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ABSTRAK 

SISTEM PEMERINGKATAN HASIL TEMUAN INSPEKSI PADA 

RADIOGRAFI INDUSTRI. Penggunaan teknik radiografi industri berkembang dengan 
cepat dan luas. Berbagai pekerjaan dalam dunia industri membutuhkan teknik tersebut pada 

pemeriksaan pengelasan/penyambungan pipa dan konstruksi metal. Penggunaan radiografi 

industri merupakan salah satu jenis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir harus mendapatkan 
pengawasan agar penggunaannya tidak menimbulkan dampak yang membahayakan bagi 

keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Pengawasan dilakukan melalui 

inspeksi, dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan 
peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir. Tujuan utama inspeksi adalah 

untuk memastikan suatu kegiatan pemanfaatan sumber radiasi radiasi telah digunakan dengan 

selamat.Temuan inspeksi merupakan suatu penurunan kinerja pemegang izin dalam memenuhi 
persyaratan keselamatan. Sistem Pemeringkatan (Grading System) terhadap hasil temuan 

inspeksi perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan inspeksi, 

serta diharapkan bahwa perusahaan dapat memperbaiki pengelolaan keselamatan radiasinya. 

Kata Kunci : Radiografi Industri, Inspeksi, Temuan Inspeksi, Sistem  

 

ABSTRACT 

FINDINGS OF THE INSPECTION GRADING SYSTEM ON INDUSTRIAL 
RADIOGRAPHY. The use of industrial radiography techniques evolve rapidly and widely. 

Various jobs in industry require the examination of welding techniques / connecting pipes and 

metal construction. The use of industrial radiography is one type of utilization of nuclear energy 

must get control so that its use does not cause harmful impacts to worker safety, community, 
and environment. Regulations is done through inspections, in order to supervise the observance 

of the terms in the licensing and legislation in the field of nuclear safety. The main purpose of 

inspection is to ensure the utilization of radiation sources of radiation have been used with 
selamat. Findings of the inspection is a decline in the performance of licensees in meeting safety 

requirements. The Grading System to the findings of the inspection needs to be done to improve 

the effectiveness and efficiency of inspection, and it is expected that the company can improve 
the management of radiation safety 

Keyword: Industrial Radiography, Inspection, Finding, Grading System. 

 

 

1.  Pendahuluan 

Penggunaan teknik radiografi 

industri berkembang dengan cepat dan 

luas. Berbagai pekerjaan dalam dunia 

industri membutuhkan teknik uji tak 

rusak dalam melakukan kontrol kualitas 

hasil pekerjaan yang dilakukan yang 

diantaranya pada pemeriksaan 

pengelasan/penyambungan pipa dan 

konstruksi metal. Peningkatan 

penggunaan teknik radiografi industri 

ini juga dapat dilihat dari peningkatan 

jumlah izin penggunaan radiografi 

industri. 

Peraturan Pemerintah No. 29 

tahun 2008 tentang Perizinan 



                                          

 

 

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion 

dan Bahan Nuklir telah menetapkan 

persyaratan dan tata cara perizinan 

pemanfaatan sumber radiasi pengion. 

Persyaratan izin terdiri atas persyaratan 

administratif dan teknis. Melalui 

mekanisme sistem perizinan ini maka 

penggunaan radiografi industri, sebagai 

salah satu jenis pemanfaatan tenaga 

nuklir, diharapkan memenuhi ketentuan 

keselamatan, baik yang ditetapkan oleh 

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 

2007 tentang Keselamatan Radiasi 

Pengion dan Keamanan Sumber 

Radioaktif, maupun Peraturan Kepala 

BAPETEN No. 7 tahun 2009 tentang 

Keselamatan Radiasi dalam 

Penggunaan Peralatan Radiografi 

Industri. 

Penggunaan radiografi industri 

yang merupakan salah satu jenis 

kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir 

harus mendapatkan pengawasan yang 

tepat agar penggunaannya tidak 

menimbulkan dampak yang 

membahayakan bagi keselamatan 

pekerja, masyarakat, dan lingkungan 

hidup. Sebagaimana diatur dalam Pasal 

14 ayat (2) UU No. 10 tahun 1997 

tentang Ketenaganukliran
[1]

, 

pengawasan dilakukan melalui inspeksi, 

disamping melalui penyelenggaraan 

perizinan dan penyediaan peraturan 

perundangan-udangan. Inspeksi ini 

dilakukan dalam rangka pengawasan 

terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam 

perizinan dan peraturan perundang-

undangan di bidang keselamatan nuklir.  

