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ABSTRAK 
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI 
TERHADAP LENSA MATA PERSONIL RADIOLOGI INTERVENSIONAL.  Telah dilakukan 
tinjauan mengenai proteksi dan keselamatan radiasi terhadap lensa mata personil, khususnya pada 
kegiatan radiologi intervensional. Penggunaan radiasi di instalasi radiologi intervensional memberikan 
paparan yang signifikan terutama bagi lensa mata personil. Hasil dari berbagai survei dan penelitian 
terbaru mengenai efek radiasi dosis rendah terhadap lensa mata menunjukkan bahwa nilai ambang 
lensa mata lebih kecil dari pada nilai yang dipertimbangkan sebelumnya. Berdasarkan  fakta tersebut, 
belum lama ini ICRP dan IAEA memberikan rekomendasi mengenai pengurangan nilai batas dosis 
lensa mata bagi personil. BAPETEN telah mengadopsi nilai batas dosis lensa mata yang baru ini 
dalam pengembangan peraturan mengenai proteksi dan keselamatan radiasi. Namun, penerapan 
ketentuan ini menghadapi berbagai tantangan sehingga BAPETEN memberikan masa peralihan 
selama 3 (tiga) tahun. Berbagai tantangan tersebut  diantaranya adalah masalah pemantauan dosis 
lensa mata, peralatan protektif lensa mata yang belum memadai, kurangnya pemahaman personil 
mengenai hal-hal yang terkait dengan risiko radiasi rendah pada lensa mata, serta prosedur yang tepat 
dalam mengurangi risiko tersebut. Peranan BAPETEN sebagai badan pengawas diharapkan mampu 
memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, 
untuk menjawab tantangan tersebut, perlu adanya pengembangan pengawasan proteksi dan 
keselamatan radiasi yang lebih baik. 
Kata Kunci: lensa mata, radiologi intervensional, nilai batas dosis, dosis ambang, personil, 
pengawasan, proteksi dan keselamatan radiasi. 
 
ABSTRACT 
CONTROL DEVELOPMENT OF RADIATION PROTECTION AND SAFETY ON PERSONNEL 
EYE LENS OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY. The review on radiation protection and safety 
to the lens of personnel especially in interventional radiology activities has been carried out. The use 
of radiation in interventional radiology installations provide significant exposure to the lens of the 
eye, especially personnel. The results of the latest various surveys and researchs on the effects of low-
dose radiation to the eye lense indicates that the eye lens dose threshold is less than the preconceived 
values. Based on these facts, recently, ICRP and IAEA provides recommendations regarding the 
reduction of the value of the eye lens dose limit for personnel. BAPETEN have adopted the value of 
the eye lens dose limit in the development of new regulations on radiation protection and safety. 
However, the application of this provision has various challenges that BAPETEN provide      3 (three) 
years transitional period. These challenges include the problem of monitoring the eye lens dose, the 
eye lens protective equipment which is not adequate, the lack of understanding of personnel related to 
the risk of low radiation to the eye lens, as well as the proper procedures to mitigate those risks. 
BAPETEN as a regulatory agency is expected to provide solutions to the problems faced by the 
stakeholders. Therefore, to answer the challenge, it is necessary to develop better monitoring of 
radiation protection and safety. 
Key Word: eye lens, interventional radiology, dose limit, dose threshold, personnel, monitoring, 
radiation protection and safety. 
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I. PENDAHULUAN 
Penggunaan sinar-X dalam dunia medis 
saat ini mengalami perkembangan yang 
cukup pesat. Selain manfaatnya yang 
besar, penggunaan radiasi sinar-X dalam 
dunia medis juga memiliki potensi risiko 
yang cukup berbahaya bagi manusia dan 
lingkungan bila tidak memperhatikan 
prinsip-prinsip proteksi radiasi. Salah 
satu penggunaan sinar-X dalam dunia 
medis yang memerlukan tingkat proteksi 
radiasi yang tinggi adalah penggunaan 
sinar-X untuk kegiatan radiologi 
intervensional. Dalam melakukan 
prosedur radiologi intervensional, 
personil terlibat langsung dengan pasien 
saat radiasi dipancarkan. Pada umumnya 
prosedur radiologi intervensional 
memerlukan waktu yang lama untuk 
mendapatkan citra yang diharapkan. 
Oleh karena itu, walaupun laju dosis 
yang diterima personil radiologi 
intervensional jauh lebih rendah 
dibanding laju dosis yang dihasilkan dari 
kegiatan radiologi diagnostik lainnya, 
namun dosis total yang diterima personil 
dalam satu kali prosedur radiologi 
intervensional akan jauh lebih besar.  
 
Salah satu organ tubuh personil radiologi 
intervensional yang memerlukan 
perhatian proteksi yang besar adalah 
lensa mata. Lensa mata merupakan organ 
yang sangat sensitif terhadap efek 
radiasi. Dengan dosis yang relatif rendah, 
radiasi dapat mengakibatkan kerusakan 
pada lensa mata, bahkan dapat 
menginduksi terjadinya katarak. Katarak 
adalah suatu kerusakan lensa mata yang 
dapat merusak penglihatan. Katarak 
merupakan salah satu penyebab kebutaan 
terbesar di dunia [1,2].  
 
