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ABSTRAK 
PENINGKATAN EFEKTIVITAS INSPEKSI TERHADAP PENGGUNAAN ZAT RADIOAKTIF UNTUK 
KEGIATAN WELL LOGGING.  Salah satu kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir adalah penggunaan zat 
radioaktif untuk well logging. Untuk memastikan tercapainya keselamatan dan keamanan radiasi dalam 
penggunaan zat radioaktif untuk kegiatan well logging BAPETEN melaksanakan inspeksi sesuai dengan 
amanah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi 
Pengion dan Bahan Nuklir. Disamping mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut pelaksanaan inspeksi 
juga mengacu kepada Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi 
dalam Penggunaan Zat Radioaktif untuk well logging. Telah dilaksanakan kegiatan inspeksi untuk kegiatan 
well logging pada periode tahun 2014. Dari 18 fasilitas yang diinspeski, temuan yang paling signifikan 
meliputi ketersediaan peralatan keselamatan dan keamanan zat radioaktif, serta ketersediaan dan kesesuaian 
dokumen dan rekaman keselamatan dan keamanan zat radioaktif untuk kegiatan well logging. Berdasarkan 
temuan tersebut BAPETEN perlu melakukan upaya peningkatan efektivitas inspeksi terhadap penggunaan zat 
radioaktif untuk kegiatan well logging. Peningkatan efektivitas inspeksi tersebut mencakup komitmen 
penerapan frekuensi inspeksi well logging sesuai prosedur inspeksi yang telah ditetapkan, peningkatan 
jumlah dan kualitas inspektur dan optimalisasi proses penegakkan hukum yang meliputi penerapan sanksi 
administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin hingga pelaporan kepada penegak 
hukum.  Disamping itu, BAPETEN perlu meningkatkan efektivitas program sosialisasi dan pembinaan hukum 
sebagai tindakan pencegahan dalam waktu jangka panjang.    

Kata kunci: efektivitas, inspeksi, penegakkan hukum, well logging. 

ABSTRACT 
INCREASING FOR EFFECTIVENESS OF INSPECTION OF THE USE OF RADIOACTIVE SUBSTANCES 
WELL LOGGING.  One of the utilization of nuclear power is the use of radioactive substances for well 
logging. To ensure the achievement of radiation safety and security in the use of radioactive substances for 
well logging activities BAPETEN carries out inspections in accordance with the mandate as sepulated in the 
Government Regulation No. 29 of 2008 on the Licensing Resource Utilization Ionizing Radiation and Nuclear 
Materials. Besides referring to the implementation of Government Regulation inspection also refers to 
BAPETEN Chairman Regulation No. 5 of 2009 on Radiation Safety in the Use of Radioactive material for 
well logging. In 2014, of 18 facilities inspected the most significant findings include the availability of 
equipment safety and security of radioactive substances, as well as the availability and suitability of 
documents and records of safety and security of radioactive substances for well logging activities. Based on 
these findings BAPETEN needs to make efforts to increase the effectiveness of inspections on the use of 
radioactive substances for well logging. Increasing the effectiveness of these inspections include a 
commitment for the frequency of well logging inspection, the number of qualified of inspectors in accordance 
with the established procedures and optimizing the law enforcement process which includes the application 
of administrative sanctions in the form of a written warning, license suspension, revocation until reporting to 
law enforcement. Besides, BAPETEN need to improve the effectiveness of outreach programs and legal 
guidance as a precaution in the long run. 

Keywords: effectiveness, inspection, enforcement, well logging. 

 
 
 

PENDAHULUAN 
engawasan penggunaan zat radioaktif sangat 
diperlukan untuk melindungi seluruh pekerja, 

masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi 
yang ditimbulkan pada kegiatan well logging yang 
semakin meningkat di Indonesia. Disamping 
memberikan manfaat yang sangat besar aplikasi P 
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kegiatan well logging juga mempunyai potensi 
bahaya radiasi yang ditimbulkan terhadap kesehatan 
pekerja, anggota masyarakat maupun lingkungan 
hidup jika tidak dikontrol dengan baik. Peningkatan 
jumlah penggunaan teknologi well logging dewasa 
ini menuntut pengawasan dan pengendalian yang 
lebih cermat dan berkualitas.  