Berdasarkan Pasal 77 dari PP 

No. 33 tahun 2007 tentang Keselamatan 

Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber 

Radioaktif
[2]

 bahwa untuk memastikan 

dipatuhinya persyaratan Keselamatan 

Radiasi dan Keamanan Sumber Radiasi, 

BAPETEN melakukan inspeksi 

terhadap fasilitas atau instalasi yang 

memanfaatkan Tenaga Nuklir yang 

meliputi pemeriksaan adiministrasi dan 

teknik. Inspeksi dilaksanakan oleh 

Inspektur Keselamatan Nuklir.  

Tujuan utama inspeksi adalah 

untuk memastikan suatu kegiatan 

pemanfaatan sumber radiasi radiasi 

telah digunakan dengan selamat. 

Temuan inspeksi merupakan suatu 

penurunan kinerja pemegang izin dalam 

memenuhi persyaratan keselamatan. 

Kategorisasi tingkat temuan inspeksi 

bertujuan untuk mengidentifikasi 

tingkat signifikansi dari temuan 

tersebut. Sistem Pemeringkatan 

(Grading System) terhadap hasil temuan 

inspeksi dilakukan dalam upaya untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan inspeksi, disamping 

memberikan kemudahan dalam 



                                          

 

 

pengelolaan pengawasan. Dengan 

pelaksanaan sistem ini, diharapkan 

bahwa perusahaan dapat memperbaiki 

pengelolaan keselamatan radiasinya. 

2. Hasil dan Pembahasan 

Radiografi merupakan salah satu 

contoh penggunaan teknologi nuklir 

yang menggunakan sumber radiasi 

beraktivitas tinggi, yang dapat 

menyebabkan paparan radiasi berisiko 

tinggi terhadap pekerja. Hanya dalam 

hitungan menit paparan yang berasal 

dari sumber radiasi dapat memberikan 

dosis signifikan terhadap orang yang 

terpapar.  

Radiografi merupakan hal yang 

sangat penting dalam uji tak merusak. 

Teknik radiografi adalah metode untuk 

menguji integritas dari suatu struktur 

objek berupa bejana, pipa, sambungan 

las, baja tuang (casting) dan lainnya 

dengan menggunakan sumber radiasi 

pengion dalam rangka untuk 

menentukan keberadaan cacat pada 

suatu objek atau spesimen. Intergritas 

dari peralatan tidak hanya 

mempengaruhi keselamatan dan 

kualitas produk yang digunakan oleh 

pekerja namun juga keselamatan dan 

kualitas lingkungan untuk pekerja dan 

masyarakat. Saat ini penggunaan teknik 

radiografi digunakan pada beberapa 

industri seperti eletronika, konstruksi, 

transportasi, kimia dan perminyakan.  

Radiografi dapat dilakukan 

dengan tidak menimbulkan risiko 

radiologi terhadap publik dan paparan 

radiasi yang cukup rendah bagi pekerja. 

Radiografi dapat menghasilkan tingkat 

dosis tinggi sehingga apabila seseorang 

secara tidak sengaja terkena sinar atau 

terkontaminasi dengan sumber maka 

dalam beberapa menit atau bahkan detik 

dapat menerima dosis yang 

mengakibatkan cedera. 

Prinsip menjaga dosis serendah 

mungkin (ALARA) menunjukkan 

kebutuhan untuk mencapai tingkat 

profesionalisme dalam radiografi yang 

tinggi, dengan menggunakan sumber-

sumber dan perangkat-perangkat yang 

didesain dengan standar tertinggi dan 

bekerja di lingkungan yang 

mempromosikan budaya keselamatan. 

Ini dapat dicapai dengan cara organisasi 

nasional dan infrastruktur yang tepat, 

pelatihan pekerja yang efektif, 

kepatuhan terhadap persyaratan 

keselamatan, dan pengendalian mutu 

yang efektif, desain yang baik, 

pembuatan dan pemeliharaan sumber 

dan perangkatnya. 

