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RINGKASAN 
ASPEK PERIZINAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN AKSELERATOR DAN IRADIATOR 
LAINNYA: MBE UNTUK CROSSLINKING CHITOSAN, GEL DARI RUMPUT LAUT, IRADIATOR 
LATEX, STERILISASI, DAN SIKLOTRON UNTUK F18 PET. Aspek perizinan dan pengawasan 
pemanfaatan akselerator dan iradiator lainnya: MBE untuk Crosslinking Chitosan, Gel dari Rumput Laut, 
Iradiator Latex, Sterilisasi, dan Siklotron untuk F18 PET telah dibahas.  Dari sudut pandang regulasi, salah 
satu tujuan pengawasan BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) adalah untuk menjamin keselamatan 
dan kesehatan pekerja, masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam pemanfaatan 
tenaga nuklir.  Persyaratan dan tata cara perizinan ditetapkan sesuai dengan risiko yang terkait dengan 
keselamatan radiasi dan keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir, sehingga semakin tinggi risiko 
suatu pemanfaatan, maka persyaratan izin yang diberlakukan semakin ketat. Persyaratan izin terdiri atas 
persyaratan administratif, teknis dan khusus. Perizinan pemanfaatan Iradiator kategori I tidak memerlukan 
peryaratan khusus karena resikonya paling rendah dan izin hanya 1 (satu) tahap. Sedangkan Iradiator 
kategori II sampai dengan IV, dan siklotron F18 PET memerlukan persyaratan khusus dan izin bertahap 
(muti tahap).  

Kata kunci :  BAPETEN, persyaratan dan tata cara perizinan iradiator, siklotron F18 PET. 

SUMMARY 
ASPECTS OF LICENSING AND CONTROL USE OF ACCELERATORS AND OTHER 
IRRADIATORS: MBE FOR CROSSLINKING CHITOSAN, SEAWEED GEL, LATEX, 
STERILIZATION IRRADIATORS, AND CYCLOTRON FOR F18 PET. Aspects of licensing and control 
the use of other accelerators and irradiators: EBM for crosslinking chitosan, Seaweed Gel, Latex, 
Sterilization Irradiators, and cyclotron for F18 PET has been discussed. From the regulatory point of view, 
one of the purposes of BAPETEN (Nuclear Energy Regulatory Agency) is to ensure the safety and health of 
workers, public, and environmental protection in the use of nuclear energy. Requirements and licensing 
procedures established in accordance with the risks associated with radiation safety and security of 
Radioactive Sources and Nuclear Materials, so the higher the risk of a use, then the licensing requirements 
imposed increasingly stringent. Licensing requirements consist of administrative, technical and special 
requirements. Licensing the use of irradiators category I do not need the special requirements for the lowest 
risk and 1 (one) stage licensing. While irradiators category II through IV, and F18 PET cyclotron require 
special requirements and more than one stages  licensing. 

Keywords:  BAPETEN, requirements and licensing procedures of iradiators, cyclotron for F18 PET. 

 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

adan Pengawas Tenaga Nuklir, disingkat 
BAPETEN adalah badan pengawas tingkat 

nasional untuk pemanfaatan tenaga nuklir di 
Indonesia. Salah satu tujuan pengawasan BAPETEN  
adalah  untuk menjamin keselamatan dan kesehatan 
dan anggota masyarakat dan perlindungan terhadap 
lingkungan hidup dalam hal pemanfaatan tenaga B 
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nuklir. BAPETEN melaksanakan pengawasan tenaga 
nuklir melalui peraturan, perizinan dan inspeksi.1 
BAPETEN juga menyelenggarakan fungsi 
pengkajian sebagai tenaga pemikir (think tank) 
untuk mendukung tugas tugas pengawasan, yaitu 
peraturan, perizinan dan inspeksi ; dan menetapkan 
kebijakan  nasional dalam pengawasan pemanfaatan 
tenaga nuklir.   