Dalam pengawasan dan pengendalian 
penggunaan zat radioaktif untuk kegiatan well 
logging tersebut, Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
(BAPETEN) memfokuskan pada pencapaian kondisi 
keselamatan dan keamanan melalui tiga pilar utama 
pengawasan  dilaksanakan melalui penyusunan 
peraturan, perizinan dan pelaksanaan inspeksi 
keselamatan dan keamanan nuklir, sesuai dengan 
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran[1]. Pengawasan dimaksudkan agar 
bahaya radiasi itu tidak terjadi. Salah satu 
pengawasan dan pengendalian yang dilakukan 
BAPETEN tersebut dengan cara melaksanakan 
inspeksi penggunaan zat radioaktif untuk kegiatan 
well logging.  

Untuk pelaksanaan inspeksi terhadap kegiatan 
well logging periode tahun 2014 terdapat 2 (dua) 
kategori temuan yang sangat signifikan. Kategori 
tersebut meliputi: ketersediaan peralatan keselamatan 
dan keamanan zat radioaktif untuk kegiatan well 
logging serta ketersediaan dan kesesuaian dokumen 
dan rekaman keselamatan dan keamanan zat 
radioaktif untuk kegiatan well logging. Dari analisa 
dan evaluasi, temuan tersebut dapat memicu 
terjadinya resiko bahaya radiasi dan penurunan unjuk 
kerja keselamatan.  

Menurut prosedur perencanaan dan prosedur 
pelaksanaan inspeksi Fasilitas Radiasi Zat Radioaktif 
terhadap kegiatan well logging di direktorat inspeksi, 
kegiatan well logging harus diinspeksi paling kurang 
2 (dua) tahun sekali. Dalam pelaksanaannya, 
dikarenakan jumlah personil inspektur yang terbatas, 
sebelum tahun 2014 prosedur pelaksanaan inspeksi 
terhadap kegiatan well logging tersebut belum 
sepenuhnya dapat dilaksanakan, sehingga perlu 
dirumuskan strategi dalam rangka peningkatan 
efektivitas inspeksi terhadap kegiatan well logging. 

Kajian terhadap peningkatan efektivitas 
inspeksi terhadap penggunaan zat radioaktif untuk 
kegiatan well logging bertujuan untuk :  
1. Mengidentifikasikan permasalahan yang 

berkaitan dengan temuan ketidaksesuaian 
ketersediaan peralatan keselamatan dan keamanan 
zat radioaktif untuk kegiatan well logging serta 
ketersediaan dan kesesuaian dokumen dan 
rekaman keselamatan dan keamanan zat 
radioaktif untuk kegiatan well logging.  

2. Membuat terobosan baru atau menetapkan 
strategi pelaksanaan inspeksi secara efektif dan 
efisien. 

3. Kegiatan inspeksi well logging dapat 
dilaksanakan secara terencana, tertib dan 
mencapai sasaran yang diharapkan. 

 

POKOK BAHASAN 
Inspeksi dilakukan berdasarkan atas amanat 

sesuai dengan Pasal 78 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan 
ayat (4) serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2008 tentang 
Perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan 
Bahan Nuklir[2]. Selain landasan payung hukum PP 
Nomor 29 Tahun 2008, secara lebih teknis dan detail 
perlu diperhatikan Peraturan Kepala (PERKA) 
BAPETEN Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ke-
selamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif 
untuk Well Logging[3]. Salah satu aspek persyaratan 
yang diatur dalam PERKA tersebut secara teknis dan 
detail adalah ketentuan mengenai ketersediaan 
peralatan keselamatan dan keamanan zat radioaktif 
untuk kegiatan well logging serta ketersediaan dan 
kesesuaian dokumen dan rekaman keselamatan dan 
keamanan zat radioaktif untuk kegiatan well logging.  

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 
inspeksi terhadap well logging direktorat inspeksi 
telah menetapkan prosedur pelaksanaan inspeksi well 
logging. Salah satu poin yang penting dalam 
prosedur tersebut adalah ketentuan mengenai 
frekuensi inspeksi atau jumlah kegiatan inspeksi. 
Penetapan frekuensi inspeksi atau jumlah kegiatan 
inspeksi tersebut juga mengacu pada dokumen 
International Atomic Energy Agency (IAEA)-
TECDOC-1526[4]. Berdasarkan tingkat resiko 
fasilitas untuk kegiatan well logging masuk ke dalam 
kelompok resiko radiasi sedang dan pelaksanaan 
inspeksi oleh inspektur dilakukan 2 tahun sekali 
untuk setiap fasilitas yang diinspeksi. 
 