Tujuan utama dari proteksi dan 

keselamatan radiasi adalah untuk 



                                          

 

 

menyediakan standar proteksi dan 

keselamatan yang tepat bagi pekerja 

tanpa membatasi manfaat dari suatu 

kegiatan yang dapat  menimbulkan 

paparan radiasi. Sasaran dari proteksi 

radiasi adalah untuk mencegah 

terjadinya efek non stokastik terhadap 

individu, masyarakat dan lingkungan 

dengan menjaga dosis di bawah ambang 

batasan yang relevan dan untuk 

memastikan bahwa semua langkah-

langkah yang diambil untuk 

mengurangi terjadinya efek stokastik 

dalam populasi pada saat ini dan dimasa 

datang. Sasaran dari keselamatan adalah 

untuk melindungi individu, masyarakat 

dan lingkungan dari bahaya radiologi 

dengan membentuk dan memelihara 

pertahanan yang efektif
[6]

. 

Peraturan Kepala (Perka) 

BAPETEN No. 7 Tahun 2009 tentang 

Keselamatan Radiasi dalam 

Penggunaan Peralatan Radiografi 

Industri
[3]

 telah mengatur persyaratan 

izin, persyaratan keselamatan radiasi, 

intervensi, rekaman dan laporan dalam 

pemanfaatan peralatan radiografi 

industri. PERKA ini dimaksudkan 

sebagai ketentuan bagi pemegang izin 

dalam menentukan tindakan dan sumber 

daya yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan keselamatan radiasi di dalam 

pemanfaatan radiografi industri dan 

memastikan bahwa sumber daya 

tersebut telah memadai serta tindakan 

yang diambil dapat dilaksanakan 

dengan benar berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Perka BAPETEN 

ini juga menjadi acuan lingkup 

pelaksanaan inspeksi keselamatan 

nuklir dalam penggunaan kamera 

radiografi industri. 

IAEA TECDOC No. 1526 

Tahun 2007
[7]

 yang mengacu pada GS-

R-1 mendefinisikan inspeksi sebagai 

sebuah kegiatan pemeriksaan, 

pengamatan, pengukuran atau pengujian 

yang dilakukan oleh Badan Pengawas 

untuk menilai struktur, sistem, material 

dan komponen, kegiatan operasional, 

proses, prosedur dan kompetensi 

personil.  

Pelaksanaan inspeksi dapat 

dilakukan sebagai proses verifikasi 

dokumen yang disampaikan dalam 

permohonan perizinan. Inspeksi ini juga 

akan memberikan tambahan informasi 

dan data yang diperlukan oleh Badan 

Pengawas dalam melakukan reviu dan 

penilaian. Inspeksi sebagai bagian dari 

proses yang dilibatkan dalam 

melakukan reviu dan penilaian terhadap 

permohonan izin. Dalam keadaan 

tertentu Badan Pengawas akan memiliki 

detail kriteria umum persyaratan 



                                          

 

 

keselamatan radiasi untuk kegiatan 

pemanfaatan tertentu dan sumber 

radiasi. Peraturan kerja ditetapkan untuk 

memastikan kepatuhan terhadap 

pekerjaan dan nilai batas dosis 

masyarakat serta proteksi radiasi telah 

dioptimalkan. Kriteria ini pada 

umumnya diberikan kepada pemegang 

izin dalam bentuk kode peraturan atau 

pedoman. Dengan ketentuan bahwa 

program proteksi radiasi yang diajukan 

oleh pemohon izin dalam rangka 

perizinan adalah termasuk kegiatan 

pekerjaan yang sesuai dengan peraturan 

atau pedoman yang relevan, maka 

Badan Pengawas dapat memberikan 

izin tanpa inspeksi pra-operasional. 

Bagian yang tidak terpisahkan 

dari pelaksanaan inspeksi yaitu 

penegakan hukum perlu 

diimplementasikan oleh Badan 

Pengawas untuk membenahi 

ketidakpatuhan pemegang izin dengan 

hukum yang relevan, peraturan-

peraturan dan kondisi izin. 

Kegiatan inspeksi dan 

penegakan hukum meliputi semua 

bidang yang menjadi tanggung jawab 

Badan Pengawas. Badan Pengawas 

akan melakukan inspeksi untuk 

memastikan bahwa pemegang izin 

sudah memenuhi persyaratan 

keselamatan. 