Akselerator  dan iradiator lainnya, termasuk 
MBE untuk Crosslinking Chitosan, Gel dari Rumput 
Laut, Iradiator Latex, Sterilisasi adalah ruang 
lingkup pengawasan  BAPETEN dalam pemanfaatan 
tenaga nuklir. Pengawasan BAPETEN terhadap 
pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan melalui 
peraturan, perizinan, dan inspeksi. Aspek perizinan 
menjadi sangat penting, mengingat  entry point dan 
pengendalian legalitas pemanfaatan tenaga nuklir 
adalah perizinan. Persyaratan dan tata cara perizinan 
ditetapkan berdasarkan risiko yang terkait dengan 
keselamatan radiasi dan keamanan Sumber 
Radioaktif dan Bahan Nuklir, sehingga semakin 
tinggi risiko suatu Pemanfaatan, maka persyaratan 
izin yang diberlakukan semakin ketat. 

Masalah 

Bagaimana aspek Perizinan dan Pengawasan 
Pemanfaatan Akselerator dan Iradiator Lainnya: 
MBE untuk Crosslinking Chitosan, Gel dari Rumput 
Laut, Iradiator untuk  Latex, Sterilisasi, dan 
Siklotron untuk F18 PET?  

Tujuan 

Untuk memahami Aspek Perizinan dan 
Pengawasan Pemanfaatan Akselerator dan Iradiator 
Lainnya: MBE untuk Crosslinking Chitosan, Gel 
dari Rumput Laut, Iradiator untuk Latex, Sterilisasi, 
dan Siklotron untuk F18 PET guna menjamin 
keselamatan dan kesehatan pekerja, masyarakat dan 
perlindungan terhadap lingkungan hidup. 

Untuk mengetahui kebijakan BAPETEN 
dalam Aspek Perizinan dan Pengawasan 
Pemanfaatan Akselerator dan Iradiator Lainnya: 
MBE untuk Crosslinking Chitosan, Gel dari Rumput 
Laut, Iradiator untuk Latex, Sterilisasi, dan Siklotron 
untuk F18 PET.  

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup paper ini meliputi penjelasan 
umum dan pengembangan mengenai aspek perizinan 
dan pengawasan pemanfaatan akselerator dan 
iradiator lainnya termasuk pada MBE untuk 
Crosslinking Chitosan, Gel dari Rumput Laut, 

                                                           
1 Sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran. 

Iradiator untuk Latex, Sterilisasi, dan Siklotron 
untuk F18 PET. 

BAHAN KAJIAN 
Bahan kajian adalah peraturan perundangan terkait 
dengan perizinan akselerator dan iradiator lainnya, 
ketegorisasi iradiator, persyaratan izin, kelompok 
izin pemanfaatan, izin bertahap (multi tahap) dan  
izin 1 (satu) tahap, kewajiban AMDAL, proses izin 
dan kelompok keamanan sumber radioaktif.   

METODE KAJIAN 
Metode kajian adalah studi literatur terhadap 
berbagai sumber yang terkait. 

PEMBAHASAN 
Lingkup pembahasan paper ini mencakup 

akselerator dan iradiator lainnya termasuk MBE 
untuk Crosslinking Chitosan, Gel dari Rumput Laut, 
Iradiator untuk Latex dan Sterilisasi; serta produksi 
radioisotop (siklotron) F18 PET (Positron Emission 
Tomography). Lingkup pembahasan tersebut 
termasuk dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion 
kelompok A. Sesuai dengan Pasal 4, PP Nomor 29 
Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pemanfaatan Sumber 
Radiasi Pengion kelompok A, meliputi kegiatan: 
a. ekspor zat radioaktif; 
b. impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau 

pembangkit radiasi pengion untuk keperluan 
medik; 

c. impor zat radioaktif untuk keperluan selain 
medik; 

d. pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit 
radiasi pengion untuk keperluan medik; 

e. pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit 
radiasi pengion untuk keperluan selain medik; 

f. produksi pembangkit radiasi pengion; 
g. produksi barang konsumen yang mengandung zat 

radioaktif; 
h. penggunaan dan/atau penelitian dan 

pengembangan dalam: 
1. radiologi diagnostik dan intervensional; 
2. iradiator kategori I dengan zat radioaktif 

terbungkus; 
3. iradiator kategori I dengan pembangkit 

radiasi pengion; 
4. gauging industri dengan zat radioaktif 

aktivitas tinggi; 
5. radiografi industri fasilitas terbuka; 
6. well logging; 
7. perunut; 
8. fotofluorografi dengan zat radioaktif 

aktivitas sedang atau pembangkit radiasi 
pengion dengan energi sedang; 

