus 

terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) 

[3]. Salah satu peraturan pelaksana terhadap ketentuan 

pengaturan laboratorium dari PP Nomor 33 Tahun 2007 

adalah dengan terbitnya Peraturan Kepala BAPETEN 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Laboratorium Dosimetri 

Eksterna. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan 

Kepala BAPETEN ini meliputi ketentuan registrasi, 

penunjukan, survailen, laporan dan rekaman, dan sanksi 

administratif. 

Tatacara registrasi dan penunjukan yang 

dijelaskan Peraturan Kepala BAPETEN ini adalah 

Laboratorium yang sudah mendapatkan akreditasi harus 

mendapatkan surat tanda registrasi dari Kepala 

BAPETEN. Laboratorium Dosimetri harus telah 

terakreditasi oleh Komite Akreditasi     Nasional (KAN) 

atau lembaga akreditasi negara lain yang telah memiliki 

perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition 

Arrangement (MRA)) dengan KAN.  

Dalam rangka untuk mendapatkan surat tanda 

registrasi, maka laboratorium dosimetri harus 

mengajukan permohonan kepada Kepala BAPETEN. 

Masa berlaku surat tanda registrasi sesuai dengan masa 

berlaku dari akreditasi. Jika laboratorium dosimetri 

belum mendapatkan akreditasi maka harus mendapatkan 

penunjukan dari Kepala BAPETEN. penunjukan 

dilakukan dengan cara laboratorium dosimetri harus 

memenuhi persyaratan manajemen dan persyaratan 

teknis. Ketentuan persyaratan manajemen dan 

persyaratan teknis diambil dari klausul-klausul yang ada 

di SNI ISO/ IEC 17025:2005 Persyaratan Umum 

Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium 

Kalibrasi [8] [9].  

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN 

Nomor 16 Tahun 2013, kebutuhan akan laboratorium 

analisis yang terakreditasi atau mendapat penujukan dari 

Kepala BAPETEN sangat penting untuk mengetahui 

kandungan radioaktivitas dalam TENORM. Peran dari 

laboratorium analisis misalnya pada saat penghasil 

TENORM melakukan analisis keselamatan radiasi 

terhadap TENORM untuk mengetahui perlu atau tidak 

perlu pelaksanaan intervensi. Ketentuan laboratorium 

yang telah terkreditasi harus sejalan dengan pengaturan 

UU Nomor 20 Tahun 2014.  

Menurut opini dari penulis terdapat beberapa 

pertimbangan yang digunakan untuk mengidentifikasi 

persyaratan-persyaratan sebagai muatan dalam 

pengembangan Peraturan Kepala BAPETEN mengenai 

laboratorium analisis radioaktivitas lingkungan ini, 

diantaranya adalah: 

a. Judul Pengembangan Peraturan 

Berdasarkan nomenklatur yang sudah muncul 

dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 

2013 adalah laboratorium analisis yang digunakan untuk 

mengetahui kandungan radioaktivitas TENORM. 

Nomenklatur dari laboratorium analisis belum di 

definisikan baik di dalam PP Nomor 33 Tahun 2007 

maupun Peraturan Kepala  BAPETEN Nomor 16 Tahun 

2013. Menurut opini penulis, rencana judul yang 

diajukan diharapkan tidak hanya terbatas pada analisis 

kandungan radoaktivitas dalam TENORM, akan tetapi 

dapat mencakup analisis kandungan radioaktivitas pada 

umumnya.  

Radioaktivitas adalah jumlah inti radioaktif 

yang mengalami proses peluruhan per satuan waktu 

[10]. Analisis radioaktivitas lingkungan bertujuan antara 

lain untuk [11]: 

1. mengetahui dan menetapkan data-data 

radioaktivitas alam, yaitu cacah latar atau 

background radiation. Cacah latar ini bervariasi 

dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke 

waktu. 

2. mengetahui besar dan jenis radioaktivitas yang 

dibebaskan oleh suatu fasilitas atau instalasi 

nuklir.  

3. mempelajari penyebaran dan pengambilan (up 

take) radionuklida di lingkungan serta 

kemungkinan bahayanya bagi manusia.  