Kecelakaan atau insiden yang 

mengakibatkan paparan atau 

kontaminasi dengan dosis radiasi tinggi 

sering dikaitkan dengan kegagalan 

dalam mematuhi peraturan dan 

persyaratan keselamatan. Oleh karena 

itu inspeksi memiliki peran utama 

dalam memastikan telah dipatuhinya 

persyaratan keselamatan. Selain itu, 

Badan Pengawas harus 

mempertimbangkan kegiatan pemasok 

jasa dan produk untuk pemegang izin, 

misalnya perusahaan transportasi yang 

melakukan pengangkutan dan 

pengiriman sumber radioaktif, harus 

sesuai dengan peraturan pengangkutan. 

Badan Pengawas harus 

mempertimbangkan bahwa program 

penegakan hukum yang efektif adalah 

sebagai komponen kunci dari 

infrastruktur pengawasan untuk 

memastikan keberhasilan dari suatu 

tujuan keselamatan radiasi. 

Tujuan utama dari inspeksi dan 

penegakan hukum, adalah untuk 

memastikan bahwa: 

1. Fasilitas, peralatan dan prosedur kerja 

harus memenuhi semua persyaratan 

keselamatan. Sebagai contoh, desain 

fasilitas dan aspek operasional program 



                                          

 

 

proteksi radiasi yang berlaku 

seharusnya tidak diubah sehingga dapat 

membahayakan keselamatan radiasi. 

Ruangan berperisai atau modifikasinya 

harus sesuai dengan kriteria desain laju 

dosis eksterna serta tanda peringatan 

bahaya radiasi harus berada di tempat 

dan berfungsi dengan benar. Sumber 

radiasi meskipun tidak digunakan harus 

tersimpan di dalam kontenernya 

masing-masing. Kalibrasi surveimeter 

dan detektor radiasi harus diperiksa 

secara rutin. Petugas Proteksi Radiasi 

harus berada di tempat kerja selama jam 

kerja. Pelatihan berulang harus 

dilaksanakan sebagaimana yang 

ditetapkan dalam program proteksi 

radiasi. Prinsip optimisasi juga harus 

dipenuhi. 

2. Dokumen dan instruksi yang 

memenuhi persyaratan keselamatan. 

Peraturan kerja lokal, terutama pada 

daerah pengendalian dan supervisi, 

harus tetap berlaku di setiap perubahan 

yang terjadi pada fasilitas ataupun 

personil. Inventarisasi sumber radiasi, 

logbook pemanfaatan sumber 

radioaktif, rekaman dosis perorangan, 

pemeriksaan kalibrasi detektor radiasi 

harus terus diperbaharui. 

3. Orang-orang yang dipekerjakan oleh 

pemegang izin (termasuk kontraktor) 

memiliki kompetensi yang diperlukan 

untuk kinerja yang efektif dari fungsi 

mereka. Pekerja radiasi harus memiliki 

kualifikasi dan pelatihan keselamatan 

radiasi yang relevan dengan pekerjaan 

yang dilakukan. Rekaman pelatihan 

untuk setiap pekerja radiasi harus 

dipelihara. 

4. Penyimpangan harus diidentifikasi 

dan diperbaiki tanpa penundaan waktu. 

Penyimpangan merupakan suatu 

kegagalan dalam mematuhi persyaratan 

keselamatan, misalnya penggunaan 

perisai yang tidak layak atau cacat. 

Penyimpangan lain dapat berupa 

kualifikasi dan pelatihan pekerja radiasi 

yang tidak memenuhi persyaratan 

keselamatan. Badan Pengawas harus 

memastikan bahwa setiap kekurangan 

atau penyimpangan telah terdeteksi 

pada inspeksi sebelumnya dan telah 

diperbaiki dengan jangka waktu yang 

telah ditetapkan. 

5. Setiap pembelajaran sebagaimana 

mestinya harus diidentifikasi dan 

disebarluaskan kepada pemegang izin 

dan pemasok yang lain serta kepada 

Badan Pengawas. Badan Pengawas 

harus diberitahu mengenai insiden atau 

kecelakaan sehingga informasi 

mengenai kejadian semacam itu dapat 

dikomunikasikan kepada pemegang izin 



                                          

 

 

yang lain di mana kejadian tersebut 

terkait dengan keselamatan mereka. 

6. Pemegang izin harus mengelola 

keselamatan secara memadai.  