9. radioterapi; 
10. fasilitas kalibrasi; 
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11. radiografi industri fasilitas tertutup; 
12. fotofluorografi dengan zat radioaktif 

aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi 
pengion dengan energi tinggi; 

13. iradiator kategori II dan III dengan zat 
radioaktif terbungkus; 

14. iradiator kategori II dengan pembangkit 
radiasi pengion; 

15. iradiator kategori IV dengan zat radioaktif 
terbungkus; 

16. kedokteran nuklir diagnostik in vivo; dan 
17. kedokteran nuklir terapi. 

i. produksi radioisotop; dan 
j. pengelolaan limbah radioaktif. 

Pada dasarnya MBE untuk Crosslinking 
Chitosan, Gel dari Rumput Laut, Iradiator untuk 
Latex dan Sterilisasi termasuk dalam jenis izin 
pemanfaatan iradiator kategori I sampai dengan IV. 
Iradiator kategori IV memiliki tingkat resiko 
tertinggi, sedangkan iradiator kategori I memiliki 
resiko terendah. Sedangkan menurut Keputusan 
Kepala BAPETEN Nomor 11/Ka-BAPETEN/VI-99 
tentang izin Konstruksi dan Operasi Iradiator 
diuraikan bahwa: 
a. Iradiator adalah perangkat peralatan pemancar 

radiasi dengan sumber radionuklida pemancar 
gamma atau pesawat akselerator pembangkit 
sinar-X dan/atau berkas elektron, yang 
digunakan untuk tujuan penelitian, 
sterilisasi/pasteurisasi, polimerisasi maupun 
untuk pengawetan bahan makanan.  

b. Instalasi iradiator adalah suatu bangunan 
permanen yang tertutup dimana di dalamnya 
terdapat sumber radiasi dan sarana lainnya yang 
diperlukan untuk melakukan iradiasi atau suatu 
perangkat khusus sumber radiasi yang 
dilengkapi dengan sarana iradiasi yang 
diperlukan.  

c. Izin konstruksi adalah izin untuk membangun 
instalasi iradiator mulai dari pengecoran fondasi 
dan pemasangan peralatan setiap bagian 
instalasi sampai siap untuk dioperasikan.  

d. Izin operasi adalah izin untuk mengoperasikan 
iradiator.  

Keputusan Kepala BAPETEN ini masih 
berlaku mengingat belum ada  Peraturan Kepala 
BAPETEN (Perka) yang menggantikannya. Akan 
tetapi persyaratan izinnya mengacu ke PP Nomor 29 
Tahun 2008. Pada saat paper ini ditulis, belum ada 
Perka yang khusus mengatur tentang perizinan 
siklotron F18 PET. 

Perizinan Pemanfaatan Akselerator Dan 
Iradiator Lainnya 

Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 
mengamanahkan bahwa setiap pemanfaatan tenaga 

nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal 
tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah (PP). Oleh karena itu pemanfaatan 
tenaga nuklir termasuk Akselerator dan Iradiator 
lainnya wajib memiliki izin. Sedangkan Ayat (3) 
pada Pasal 17 dari UU tersebut juga  menyebutkan 
bahwa syarat-syarat dan tata cara perizinan diatur 
lebih lanjut dengan PP. Disamping itu PP Nomor 33 
Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion 
dan Keamanan Sumber Radioaktif Pasal 4 Ayat (1) 
disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang akan 
memanfaatkan tenaga nuklir wajib memiliki izin 
pemanfaatan tenaga nuklir dan memenuhi 
persyaratan keselamatan radiasi. Kewajiban 
memiliki izin, syarat-syarat dan tata cara perizinan 
diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 29 Tahun 2008 
tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi 
Pengion dan Bahan Nuklir. 