METODOLOGI 
Dalam penyusunan makalah ini dilakukan 

dengan metode deskriptif melalui studi pustaka 
dengan tahapan meliputi pengumpulan literatur dan 
informasi pendukung seperti dari peraturan 
perundang-undangan yang terkait baik peraturan 
yang bersifat nasional maupun publikasi inter-
nasional, analisis, diskusi dan pembahasan serta 
penyusunan laporan. Ruang lingkup pembahasan ini 
dititikberatkan mengenai aspek peningkatan 
efektivitas inspeksi terhadap penggunaan zat 
radioaktif untuk kegiatan well logging yang berfokus 
pada frekuensi inspeksi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan Inspeksi Well Logging Tahun 2014 
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Dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan 
pemanfaatan tenaga nuklir, strategi yang diterapkan 
inspeksi radiasi berbasis resiko, semakin tinggi 
resiko pemanfatan tenaga nuklir inspeksi radiasi yang 
diawasi juga semakin ketat. Kegiatan well logging 
termasuk ke dalam kelompok resiko tingkat sedang 
dan dilakukan inspeksi 2 tahun sekali. Jaminan 
keselamatan dan keamanan pekerja, masyarakat dan 
lingkungan hidup terhadap pemanfaatan tenaga 
nuklir dalam bidang kegiatan well logging juga 
mendapatkan prioritas yang tinggi dalam inspeksi zat 
radioaktif. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan 
tersebut dengan mempertimbangan beberapa faktor, 
yaitu : 
• Resiko bahaya radiasi. 
• Distribusi lokasi pemanfaatan.  
• Riwayat kecelakaan yang pernah terjadi. 
• Fasilitas yang belum pernah dilakukan inspeksi.  
• Riwayat pelaksanaan inspeksi sebelumnya. 
• Jumlah inspektur dan alokasi anggaran.  

Di dalam dokumen IAEA-TECDOC-1526 juga 
terdapat pengaturan meliputi ketersediaan peralatan 
keselamatan dan keamanan zat radioaktif untuk 
kegiatan well logging, serta ketersediaan dan 
kesesuaian dokumen dan rekaman keselamatan dan 
keamanan zat radioaktif serta terdapat indikator-
indikator yang dipersyaratkan, meliputi:  
1.  Kurangnya komitmen manajemen terhadap 

pelaksanaan program proteksi. 
2.  Petugas Proteksi Radiasi kurang konsen atau 

terlalu sibuk dengan tugas lainnya. 
3.  Kurangnya personil terlatih untuk melaksanakan 

program proteksi. 
4.  Kurangnya diskusi isu-isu keselamatan radiasi. 
5.  Kegagalan Program Jaminan Keselamatan dalam 

mendeteksi terhadap aspek keselamatan radiasi. 
6.  Buruknya pengelolaan urusan kerumahtanggaan. 
7.  Kegagalan mengikuti prosedur walaupun tidak 

terkait dengan keselamatan radiasi. 
8.  Prosedur operasional tidak tercakup dalam ruang 

lingkup program proteksi. 
9.  Permasalahan ringan yang terjadi secara 

berulang. 
10.  Pemeliharaan rekaman yang buruk. 
11.  Ketidakstabilan keuangan, 
12.  Pergantian personil yang selalu kurang. 
13.  Ketidakmapuan melaksanakan tugas-tugas 

keselamatan radiasi tepat waktu. 
14.  Tidak adanya dokumentasi training. 
15.  Kegagalan mengevaluasi efektivitas training. 
16.  Kurangnya pelatihan penyegaran. 
17.  Pekerja radiasi kurang peduli terhadap aspek 

keselamatan radiasi. 
18.  Buruknya catatan sumber radiasi. 
19.  Akumulasi limbah radioaktif di lapangan. 
20.  Tidak memadainya program tanggap-darurat. 

Sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi bagi 
inspektur dan sebagai acuan keselamatan dan 
keamanan yang harus dipenuhi oleh pengguna zat 
radioaktif dibidang well logging maka untuk 
penggunaan zat radioaktif harus memenuhi dan 
melengkapi seluruh Indikator Keselamatan dan 
Keamanan, seperti terlihat pada Tabel 1. 
 