Fasilitas program proteksi radiasi harus 

diperbaharui sebagaimana yang 

diperlukan untuk mengakomodasi 

perubahan keadaan yang relevan dan 

harus diberitahukan kepada Badan 

Pengawas. Budaya keselamatan harus 

dibina dan dipertahankan. Inspeksi 

seharusnya tidak mengurangi tanggung 

jawab utama pemegang izin terhadap 

keselamatan atau untuk menggantikan 

kegiatan pengendalian, supervisi dan 

verifikasi yang harus dilakukan oleh 

pemegang izin. Undang-undang akan 

menentukan hal-hal yang merupakan 

pelanggaran dan hukuman yang sepadan 

dengan pelanggaran tersebut. Dalam 

melaksanakan kewajiban dalam 

perundang-undangan maka Badan 

Pengawas : 

2. Harus melaksanakan inspeksi; 

3. Harus memastikan bahwa tindakan 

korektif akan dilakukan jika 

terdeteksi kondisi yang tidak aman 

atau berpotensi tidak aman; dan 

4. Harus mengambil tindakan hukum 

yang diperlukan dalam hal 

terjadinya pelanggaran persyaratan 

keselamatan. 

Dokumen IAEA GS-G-1.3
[6]

 

menyebutkan untuk memastikan bahwa 

semua fasilitas nuklir di suatu Negara 

diinspeksi sesuai dengan standar umum 

dan bahwa tingkat keselamatan adalah 

konsisten maka Badan Pengawas harus 

memberikan inspektur suatu pedoman 

tertulis yang cukup terperinci. 

 

2.1. Kategorisasi Temuan Inspeksi 

Terdapat dua kategorisasi temuan hasil 

inspeksi : 

1. Rule-based findings yaitu temuan 

yang berdasarkan pelanggaran 

terhadap peraturan perundangan. 

2.  Safety-based findings yaitu temuan 

yang berdasarkan pelanggaran 

terhadap komitmen dalam Program 

Keselamatan Radiasi atau 

persyaratan izin. 

Tingkat signifikansi temuan 

berdasarkan prioritas sebagai berikut : 

1. Risiko kematian, cedera atau 

penyakit yang serius. 

2. Risiko yang signifikan terhadap 

pekerja dan masyarakat; dalam 

penggunaan medis adalah risiko 

terhadap kesehatan pasien. 

3. Pelanggaran serius terhadap undang-

undang, yaitu pelanggaran yang 

mempunyai risiko potensial terhadap 

pekerja, kesehatan masyarakat dan 

pasien; praktik curang atau 



                                          

 

 

menyesatkan yang berpotensi 

membahayakan kredibilitas atau 

integritas hukum atau Badan 

Pengawas. 

4. Tingkat kelalaian dan kesalahan yang 

signifikan, atau pelanggaran berulang 

dan terus menerus. 

  Temuan inspeksi merupakan 

suatu penurunan kinerja pemegang izin 

dalam memenuhi persyaratan 

keselamatan. Kategorisasi tingkat 

temuan inspeksi bertujuan untuk 

mengidentifikasi tingkat signifikansi dari 

temuan tersebut. Inspektur harus 

membuat asumsi secara logis dan 

realistis untuk menentukan suatu 

signifikansi temuan dan harus 

melakukan upaya yang wajar dalam 

menentukan kategorisasi tingkat temuan 

pada waktu yang tepat. 

Jenis temuan inspeksi untuk 

aspek proteksi radiasi berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 33/2007 :  

1. Persyaratan keselamatan radiasi 

2. Kewajiban pemegang izin dalam 

keselamatan radiasi 

3. Pendelegasian tanggung jawab 

keselamatan radiasi kepada personil 

dalam fasilitas 

4. Kewajiban mewujudkan budaya 

keselamatan  

5. Pemantauan kesehatan pekerja 

radiasi  

6. Pemeriksaan kesehatan pekerja 

radiasi  

7. Personil  

8. Pendidikan dan latihan  

9. Rekaman  

10. Prinsip justifikasi  

11. Limitasi dosis  

12. Pembagian daerah kerja  

13. Pemantauan paparan radiasi 

dan/atau kontaminasi  

14. Pemantauan radioaktivitas 

lingkungan  

15. Pemantauan dosis pekerja 

16. Perlengkapan proteksi radiasi 

17. Optimisasi proteksi dan keselamatan 

radiasi 

18. Pembatas dosis 

 