Akselerator dan iradiator adalah dua jenis alat 
pemancar radiasi yang harus memiliki izin 
pemanfaatan dari BAPETEN. Akselerator adalah 
alat pemercepat elektron dengan energi dalam satuan 
megaelektronvolt atau tegangan tabung dalam satuan 
kurang lebih 6 MV (enam megavolt). Dalam bahasa 
peraturan, akselerator dikategorikan sebagai 
fotofluorografi dengan pembangkit radiasi pengion 
dengan energi tinggi. Pada penjelasan Pasal 4 Huruf 
h, Angka 12, PP Nomor 29 Tahun 2008 
menyebutkan bahwa: 

Fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas 
tinggi atau pembangkit radiasi pengion 
dengan energi tinggi yang dimaksud antara 
lain pada butir b berupa: 
b. pemercepat elektron (Linear Accelerator) 
dengan energi dalam satuan 
megaelektronvolt atau tegangan tabung 
dalam satuan kurang lebih 6 MV (enam 
megavolt). 
Pada Pasal 4, PP tersebut juga mencantumkan 

bahwa iradiator adalah salah satu ruang lingkup 
pemanfaatan tenaga nuklir yang harus memiliki izin. 
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A, 
pada butir h. penggunaan dan/atau penelitian dan 
pengembangan dalam: 
2. iradiator kategori I dengan zat radioaktif 
terbungkus; 
3. iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi 
pengion; 
13. iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif 
terbungkus; 
14. iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi 
pengion; 
15. iradiator kategori IV dengan zat radioaktif 
terbungkus; 

Yang dimaksud dengan “iradiator kategori I 
dengan zat radioaktif terbungkus” adalah iradiator 
dengan zat radioaktif  terbungkus yang terkungkung 
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dalam kontener material padat dan berperisai radiasi 
sepanjang waktu, dan konfigurasi rancangannya 
tidak memungkinkan orang secara fisik mengakses 
zat radioaktif dan bagian yang diiradiasi. 

Yang dimaksud dengan “iradiator kategori I 
dengan pembangkit radiasi pengion” adalah iradiator 
jenis mesin berkas elektron yang berperisai radiasi 
dan dijaga agar orang tidak dapat mengakses mesin 
berkas elektron selama operasi dengan sistem 
kendali masuk. 

Yang dimaksud dengan “iradiator kategori II 
dengan zat radioaktif terbungkus” adalah iradiator 
dengan zat radioaktif terbungkus yang terkungkung 
dalam kontener kering, memiliki perisai saat tidak 
digunakan dan daerah yang diiradiasi dijaga agar 
tidak dapat diakses selama penggunaan dengan 
sistem kendali masuk, dan dapat diakses secara 
terkendali. 

Yang dimaksud dengan “iradiator kategori II 
dengan pembangkit radiasi pengion” adalah iradiator 
jenis mesin berkas elektron yang ditempatkan dalam 
ruang berperisai radiasi, dan dijaga agar orang tidak 
dapat mengakses mesin berkas elektron selama 
operasi dengan sistem kendali masuk. 

Yang dimaksud dengan “iradiator kategori III 
dengan zat radioaktif terbungkus” adalah iradiator 
dengan zat radioaktif terbungkus yang terkungkung 
dalam kolam penyimpanan berisi air dan memiliki 
perisai sepanjang waktu, dan akses pada zat 
radioaktif terbungkus dan daerah yang diiradiasi 
dibatasi secara fisik dalam konfigurasi yang didesain 
dan mode penggunaan yang tepat. 

Yang dimaksud dengan “iradiator kategori IV 
dengan zat radioaktif terbungkus” adalah iradiator 
dengan zat radioaktif terbungkus yang terkungkung 
dalam kolam penyimpanan berisi air, memiliki 
perisai saat tidak digunakan dan daerah yang 
diiradiasi dijaga agar tidak dapat diakses selama 
penggunaan dengan sistem kendali masuk, dan dapat 
diakses secara terkendali. 