Oleh karena itu, menurut opini dari penulis 

kemungkinan judul yang dapat dipertimbangkan adalah 

Peraturan Kepala BAPETEN mengenai laboratorium 

analisis radioaktivitas lingkungan. 

 

b. Ruang Lingkup Pengaturan 

Dalam penyusunan peraturan perundangan 

perlu dibatasi sejauh mana peraturan tersebut akan 

mengatur. Dengan menganalogikan seperti pada 

peraturan yang telah terbit yaitu Peraturan Kepala 

BAPETEN Nomor 11 Tahun 2015, maka ruang lingkup 

pengembangan peraturan ini akan mengatur tentang 

laboratorium analisis radioaktivitas lingkungan yang 

meliputi registrasi, penunjukan, penatalaksanaan 

penunjukan, survailen, laporan dan rekaman, dan sanksi 

administratif. 

 

c. Persyaratan dan Tatacara  

Mekanisme akreditasi untuk laboratorium 

analisis radioaktivitas lingkungan, mengukuti ketentuan 

sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 20 Tahun 

2014 yaitu pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan 

oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah 

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). 
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Akreditasi yang dilakukan oleh KAN mengacu kepada 

dokumen SNI ISO/IEC 17025:2005 Persyaratan Umum 

Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium 

Kalibrasi.  

Nomenklatur yang dipakai dalam 

pengembangan peraturan ini nantinya bisa 

menggunakan istilah registrasi ataupun penunjukan. 

Prinsip utamanya adalah pemberian pengakuan terhadap 

laboratorium sebelum melakukan pelayanan sesuai 

dengan lingkupnya. Sebagai contoh adalah Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan 

registrasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi 

oleh KAN untuk memperoleh pengakuan sebagai 

laboratorium lingkungan. 

Untuk memperoleh pengakuan sebagai 

laboratorium analisis radioaktivitas lingkungan, maka 

laboratorium harus mendapatkan surat tanda registrasi 

dari Kepala BAPETEN dan harus mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN. 

Laboratorium wajib memiliki: 

1. Sertifikat akreditasi dari KAN atau lembaga 

akreditasi negara lain yang telah memiliki 

perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan 

KAN sesuai dengan lingkup pelayanan; dan 

2. Surat keputusan menteri atau surat keputusan 

kepala lembaga pemerintah non kementerian, 

atau akta pendirian badan hukum yang 

menyatakan tugas dan fungsi dalam melakukan 

pelayanan analisis radioaktivitas lingkungan. 

Masa berlaku surat tanda registrasi sesuai 

dengan masa berlaku dari akreditasi. Dalam hal tidak 

ada atau belum terdapat laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan yang terakreditasi maka harus 

mendapatkan penunjukan dari Kepala BAPETEN. 

Persyaratan penunjukan laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan paling kurang harus 

mencakup persyaratan administrasi, persyaratan 

manajemen, dan persyaratan teknis. Persyaratan 

administrasi, meliputi antara lain:  

1. data identitas pemohon; 

2. fotokopi akta pendirian badan hukum atau badan 

usaha; 

3. fotokopi izin atau persyaratan yang ditetapkan 

oleh instansi lain; dan  

4. data dan informasi mengenai lokasi laboratorium 

analisis radioaktivitas lingkungan. 

a. denah fasilitas laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan; 

b. daftar perlengkapan fasilitas pengujian 

sampel; dan 

c. daftar personil. 

 

Untuk persyaratan manajemen, pemohon 

penunjukan sebagai laboratorium uji bungkusan harus 

melampirkan dokumen yang berisi informasi mengenai 

[8] [9]: 

1. organisasi laboratorium analisis radioaktivitas 

lingkungan; 

2. penetapan dan pelaksanaan sistem manajemen; 

3. prosedur pengendalian dokumen; 

4. prosedur pengaturan subkontrak kepada pihak 

lain; 

5. prosedur pengadaan alat dan bahan untuk 

menunjang proses pengujian sampel; 

6. prosedur pelayanan pelanggan; 

7. prosedur pengendalian ketidaksesuaian 

pengujian; 

8. pengembangan pengujian sampel, termasuk 

tindakan pencegahan dan perbaikan; 

9. pengendalian rekaman; 

10. audit internal; dan 

11. kaji ulang manajemen. 