 
Tabel 1.  Indikator Keselamatan dan Keamanan 

Zat Radioaktif. 

No.
Indikator 

Keselamatan dan 
Keamanan Zat 

Radioaktif 

Uraian 

1 Kondisi Perizinan  Persyaratan aspek legal 
dan kesesuaian data izin  

2 Ketersedian SDM  Persyaratan ketersediaan 
dan kompetensi SDM 
yang bekerja dengan 
Sumber Radiasi Pengion 

3 Pemantauan dosis 
radiasi 

Kewajiban Fasilitas 
melakukan memantauan 
dosis Pekerja Radiasi 
secara periodik 

4 Pemeriksaan kese-
hatan Pekerja 
Radiasi 

Kewajiban Fasilitas 
melakukan memeriksaan 
Kesehatan bagi Pekerja 
Radiasi minimal 1 tahun 
sekali 

5 Ketersediaan per-
alatan keselamatan 
dan keamanan Zat 
Radioaktif 

Kewajiban Fasilitas 
menyediakan peralatan 
keselamatan radiasi dan 
kemanan sumber  

6 Pemantauan 
paparan radiasi 
daerah kerja  

Kewajiban Fasilitas 
melakukan memantauan 
paparan radiasi daerah 
kerja 

7 Ketersediaan dan 
kesesuaian doku-
men & rekaman 
keselamatan dan 
keamanan Zat 
Radioaktif 

Fasilitas wajib 
menyusun Standar 
Operasi Prosedur 
pemanfaatan Sumber 
Radiasi Pengion dan 
melakukan rekaman 
pada seluruh operasi 
Fasilitas 

 
 

Dari Tabel 1 penulis akan membahas khusus 
pada indikator keselamatan dan keamanan hanya di 
poin no (5) yaitu: ketersediaan peralatan keselamatan 
dan keamanan zat radioaktif untuk kegiatan well 
logging serta poin no (7): yaitu ketersediaan dan 
kesesuaian dokumen dan rekaman keselamatan dan 
keamanan zat radioaktif untuk kegiatan well logging. 
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Berdasarkan indikator keselamatan keamanan 
zat radioaktif, temuan inspeksi atau adanya 
pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan 

radiasi pada kegiatan well logging,seperti terlihat 
pada Tabel 2. 

 
 

a.  Pertemuan  awal dengan pihak manajemen 
dalam rangka inspeksi 

 

b.  Pengukuran  paparan  radiasi  di  kendaraan 
pengangkut  

c.  Pengukuran  paparan  radiasi  di tempat 
penyimpanan 

d.  Pertemuan  untuk  mengevaluasi hasil dari 
inspeksi 

Gambar 1.  Pelaksanaan inspeksi oleh inspektur dalam kegiatan well logging. 
 
 

Tabel 2.  Kategorisasi dari pelanggaran dan sanksi. 

No Kategori Pelanggaran dan Sanksi 

1 I 
 

Temuan yang terkait dengan ketentuan  Undang-Undang No. 10 tahun 1997 
tentang Ketenaganukliran dengan Sanksi Pidana:  
Tidak memiliki izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir, izin kadaluarsa,  perbedaan 
data izin dengan kondisi di lapangan, serta tidak memiliki personil 
berkompeten yang dibuktikan dengan Surat Izin Bekerja (SIB) 

2 II 
 

Temuan yang terkait dengan ketentuan  Undang-Undang No. 10 tahun 1997 
tentang Ketenaganukliran dengan Sanksi Pidana:  
Tidak memiliki izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir, izin kadaluarsa,  perbedaan 
data izin dengan kondisi di lapangan, serta tidak memiliki personil 
berkompeten yang dibuktikan dengan Surat Izin Bekerja (SIB) 

3 III Temuan Minor yang tidak terkait langsung dengan keselamatan dengan 
sanksi Administrasi: Ketersediaan dokumen pemeriksaan kesehatan pekerja 
radiasi serta dokumen dan rekaman keselamatan radiasi 
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Berdasarkan kategorisasi temuan, poin nomor 
(5) yaitu: ketersediaan peralatan keselamatan dan 
keamanan zat radioaktif untuk kegiatan well logging 
termasuk ke dalam kategorisasi II.  Sedangkan poin 
nomor (7): yaitu ketersediaan dan kesesuaian 
dokumen dan rekaman keselamatan dan keamanan 
zat radioaktif untuk kegiatan well logging termasuk 
kedalam kategorisasi III. 