Iradiator dan produksi radioisotop merupakan 
jenis pemanfaatan tenaga nuklir yang menganut izin 
bertahap. Artinya setiap tahap konstruksi, 
komisioning, operasi, dan penutupan diperlukan izin. 
Hal ini disebabkan oleh karena masing-masing tahap 
terdapat potensi bahaya atau resiko yang berbeda, 
sehingga perlu diterbitkan izin pada masing-masing 
tahap. Izin bertahap tersebut meliputi izin 
konstruksi, izin operasi, dan izin penutupan.   

Perizinan Pemanfaatan Produksi Radioisotop 
(Siklotron) F18 dan Pemanfaatan F18 untuk 
Kedokteran Nuklir Diagnostik in Vivo dan 
Penelitian Medik Klinik dengan Teknologi PET 

Selain akselerator seperti yang disebut pada 
penjelasan Pasal 4 Huruf h, Angka 12, PP Nomor 29 
Tahun 2008, ada salah satu jenis akselerator yang 

dapat dimanfaatkan untuk untuk produksi 
radioisotop dengan umur paruh pendek penghasil 
F18 yang digunakan dalam bidang kesehatan, yaitu 
Siklotron F18 PET (Positron Emission 
Tomography). F18 adalah radioisotop yang 
digunakan dalam pemanfaatan kedokteran nuklir 
diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik. 
Produksi radioisotop F18 dan aplikasi F18 untuk 
kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian 
medik klinik dengan teknologi PET adalah 2 (dua) 
macam izin yang berbeda dan termasuk dalam 
pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A, 
yaitu kelompok dengan persyaratan izin yang paling 
ketat dibandingkan dengan kelompok B dan 
kelompok C. 

Produksi radioisotop (Siklotron) F18 dan 
pemanfaatan F18 untuk Kedokteran Nuklir 
Diagnostik in Vivo dan Penelitian Medik Klinik 
dengan Teknologi PET diberlakukan izin secara 
bertahap. Pada umumnya izin bertahap diterapkan 
persyaratan khusus. Izin bertahap untuk pemanfaatan 
produksi radioisotop (siklotron) F18 meliputi izin 
konstruksi, izin komisioning, izin operasi dan izin 
penutupan. Sedangkan izin bertahap untuk 
pemanfaatan F18 Kedokteran Nuklir Diagnostik in 
Vivo dan Penelitian Medik Klinik dengan Teknologi 
PET meliputi izin konstruksi, izin operasi, dan izin 
penutupan.   

Persyaratan Izin 

PP Nomor 29 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat (1) 
dinyatakan bahwa Setiap orang atau badan yang 
akan melaksanakan Pemanfaatan Sumber Radiasi 
Pengion dan Bahan Nuklir wajib memiliki izin dari 
Kepala BAPETEN. Pemohon, untuk memperoleh 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan: 

a. administratif; 
b. teknis; dan/atau 
c. khusus. 

1. Persyaratan Administratif 

Persyaratan administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: 
a. identitas pemohon izin; 
b. akta pendirian badan hukum atau badan usaha; 
c. izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh 

instansi lain yang berwenang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan  

d. lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan 
Bahan Nuklir. 

1.1.  Identitas Pemohon Izin 

Identitas pemohon Izin  antara lain berupa 
Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Izin Tinggal 
Sementara baik untuk pemohon izin perorangan, 
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pimpinan atau pejabat instansi pemerintah, direksi 
atau pengurus yang berwenang untuk mewakili dan 
bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di 
luar pengadilan. 

1.2. Akta pendirian badan hukum atau badan 
usaha 

Akta pendirian badan hukum atau badan 
usaha adalah akta yang ditandatangani di hadapan 
notaris yang menerangkan dan menjelaskan tentang 
berdirinya suatu badan hukum atau badan usaha, 
mencantumkan nama/identitas dewan pendiri yang 
bertanggungjawab dan bertanggunggugat terhadap 
segala sesuatu terkait dengan badan hukum atau 
badan usaha tersebut.  