2.2. Sistem Pemeringkatan (Grading 

System) 

  Tujuan utama inspeksi adalah 

untuk memastikan suatu kegiatan 

pemanfaatan sumber radiasi radiasi 

telah digunakan dengan selamat. Hal ini 

memerlukan kecermatan para inspektur 

terhadap hal-hal yang berada di luar 

kepatuhan terhadap peraturan karena hal 

tersebut dapat menjadi indikator yang 

berpotensi pada penurunanan kinerja 

keselamatan. 

Indikator yang paling umum 

adalah: 



                                          

 

 

1. Lemahnya komitmen dan kurangnya 

keterlibatan dari pihak manajemen 

terhadap pelaksanaan program 

proteksi radiasi. 

2. Minimnya pengawasan Petugas 

Proteksi Radiasi (PPR) terhadap 

keselamatan radiasi dikarenakan 

PPR terlalu sibuk dengan tugas-

tugas lainnya. 

3. Ketidakcukupan staf yang terlatih 

dalam melaksanakan program 

proteksi radiasi yang efektif. 

4. Minimnya diskusi tentang isu-isu 

keselamatan radiasi dari petugas 

yang bertanggung jawab. 

5. Kegagalan program jaminan 

kualitas untuk mendeteksi 

pelanggaran kecil terhadap 

keselamatan radiasi. 

6. Minimnya housekeeping. 

7. Kegagalan mengikuti prosedur 

walaupun tidak terkait dengan 

keselamatan radiasi. 

8. Lebih mengutamakan prosedur 

operasional produksi daripada 

program proteksi radiasi. 

9. Terjadinya permasalahan kecil yang 

berulang-ulang.  

10. Pencatatan yang tidak teratur. 

11. Ketidakstabilan keuangan. 

12. Frekwensi pengunduran diri dan 

pergantian staf yang tinggi. 

13. Ketidakmampuan untuk melakukan 

pekerjaan yang terkait keselamatan 

radiasi secara tepat waktu. 

14. Kurangnya dokumentasi pelatihan 

staf. 

15. Kegagalan dalam penilaian 

keefektivitasan pelatihan. 

16. Kurangnya pelatihan penyegaran. 

17. Kekhawatiran pekerja terhadap 

keselamatan radiasi yang 

ditunjukkan oleh pekerja selama 

pelaksanaan inspeksi. 

18. Minimnya sistem pembukuan dan 

pencatatan atau pengendalian 

sumber radiasi. 

19. Terjadinya perubahan besar dalam 

struktur organisasi internal yang 

mempengaruhi keselamatan radiasi.  

20. Minimnya sistem tanggap darurat.  

21. Akumulasi limbah radioaktif yang 

berlebihan. 

 

Indikator penurunan kinerja 

keselamatan dapat mengacu pada 

dokumen Laporan Hasil Inspeksi (LHI). 

Dokumen LHI merupakan 

dokumen/pencatatan yang memberi 

bukti dan kesaksian tentang 

pelaksanaan inspeksi atau suatu 

pencatatan tentang pelaksanaan 

inspeksi. Dokumen LHI adalah salah 

satu aset penting bagi Badan Pengawas 

yang harus dikelola dengan baik, serta 



                                          

 

 

dikontrol secara sistematis dan 

terstruktur untuk menjamin bahwa 

dokumen yang tersedia merupakan 

dokumen terkini (up-date) dan telah 

disahkan sebagai dokumen yang 

berlaku. 

  Kinerja yang dinilai pada 

sistem pemeringkatan ini mencakup 

kepatuhan terhadap persyaratan 

keselamatan radiasi dalam radiografi 

industri yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan 

penilaian untuk aspek lebih dari taat 

yaitu melalui penerapan program 

ALARA / optimisasi yang meliputi : 

1. Adanya komitmen tertulis dari 

pihak manajemen perusahaan dalam 

bentuk kebijakan penerapan 

program ALARA/optimisasi. 

2. Adanya perencanaan dan 

melaksanakan dalam tujuan, sasaran 

dan program untuk menjaga 

keberlanjutan pentaatan terhadap 

peraturan pengelolaan keselamatan 

radiasi yang telah dicapai serta 

meningkatkan kinerjanya. 