Hasil temuan tahun 2014 telah dilakukan 
inpeksi keselamatan terhadap 18 instansi well 
logging didapat kondisi indikator keselamatan dan 
keamanan zat radioaktif, yaitu seperti terlihat pada 
Tabel 3. 

Berdasarkan poin nomor (5) mengenai: 
ketersediaan peralatan keselamatan dan keamanan zat 
radioaktif untuk kegiatan well logging nilainya 
sebesar 55,60%, nilai tersebut indeksnya kecil. Nilai 
ini dimungkinkan terjadi karena para pengguna zat 
radioaktif belum paham kegunaan dari peralatan 
keselamatan dan keamanan zat radioaktif untuk 
kegiatan well logging, peralatan tersebut dalam 
keadaan rusak pada saat pelaksanaan inspeksi, 
peralatan tersebut tidak sesuai karena pada saat 
pengajuan izin pemanfaatan tidak ada klarifikasi oleh 
perizinan BAPETEN, peralatan tersebut hanya 
diberikan atau dipinjamkan pihak lain (suplier) pada 
saat pengajuan atau perpanjangan izin dan kondisi 
lainnya sehingga didapat nilai yang masih jauh dari 
harapan. Maka untuk meningkatkan nilai tersebut 
pengguna zat radioaktif diwajibkan menyediakan 
peralatan keselamatan dan keamanan zat radioaktif 
untuk kegiatan well logging yaitu: surveymeter, 

kontener Pb untuk keadaan darurat, tang tangkai 
panjang, plat Pb, tanda radiasi, dan tulisan bahaya 
radiasi. 

Berdasarkan poin nomor (7) mengenai: 
ketersediaan dan kesesuaian dokumen dan rekaman 
keselamatan dan keamanan zat radioaktif untuk 
kegiatan well logging nilainya sebesar 27,80% nilai 
tersebut indeksnya sangat kurang. Nilai ini 
dimungkinkan terjadi karena para pengguna zat 
radioaktif kurang komitmen manajemen terhadap 
pelaksanaan program proteksi dan keselamatan 
radiasi, personil yang ada kurang konsen atau terlalu 
sibuk dengan tugas lainnya, buruknya pengelolaan 
dalam radioaktif menyusun dan melengkapi 
dokumen keselamatan radiasi, manajemen dan 
pemeliharaan rekaman yang buruk, tidak adanya 
dokumentasi yang tersusun dengan baik dan rapih 
dan hal lainnya yang dapat memicu nilainya sangat 
kurang dalam ketersediaan dan kesesuaian dokumen 
dan rekaman keselamatan dan keamanan zat 
radioaktif untuk kegiatan well logging. Maka 
BAPETEN mewajiban pengguna zat radioaktif untuk 
menyusun dan melengkapi dokumen keselamatan 
radiasi, yaitu: dokumen dan Rekaman yang harus 
dilengkapi terdiri dari program proteksi dan 
keselamatan radiasi, prosedur operasi, laporan 
verifikasi keselamatan radiasi, logbook operasi, 
logbook perbaikan dan perawatan, daftar 
inventarisasi zat radioaktif, persetujuan pengiriman 
zat radioaktif, sertifikat kontener dan penanganan 
limbah radioaktif. 

 
 

Tabel 3.  Indikator Keselamatan dan Keamanan Zat Radioaktif[5]. 

No. IKK Zat Radioaktif Uraian Kelompok Kegiatan 
(%) Well Logging 

Jumlah Fasilitas 18 
1 Kondisi Perizinan  Persyaratan aspek legal dan kesesuaian data 

izin   
94,40 

2 Ketersedian SDM  Persyaratan ketersedian dan kompetensi 
SDM yang bekerja dengan SRP 

100,00 

3 Pemantauan dosis radiasi Kewajiban Fasilitas melakukan memantau-
an dosis Pekerja Radiasi secara periodik 

100,00 

4 Pemeriksaan kesehatan 
Pekerja Radiasi 

Kewajiban Fasilitas melakukan memerik-
saan Kesehatan bagi Pekerja Radiasi 
minimal 1 tahun sekali 