Identitas pemohon izin harus tercantum 
namanya dalam akta ini. Akta pendirian badan 
hukum atau badan usaha bukan akta pembagian 
hasil usaha dan/atau akta lainnya. 

1.3. Izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan 
oleh instansi lain yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 

Izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan 
oleh instansi lain antara lain Surat Izin Usaha 
Perdagangan, izin yang terkait dengan peredaran alat 
kesehatan dari instansi yang berwenang di bidang 
kesehatan, Angka Pengenal Importir atau Angka 
Pengenal Importir Terbatas, Izin Usaha Industri, Izin 
Mendirikan Bangunan, izin lokasi, izin domisili 
badan hukum atau badan usaha, hak atas tanah, 
dan/atau Izin Usaha Tetap. 

1.4.  Lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi 
Pengion dan Bahan Nuklir 

Lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion 
dan Bahan Nuklir  adalah tempat Sumber Radiasi 
Pengion atau Bahan Nuklir dimanfaatkan. Untuk 
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion hal ini terkait 
dengan tempat Sumber Radiasi Pengion 
dioperasikan atau digunakan, yang biasanya tidak 
sama dengan domisili badan hukum atau badan 
usaha. 

2. Persyaratan Teknis 

Persyaratan teknis  terdiri atas: 
a. prosedur operasi; 
b. spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau 

Bahan Nuklir yang digunakan, sesuai dengan 
standar keselamatan radiasi; 

c. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan 
keamanan Sumber Radioaktif; 

d. program proteksi dan keselamatan radiasi 
dan/atau program keamanan Sumber 
Radioaktif;laporan verifikasi keselamatan radiasi 
dan/atau keamanan Sumber Radioaktif; 

e. hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi yang 
dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi, 
yang ditunjuk pemohon izin, dan disetujui oleh 
instansi yang berwenang di bidang 
ketenagakerjaaan; dan/atau 

f. data kualifikasi personil, yang meliputi: 
1. petugas proteksi radiasi dan personil lain 

yang memiliki kompetensi; 
2. personil yang menangani Sumber Radiasi 

Pengion; dan/atau 
3. petugas keamanan Sumber Radioaktif atau 

Bahan Nuklir. 

2.1. Keterangan data kualifikasi personil 

Menurut Perka BAPETEN Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Persyaratan untuk memperoleh SIB 
bagi petugas tertentu di instalasi yang memanfaatkan 
sumber radiasi pengion, Pasal 4 Ayat 2 Huruf c Butir 
1 diyatakan: Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang 
bekerja pada instalasi yang memanfaatkan Sumber 
Radiasi Pengion untuk kegiatan iradiator. Dan Pasal 
4 Ayat (2) Huruf d Perka tersebut dinyatakan: PPR 
pada kegiatan produksi radioisotop adalah Petugas 
Proteksi Radiasi Industri Tingkat 1 (satu).   Petugas 
Proteksi Radiasi adalah orang yang bertanggung 
jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan 
keselamatan radiasi setiap orang dalam lingkungan 
kekuasaannya kepada Pemegang Izin. 

Sedangkan pada Perka tersebut Pasal 6 Huruf 
a, angka 2 dinyatakan bahwa petugas keahlian yang 
berada di instalasi iradiator meliputi:  
• Operator Iradiator;  
• Petugas Dosimetri iradiator; dan  
• Petugas Perawatan iradiator.  

Operator Iradiator adalah orang yang 
berkompeten untuk mengoperasikan Iradiator yang 
memiliki Sertifikat Keahlian. Petugas Dosimetri 
iradiator adalah orang yang melakukan pekerjaan 
dosimetri di ruang iradiasi. Petugas 
perawatan/perbaikan adalah orang yang melakukan 
pemeriksaan rutin dan perbaikan seluruh peralatan 
yang rusak untuk menjamin kelangsungan dan 
keselamatan operasi peralatan.  