3. Monitoring dan evaluasi internal 

perusahaan dalam pecapaian tujuan, 

sasaran dan program. 

 

Tingkat kepatuhan perusahaan 

dikategorikan “PATUH” apabila telah 

memenuhi atau mematuhi seluruh 

persyaratan dan ketentuan yang 

diwajibkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penilaian aspek 

upaya lebih dari patuh (beyond 

compliance) yang telah dilakukan oleh 

perusahaan berdasarkan kepada 

pendekatan proses atau efforts 

oriented menggunakan sistem 

pembobotan.  

Penilaian kinerja dilakukan 

dengan menilai sejauhmana upaya-

upaya yang telah dilakukan oleh 

perusahaan. Sistem penilaian yang 

diterapkan bersifat pinalti. Apabila 

salah satu tidak memenuhi kriteria maka 

akan mempengaruhi kriteria lainnya. 

Khusus untuk kriteria penerapan 

program ALARA / optimisasi 

diterapkan penilaiannya apabila telah 

memenuhi kriteria kepatuhan peraturan 

perundangan dan persyaratan izin. 

Penyebaran informasi kinerja 

perusahaan kepada publik dapat 

menciptakan insentif dan disinsentif 

reputasi bagi masing-masing 

perusahaan. Para stakeholder akan 

memberikan tekanan terhadap 

perusahaan yang kinerja pengelolaan 

keselamatan radiasinya belum baik. 

Sebaliknya, perusahaan yang kinerja 

pengelolaan keselamatan radiasinya 

baik akan mendapat apresiasi dari para 

stakeholder. 



                                          

 

 

Penyebaran informasi kinerja 

perusahaan tersebut pula akan 

mendorong interaksi intensif antara 

perusahaan, pekerja, kelompok 

masyarakat, konsumen, investor dan 

instansi pemerintah terkait. Penyebaran 

informasi melalui media massa 

diharapkan para stakeholder dapat 

berpartisipasi proaktif dalam menyikapi 

informasi kinerja perusahaan sesuai 

dengan kapasitasnya masing-masing. 

Untuk memudahkan komunikasi 

dengan para stakeholder dalam 

menyikapi hasil kinerja penaatan 

masing-masing perusahaan, maka 

peringkat kinerja keselamatan radiasi 

perusahaan dikelompokkan pada lima 

peringkat warna. Lima peringkat warna 

yang digunakan mencakup peringkat 

Emas, Hijau, Biru, Merah dan 

Hitam. Peringkat Emas dan Hijau untuk 

perusahaan yang telah melakukan upaya 

lebih dari taat dan patut menjadi contoh, 

peringkat Biru bagi perusahaan yang 

telah taat, dan peringkat Merah dan 

Hitam bagi perusahaan yang belum taat. 

Dalam aspek komunikasi, penggunaan 

peringkat warna akan lebih mudah 

dipahami dan diingat 

masyarakat. Penggunaan peringkat 

warna memberikan efek insentif dan 

disinfentif reputasi bagi masing-masing 

perusahaan. 

Indikato

r Warna 
Penjelasan Warna 

EMAS 

Telah melakukan pengelolaan 

keselamatan radiasi lebih dari 

yang dipersyaratkan dalam 

peraturan perundang-

undangan, dan telah 

menerapkan program ALARA 

/ optimisasi. 

HIJAU 

Telah melakukan pengelolaan 

keselamatan radiasi sesuai 

dengan yang dipersyaratkan 

dalam peraturan perundang-

undangan. 

BIRU 

Telah melakukan upaya 

pengelolaan keselamatan 

radiasi sesuai persyaratan 

dalam peraturan perundang-

undangan, namun masih 

terdapat beberapa hal 

administratif yang belum 

memenuhi persyaratan dalam 

peraturan perundang-

undangan. 

MERAH 

Telah melakukan upaya 

pengelolaan keselamatan 

radiasi, namun hanya sebagian 

kecil yang mencapai hasil 

sesuai dengan persyaratan 

dalam peraturan perundang-

undangan. 

HITAM 
Tidak melakukan upaya 

pengelolaan keselamatan 



                                          

 

 

radiasi sebagaimana yang 

dipersyaratkan dalam 

peraturan perundang-

undangan secara sengaja dan 

berulang, serta berpotensi 

membahayakan pekerja, 

anggota masyarakat (publik) 

dan lingkungan. 