94,40 

5 Ketersediaan peralatan 
keselamatan dan keamanan 
zat radioaktif 

Kewajiban Fasilitas menyediakan peralatan 
keselamatan radiasi dan kemanan sumber  

55,60 

6 Pemantauan paparan radiasi 
daerah kerja  

Kewajiban Fasilitas melakukan memantau-
an paparan radiasi daerah kerja 

100,00 

7 Ketersediaan dan kesesuaian 
dokumen & rekaman 
keselamatan dan keamanan 
zat radioaktif 

Fasilitas wajib menyusun SOP pemanfaatan 
SRP dan melaukukan rekaman pada seluruh 
operasi Fasilitas 

27,80 

Rata - rata 81,74 
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Dari temuan Kegiatan well logging tahun 2014, 
dari 18 fasilitas yang diinspeksi  sebanyak 13 fasilitas 
(72,22%) telah memenuhi persyaratan keselamatan 
karena telah menindaklanjuti temuan dan atau sejak 
awal tidak memiliki temuan. Temuan yang masih 
terbuka adalah temuan minor kategori III sebanyak 3 
fasilitas (16,67%) dan temuan kategori II sebanyak 2 
fasilitas (11,11%) dan kategori I adalah 0%. 

Penegakan Hukum Terhadap Hasil Temuan 
Well Logging. 

Upaya yang telah dilakukan BAPETEN dalam 
rangka pelaksanaan penegakan hukum ketenaga-
nukliran ini adalah : 
• Tindakan preventif (pencegahan) dalam bentuk 

penyuluhan atau diseminasi informasi mengenai 
peraturan perundang-undangan yang ditujukan 
kepada pemanfaat atau Pemegang Izin atau 
berbagai pihak-pihak yang berkepentingan. 

• Tindakan persuasif (pembinaan) dalam 
penyelenggaraan perizinan atau inspeksi dengan 
cara menyampaikan teguran tertulis kepada 
Pemegang Izin berdasarkan hasil inspeksi dengan 
menembuskan Laporan Hasil Inspeksi kepada 
instansi pembina. 

• Tindakan penegakan hukum secara represif 
(penekanan), yaitu melakukan penghentian 
kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir pada suatu 

instansi dan atau melaporkannya kepada pihak 
kepolisian. 

Berdasarkan 2 (dua) temuan inspeksi tersebut 
dapat memicu terjadinya resiko bahaya radiasi dan 
penurunan unjuk kerja keselamatan pada kegiatan 
well logging maka kasusnya akan di kelompokkan 
sesuai dengan kategori seperti terlihat pada Tabel 4. 

Berdasarkan temuan di atas dapat diiden-
tifikasikan, bahwa:  

Temuan ketersediaan peralatan keselamatan dan 
keamanan zat radioaktif untuk kegiatan well logging 
maka pelanggaran dan sanksi yang diberikan masuk 
ke dalam kategori II, tindakan yang diperoleh 
pengguna zat radioaktif adalah berupa penghentian 
sementara dan/atau pencabutan Izin. Setelah sanksi 
berupa penghentian sementara dan/atau pencabutan 
Izin diberikan, BAPETEN melalui inspektur harus 
melakukan klarifikasi ke instansi pengguna zat 
radioaktif, hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan 
well logging tidak dilakukan lagi. Apabila di 
lapangan diketahui atau masih ditemukan indikasi 
bahwa pengguna zat radioaktif terus melakukan 
kegiatan well logging BAPETEN harus 
menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan 
pelaporan kepada penegak hukum dan kasusnya 
diserahkan kepada pihak yang berwajib (POLRI) 
untuk diproses lebih lanjut. 

 
 

Tabel 4.  Indikator Keselamatan dan Keamanan Zat Radioaktif[5]. 

No Kategori Pelanggaran dan Sanksi Tindakan 

1 I 
 

Temuan yang terkait dengan ketentuan  Undang-
Undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 
dengan Sanksi Pidana:  
Tidak memiliki izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir, izin 
kadaluarsa,  perbedaan data izin dengan kondisi di 
lapangan, serta tidak memiliki personil berkompeten 
yang dibuktikan dengan Surat Izin Bekerja (SIB)  

Pelarangan dan/atau 
pelaporan ke POLRI 

2 II 
 

Temuan ketidakpatuhan pengguna terhadap persyaratan 
yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
terkait dengan Sanksi Administrasi.  
Batas keselamatan tidak terpenuhi, ketidakpatuhan 
terhadap persyaratan pelaksanaan pemantauan dosis 
radiasi, pemantauan paparan daerah kerja dan 
ketersediaan peralatan keselamatan radiasi  

Penghentian sementara  
dan/atau pencabutan Izin 

3 III Temuan Minor yang tidak terkait langsung dengan 
keselamatan dengan sanksi Administrasi: 
Ketersediaan dokumen pemeriksaan kesehatan pekerja 
radiasi serta dokumen dan rekaman keselamatan radiasi 
dan keamanan sumber radioaktif. 