Sedangkan Petugas keahlian pada Instalasi 
pemanfaatan tenaga nuklir untuk produksi 
radioisotop (termasuk siklotron F18 PET) meliputi: 
operator fasilitas produksi radioisotop dan petugas 
perawatan fasilitas produksi radioisotop. Operator 
fasilitas produksi radioisotop adalah orang yang 
berkompeten untuk mengoperasikan  fasilitas 
produksi radioisotop yang memiliki Sertifikat 
Keahlian. Sedangkan petugas perawatan fasilitas 
produksi radioisotop adalah orang yang berkompeten 
untuk melakukan perawatan dan perbaikan, yang 
memiliki Sertifikat Keahlian.  
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3. Persyaratan Khusus 

3.1. Pemanfaatan Iradiator dan Akselerator 

Iradiator kategori I diterapkan izin satu tahap hanya 
berlaku persyaratan administratif dan teknis, tidak 
diberlakukan persyaratan khusus. Sedangkan 
Iradiator kategori II sampai dengan IV dan 
pemanfaatan Fotofluorografi dengan zat radioaktif 
aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion 
dengan energi tinggi yang berupa akselerator 
pemercepat elektron (Linear Accelerator) dengan 
energi dalam satuan megaelektronvolt atau 
tegangan tabung dalam satuan kurang lebih 6 
MV (enam megavolt) diberlakukan izin bertahap 
dengan persyaratan khusus. Setiap izin bertahap ada 
verifikasi proses perizinan. Penggunaan dan/atau 
penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi 
Pengion sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 29 
Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2) huruf a, untuk 
kegiatan: 
a. izin konstruksi, meliputi: 

1. desain fasilitas yang sesuai dengan standar 
keselamatan radiasi dan/atau keamanan 
Sumber Radioaktif; dan 

2. dokumen uraian teknik tentang konstruksi. 
b. izin operasi, meliputi: 

1. Program Jaminan Mutu operasi; dan/atau 
2. dokumen mengenai uraian teknik Sumber 

Radiasi Pengion. 
c. Penutupan, meliputi laporan mengenai kondisi 

terakhir fasilitas. 

3.2. Pemanfaatan Produksi Radioisotop F18  

Pasal 19 PP nomor 29 tahun 2008 dinyatakan 
bahwa Persyaratan khusus pemanfaatan tenaga 
nuklir untuk produksi radioisotop adalah kegiatan: 
a. izin konstruksi, meliputi: 

1. keputusan kelayakan lingkungan hidup dari 
instansi yang bertanggung jawab di bidang 
lingkungan hidup; dan/atau 

2. program konstruksi. 
b. izin komisioning, meliputi: 

1. program komisioning; 
2. laporan pelaksanaan konstruksi; 
3. laporan pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup selama 
konstruksi; 

4. protokol pembuatan dan pengujian; dan/atau 
5. Program Jaminan Mutu komisioning fasilitas 

produksi radioisotop. 
c. izin operasi, meliputi: 

1. laporan pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup selama 
komisioning; 

2. Program Jaminan Mutu operasi fasilitas 
produksi radioisotop; dan/atau 

3. laporan pelaksanaan komisioning. 
d. Penutupan, meliputi laporan mengenai kondisi 

akhir fasilitas. 

3.3. Pemanfaatan F18 untuk Kedokteran Nuklir 
Diagnostik in Vivo dan Penelitian Medik Klinik 
dengan Teknologi PET 

Pada jenis pemanfaatan ini diberlakukan izin 
bertahap dengan persyaratan khusus penggunaan 
dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber 
Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam PP 
Nomor 29 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2) huruf a, 
untuk kegiatan: 
a. izin konstruksi, meliputi: 

1. desain fasilitas yang sesuai dengan standar 
keselamatan radiasi dan/atau keamanan 
Sumber Radioaktif; dan 

2. dokumen uraian teknik tentang konstruksi. 
b. izin operasi, meliputi: 

1. Program Jaminan Mutu operasi; dan/atau 
2. dokumen mengenai uraian teknik Sumber 

Radiasi Pengion. 
c. Penutupan, meliputi laporan mengenai kondisi 

terakhir fasilitas. 