 

 

Perusahaan yang terbukti 

menyalahi peraturan perundang-

undangan dan telah dua tahun berturut-

turut masuk dalam peringkat hitam akan 

ditindaklanjuti dengan penegakan 

hukum. Sedangkan untuk perusahaan 

yang baru terdaftar dalam peringkat 

hitam tidak akan langsung 

ditindaklanjuti dengan penegakan 

hukum, melainkan perusahaan tersebut 

akan diberi pembinaan dan bimbingan. 

Badan Pengawas pun memberi 

kemudahan kepada perusahaan yang 

terdaftar dalam peringkat hitam yang 

memiliki itikad baik memperbaiki 

pengelolaan keselamatan radiasinya. 

Bagi perusahaan yang 

mempunyai peringkat hijau ataupun 

emas, dapat digunakan sebagai alat 

untuk mempromosikan perusahaan 

mereka. Dapat dikatakan bahwa dengan 

adanya sistem ini, maka reputasi dari 

perusahan berperingkat hijau akan baik 

sehingga penataan perusahaan terhadap 

pengelolaan keselamatan radiasi akan 

terus ditingkatkan. Kemudian bagi 

perusahaan yang mempunyai peringkat 

biru maupun merah tetap menjaga 

peringkat tersebut dan memperbaiki 

pengelolaan keselamatan radiasinya 

menjadi lebih baik lagi agar dapat 

masuk menjadi peringkat hijau ataupun 

emas. Dalam hal ini, Badan Pengawas 

pun terus mengawasi mereka dan 

membimbing mereka. 

Dengan adanya sistem ini pula, 

diharapkan bahwa perusahaan dapat 

memperbaiki pengelolaan keselamatan 

radiasinya dari perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar dalam peringkat hitam 

sehingga perusahaan-perusahaan 

tersebut dapat naik peringkatnya, 

minimal menjadi peringkat merah. 

Kemudian yang berperingkat merah 

dapat naik peringkatnya ke biru bahkan 

hijau. Begitu juga dengan perusahaan 

yang mempunyai peringkat biru 

diharapkan dapat meningkat 

peringkatnya. 

 

3. Kesimpulan 

Penggunaan kamera radiografi 

industri yang merupakan salah satu 

jenis kegiatan pemanfaatan tenaga 

nuklir harus mendapatkan pengawasan 



                                          

 

 

yang tepat agar penggunaannya tidak 

menimbulkan dampak yang 

membahayakan bagi keselamatan 

pekerja, masyarakat, dan lingkungan 

hidup. 

Pengawasan dilakukan melalui 

inspeksi, disamping melalui 

penyelenggaraan perizinan dan 

penyediaan peraturan perundangan-

undangan. Inspeksi ini dilakukan dalam 

rangka pengawasan terhadap ditaatinya 

syarat-syarat dalam perizinan dan 

peraturan perundang-undangan di 

bidang keselamatan nuklir. 

Temuan inspeksi merupakan 

suatu penurunan kinerja keselamatan 

pemegang izin dalam memenuhi 

persyaratan keselamatan. Kategorisasi 

tingkat temuan inspeksi bertujuan untuk 

mengidentifikasi tingkat signifikansi 

dari temuan tersebut. Inspektur harus 

membuat asumsi yang logis dan realistis 

dalam menentukan suatu signifikansi 

temuan inspeksi. 

Kinerja yang dinilai pada sistem 

pemeringkatan (grading system) hasil 

temuan inspeksi mencakup kepatuhan 

terhadap persyaratan keselamatan 

radiasi dalam radiografi industri yang 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan penilaian untuk 

aspek lebih dari taat yaitu melalui 

penerapan program ALARA / 

optimisasi. Penilaian kinerja dilakukan 

dengan menilai sejauhmana upaya-

upaya yang telah dilakukan oleh 

perusahaan. 

Sistem Pemeringkatan (Grading 

System) terhadap hasil temuan inspeksi 

perlu dilakukan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

inspeksi, disamping memberikan 

kemudahan dalam pengelolaan 

pengawasan. Dengan adanya sistem ini 

pula, diharapkan bahwa perusahaan 

dapat memperbaiki pengelolaan 

keselamatan radiasinya. 
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