Sedangkan persyaratan teknis yang harus 

dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan sebagai 

laboratoriun analisis radioaktivitas lingkungan, meliputi 

informasi tentang [8] [9]: 

1. kompetensi personil;  

2. kondisi akomodasi dan lingkungan;  

3. metode evaluasi, metode kalibrasi, dan validasi 

metode;  

4. peralatan;  

5. ketertelusuran pengukuran;  

6. sampel  dievaluasi; dan  

7. jaminan mutu hasil evaluasi. 

 

d. Penatalaksanaan Proses Permohonan 

Mekanisme dalam proses penatalaksanaan 

permohonan penunjukan sebagai laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan harus diatur dalam 

pengembangan peraturan Kepala BAPETEN mengenai 

laboratorium analisis radioaktivitas lingkungan ini. 

Prosedur permohonan penunjukan dimulai dari 

pemeriksaan kelengkapan dokumen, penilaian 

dokumen, sampai penerbitan sertifikat penunjukan 

menjadi laboratorium analisis radioaktivitas lingkungan 

harus tergambarkan secara jelas. Dalam prosedur 

permohonan penunjukan harus dijelaskan tahapan 

proses dan rentang waktu untuk setiap prosesnya. Hal 

ini berkaitan dengan prinsip transparansi dan 

keterbukaan dalam pemberian pelayanan yang harus 

dilaksanakan oleh BAPETEN. 

Dari beberapa pertimbangan dalam 

mengidentifikasi persyaratan tersebut di atas, tentunya 

perlu didiskusikan lebih lanjut dengan seluruh 

stakeholders terkait, baik internal maupun eksternal 

BAPETEN untuk mendapatkan pola pengaturan yang 

tepat dan mampu terap. Dengan adanya pengembangan 

peraturan ini diharapkan menjadi solusi dalam mengurai 

permasalahan terkait dengan laborarium analisis 

kandungan radioaktivitas dalam TENORM. Akan tetapi, 

persoalan yang mungkin muncul dengan penerapan 

peraturan baru seperti kesiapan infrastruktur, sosialiasi 

peraturan kepada stakeholders, dll harus mampu 

teridentifikasi ketika melakukan koordinasi baik secara 

internal atau eksternal BAPETEN.  

 

IV.  KESIMPULAN 

Pengembangan peraturan Kepala BAPETEN 

mengenai laboratorium analisis radioaktivitas 

lingkungan harus harmonis dengan ketentuan 

pengaturan yang lainnya. Dalam pengembangan 

peraturan ini, laboratorium analisis radioaktivitas 

lingkungan harus telah terakreditasi oleh Komite 

Akreditasi Nasional (KAN) atau lembaga akreditasi 

negara lain yang telah memiliki perjanjian saling 
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pengakuan (Mutual Recognition Arrangement (MRA)) 

dengan KAN. Laboratorium analisis radioaktivitas 

lingkungan yang sudah mendapatkan akreditasi harus 

mendapatkan surat tanda registrasi dari Kepala 

BAPETEN dengan mengajukan permohonan kepada 

Kepala BAPETEN. Masa berlaku surat tanda registrasi 

sesuai dengan masa berlaku dari akreditasi. Identifikasi 

persyaratan-persyaratan sebagai muatan dalam 

pengembangan Peraturan Kepala BAPETEN mengenai 

laboratorium analisis radioaktivitas lingkungan harus 

dilakukan diantaranya dengan pertimbangan terhadap 

ruang lingkup, persyaratan dan tata cara, serta 

penatalaksanaan proses permohonan.  Dalam hal tidak 

ada atau belum terdapat laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan yang terakreditasi maka harus 

mendapatkan penunjukan dari Kepala BAPETEN. 

Persyaratan penunjukan laboratorium analisis 

radioaktivitas lingkungan paling kurang harus 

mencakup persyaratan administrasi, persyaratan 

manajemen, dan persyaratan teknis. 
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