4. Kewajiban AMDAL 

Iradiator dengan dengan aktivitas sumber ≥ 
1850 TBq (5000 Ci) dan instalasi produksi 
radioisotop wajib memiliki AMDAL, sesuai dengan 
ketetapan kedua pada Kepka BAPETEN  Nomor 04-
P/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan untuk Rencana Pembangunan 
dan Pengoperasian Instalasi Nuklir dan Instalasi 
Lainnya. 

5. Alur Proses Permohoan dan Penerbitan Izin 

Gambar 1 berikut ini menunjukkan alur 
proses permohonan dan penerbitan izin disertai 
dengan durasi setiap proses. 

6. Keamanan Sumber Radioaktif 

Sesuai dengan Perka BAPETEN Nomor 7 
Tahun 2007 tentang Keamanan Sumber Radioaktif, 
disebutkan bahwa untuk iradiator dengan sumber 
radioaktif dimasukkan dalam kategori I, kelompok 
keamanan A. Sedangkan Siklotron F18 PET 
termasuk dalam sumber radioaktif kategori 5, 
kelompok keamanan D.  Tabel 1 ditunjukkan 
Kelompok Keamanan Zat Radioaktif berdasarkan 
Kategorisasi hal tersebut. 
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Gambar 1. Alur Proses Permohonan dan Penerbitan Izin. 

Tabel 1. Kelompok Keamanan Zat Radioaktif berdasarkan Kategorisasi. 

 
 

KESIMPULAN 
Pada dasarnya lingkup pemanfaatan MBE 

untuk Crosslinking Chitosan, Gel dari Rumput Laut, 
Iradiator Latex, Sterilisasi berada pada izin 
pemanfaatan Iradiator kategori I sampai IV. 

Siklotron F18 PET ada pada jenis pemanfaatan 
produksi radioisotop dan kedokteran nuklir in vivo. 
Persyaratan dan tata cara perizinan ditetapkan sesuai 
dengan risiko yang terkait dengan keselamatan 
radiasi dan keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan 
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Nuklir, sehingga semakin tinggi risiko suatu 
pemanfaatan, maka persyaratan izin yang 
diberlakukan semakin ketat. Persyaratan izin terdiri 
atas persyaratan administratif, teknis dan khusus. 
Perizinan pemanfaatan Iradiator kategori I tidak 
memerlukan peryaratan khusus karena resikonya 
paling rendah dan izin hanya 1 (satu) tahap. 
Sedangkan Iradiator kategori II sampai dengan IV, 
dan siklotron F18 PET memerlukan persyaratan 
khusus dan izin bertahap. 
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TANYA JAWAB 
Dra. Elisabeth S., M.Sc 
1. Apa definisi dari kategori I dan perbedaannya 

dengan kategori II, III, dan IV? 
2. Untuk Accelerator Self Shielding apakah perlu 

persyaratan AMDAL atau cukup persyaratan 
keselamatan ruangan? 

W.P. Daeng Beta 
1. Secara mudah dapat dijelaskan untuk : 

Iradiator kategori I : operator dapat 
mengoperasikan berdekatan dengan irradiator, 
self shielding, sistem kering. 
Iradiator kategori II : operator berada di 
ruang tersendiri, ruang iradiasi terpisah dari 
ruang operator, ada pintu khusus ke sumber 
radioaktif, panoramic. 
Iradiator kategori III : ZRA ada dalam suatu 
kolam, sistem basah, sampel iradiasi 
mendeteksi sumber radioaktif. 
Iradiator kategori IV : ZRA pada saat 
beroperasi keluar dari kolam, mendekati 
sampel iradiasi, sistem basah, panoramic. 

2. Selama dikategorikan pada Iradiator Kategori 
I, maka tidak perlu persyaratan AMDAL. Tetapi 
jika kategori II maka perlu persyaratan AMDAL 
dan izin bertahap. 

 

 