Teguran tertulis  dan/atau 
pencabutan izin 
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Temuan ketersediaan dan kesesuaian dokumen 
dan rekaman keselamatan dan keamanan zat 
radioaktif untuk kegiatan well logging maka 
pelanggaran dan sanksi yang diberikan masuk ke 
dalam kategori III, tindakan yang diperoleh 
pengguna zat radioaktif adalah berupa berupa teguran 
tertulis dan/atau pencabutan izin. Setelah sanksi 
berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan izin 
diberikan BAPETEN secara formal, pihak pengguna 
harus merespon atau menindaklanjuti teguran tertulis 
tersebut. Apabila hal tersebut tidak ditanggapi 
pengguna zat radioaktif maka BAPETEN melalui 
inspektur harus melakukan klarifikasi ke instansi 
pengguna zat radioaktif untuk memastikan bahwa 
kegiatan well logging tidak dilakukan lagi. Inspektur 
di lapangan mengetahui masih ditemukan indikasi 
bahwa pengguna zat radioaktif terus melakukan 
kegiatan well logging maka BAPETEN harus 
menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan 
pelaporan kepada penegak hukum dan kasusnya 
diserahkan kepada pihak yang berwajib (POLRI) 
untuk diproses lebih lanjut. 

Peningkatan Kesadaran Hukum 
Pentingnya meningkatkan kesadaran hukum 

terhadap penggunaan zat radioaktif untuk kegiatan 
well logging dengan melakukan tindakan lanjutan 
berupa tindakan dalam jangka pendek yaitu dengan 
menindaklanjuti pelaksanaan inspeksi serta tindakan 
jangka panjang. Tindakan jangka panjang ke-
depannya BAPETEN harus melakukan terobosan 
peningkatan efektivitas inspeksi terhadap pengguna-
an zat radioaktif untuk kegiatan well logging untuk 
pengguna well logging.  Disamping melakukan 
peningkatan efektivitas inspeksi terhadap penggu-
naan zat radioaktif untuk kegiatan well logging 
BAPETEN harus meningkatkan efektivitas kegiatan 
sosialisasi dan pembinaan peraturan perundang-
undangan zat radioaktif untuk well logging kepada 
setiap pengguna atau pemangku kepentingan. 
 

KESIMPULAN 
Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi 

keselamatan dan keamanan dalam kegiatan well 
logging sudah cukup baik dan terjamin 
keselamatannya namun demikian masih memerlukan 
perbaikan minor dan peningkatan efektivitas 
inspeksi, meliputi : 
1. Frekuensi inspeksi harus dilakukan secara 

prosedur yaitu 2 (dua) tahun sekali. 
2. Keterbatasan jumlah personil inspeksi harus 

ditindaklanjuti dengan penambahan jumlah 
inspektur/lakukan optimalisasi di unit keja lain. 

3. Strategi inspeksi perlu terus ditingkatklan dengan 
tidak hanya fokus pada aspek kepatuhan 
formalistik (formal compliance) melalui 

pemeriksaan dokumen tetapi juga mencangkup 
pembuktian kepatuhan dalam pelaksanaan kerja. 

4. Optimalisasi penegakkan hukum mulai dari proses 
surat resmi berupa teguran tertulis penghentian 
sementara, pencabutan izin hingga pelaporan 
kepada instansi penegak hukum (POLRI) serta 
penuntutan di pengadilan. 

5. Perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan 
pembinaan peraturan perundang-undangan secara 
efektif dan efisien agar mencapai sasaran dan 
tujuan yang tepat. 

6. Adapun disisi pengguna atau pemegang izin harus 
lebih memahami persyaratan keselamatan radiasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
mampu menerapkannya secara benar. 
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TANAYA JAWAB 
Yunanto 
− Apa ada nilai untuk hasil pemeriksaan. 
− Selama ini berapa prosentase yang baik dan 

kurang baik yang diperiksa. 

Hesty Rimadianny 
− Nilai pemeriksaan yang dilakukan BAPETEN 

untuk inspeksi menggunakan IKK (Indikator 
Keselamatan Keamanan Zat Radioaktif) seluruh 
pengguna zat radioaktif harus memenuhi dan 
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melengkapi  pedoman IKK tersebut.  Indikator 
tersebut meliputi kondisi perizinan, ketersediaan 
SDM, pemantauan dosis radiasi, pemeriksaan 
kesehatan pekerja radiasi, ketersediaan peralatan 
keselamatan dan keamanan zat radioaktif.  
Pemantauan paparan radiasi daerah kerja, 
ketersedian dan kesesuaian dokumen dan 
rekaman keselamatan dan keamanan zat 
radioaktif. 

− Dari prosentasinya untuk kondisi indikator 
keselamatan dan keamanan zat radioaktif dapat 
dilihat dihasil laporan tahunan BAPETEN setiap 
tahun. 

 
Saminto 
− Apa arti well logging?  Apa tidak ada istilah 

dalam bahasa Indonesia yang baku? 

Hesty Rimadianny 
− Dalam istilah Indonesia yang baku tetap 

menggunakan “well logging” sesuai dengan 
definisi dari PP no. 29 Tahun 2008 dan secara 
teknis lebih detil diatur dari Perka no. 5 tahun 
2009. 

 
Irianto 
− Frekuensi inspeksi harus dilakukan secara 

prosedur yaitu 2 (dua) tahun sekali.  Apa 
alasannya? 

Hesty Rimadianny 
− Inspeksi kegiatan well logging harus diinspeksi 

paling kurang 2 (dua) tahun sekali bedasarkan 
amanah dari PP nomor 29 Tahun 2008 tentang 
perizinan pemanfaatan sumber radiasi dan bahan 
nuklir serta perka BAPETEN nomor 5 Tahun 
2009 tentang keselamatan radiasi dalam  
penggunaan zar radioaktif untuk kegiatan well 
logging.  Juga berdasarkan tingkat resiko 
fasilitas untuk kegiatan well logging masuk ke 
dalam kelompok resiko tingkat sedang dan 
pelaksanaan inspeksi oleh inspektur dilakukan 2 

(dua) tahun sekali untuk setiap fasilitas yang 
diinspeksi. 

 
Suprapto 
− Dari pemeriksaan tersebut ada 2 parameter (item) 

yang tidak memenuhi persyaratan, tindakan 
(sangsi) apa yang dilakukan oleh BAPETEN. 

Hesty Rimadianny 
− Temuan 2 parameter yaitu ketersediaan per-

alatan keselamatan dan keamanan zat radioaktif 
adalah 
• Untuk peralatan (kategori II) tindakan yang 

dilakukan BAPETEN berupa penghentian 
sementara dan/atau pencabutan izin, setelah 
sangsi penghentian sementara dan/atau 
pencabutan izin diberikan BAPETEN melalui 
inspektur melakukan klarifikasi ke instansi 
penggunan zat radioaktif untuk memastikan 
bahwa kegiatan well logging tidak dilakukan 
lagi.  Apabila masih digunakan BAPETEN 
menindaklanjuti hal tersebut dengan 
melakukan pelaporan kepada penegak hokum 
dan kasusnya diserahkan kepada POLRI 
untuk diproses lebih lanjut. 

•  Untuk ketersediaan dokumen dan rekaman 
(masuk kategori III) tindakan yang dilakukan 
BAPATEN berupa teguran tertulis dan/atau 
pencabutan izin secara formal dan pihak 
pengguna harus respon/menindaklanjuti 
teguran tertulis tersebut.  Apabila hal 
tersebut tidak ditanggapi pengguna zat 
radioaktif maka BAPETEN melalui inspektur 
melakukan klarifikasi ke instansi untuk 
memastikan kalau kegiatan well logging 
tidak dilakukan.  Apabila ditemukan indikasi 
penggunaan  zat radioaktif dilakukan maka 
BAPETEN harus menindaklanjuti  hal 
tersebut dengan melakukan pelaporan 
kepada penegak hukum dan kasusnya 
diserahkan ke POLRI untuk diproses lebih 
lanjut. 

 
 