Pada tahun 2011, International 
Commission on Radiological Protection 
(ICRP) menyampaikan bahwa ada efek 
reaksi jaringan khususnya efek dengan 
manifestasi yang sangat lambat, pada 
situasi di mana ambang batas dosis lebih 

rendah dari batas yang dipertimbangkan 
sebelumnya [3]. Untuk lensa mata, 
ambang batas dosis serap 
dipertimbangkan menjadi 0,5 Gy. Nilai 
ini lebih rendah 10 kali dibandingkan 
nilai yang dipertimbangkan ICRP 
sebelumnya. Pertimbangan ini menjadi 
dasar bagi International Atomic Energy 
Agency (IAEA) dalam Safety Standar 
Series No. GSR Part 3 tahun 2011 yang 
memberikan rekomendasi mengenai 
penurunan nilai batas dosis lensa mata 
pekerja radiasi. Penurunan nilai batas 
dosis tersebut sangat signifikan yaitu dari 
150 mSv per tahun menjadi rata-rata 20 
mSv per tahun selama 5 tahun berturut-
turut dan 50 mSv dalam   1 (satu) tahun 
tertentu [4]. Badan Pengawas Tenaga 
Nuklir (BAPETEN) telah mengadopsi 
ketentuan tersebut pada tahun 2013, 
dalam Peraturan Kepala BAPETEN No. 
4 tahun 2013 tentang Proteksi dan 
Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan 
Tenaga Nuklir. 
 
Ketentuan Peraturan Kepala BAPETEN 
mengenai penurunan nilai batas dosis 
lensa mata ini akan memberikan dampak 
pada suatu instalasi yang menggunakan 
radiasi sinar-X. Untuk memenuhi batasan 
tersebut, suatu instalasi yang 
menggunakan radiasi membutuhkan 
persiapan, perhatian, bahkan perubahan 
baik dari aspek manajemen maupun dari 
aspek teknis. Selain itu, perlu adanya 
pembiasaan terhadap budaya 
keselamatan radiasi yang lebih baik.  
 
Fakta yang diperoleh dari pengalaman 
inspeksi para inspektur BAPETEN, 
mengindikasikan bahwa penggunaan 
peralatan proteksi radiasi untuk lensa 
mata personil radiologi intervensional 
belum terlaksana dengan baik. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya 
pemahaman personil mengenai aspek 
keselamatan dan proteksi radiasi, 
khususnya terhadap lensa mata. Kurang 
memadainya peralatan pemantau dan 
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peralatan pelindung mata juga menjadi 
permasalahan tersendiri. Berdasarkan 
berbagai pertimbangan tersebut, 
BAPETEN memberikan masa peralihan 
selama 3 (tiga) tahun untuk memenuhi 
ketentuan terbaru nilai batas dosis lensa 
mata personil. 
 
Tujuan penulisan makalah ini adalah 
untuk memberikan gambaran mengenai 
risiko radiasi terhadap lensa mata. Selain 
itu, makalah ini juga menganalisis cara 
yang efektif dalam pengawasan proteksi 
dan keselamatan radiasi, khususnya 
terhadap lensa mata personil radiologi 
intervensional di Indonesia.  
 

II. BAHAN  
II.1. Bahaya Radiasi pada Lensa Mata 
Radiasi yang mengenai mata pada nilai 
batas tertentu akan menyebabkan 
kerusakan lensa mata atau katarak. 
Eliseo Vano dkk melakukan penelitian 

mengenai korelasi antara keparahan 
kerusakan lensa mata dengan dosis mata 
kumulatif yang dijelaskan dalam Gambar 
1. [5].  
 
Salah satu contoh katarak pada lensa 
mata ditunjukkan pada Gambar 2. 
Gambar ini diperoleh dengan 
menggunakan biomikroskop. Katarak ini 
tercatat setelah 22 tahun bekerja di 
laboratorium katerisasi [5].  
 
Ainsbury dkk. (2009) merangkum hasil 
dari delapan studi mengenai kerusakan 
atau katarak pada lensa mata yang 
dipublikasikan antara tahun 1999 sampai 
dengan tahun 2008. Studi ini meliputi 
kelompok yang mendapat paparan klinis 
dan paparan kerja (pilot, pekerja 
pembersih Chernobyl dan personil 
radiologi), serta orang yang selamat dari 
kejadian bom atom Hiroshima dan 
Nagasaki. 

 
Gambar 1. Kerusakan lensa mata berbanding lurus dengan kumulatif dosis [5] 
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Gambar 2 .Contoh katarak pada lensa mata[5] 

 
Seluruh studi menunjukkan peningkatan risiko katarak pada dosis 1 Gy. Studi ini 
menyimpulkan dosis ambang yang dapat menimbulkan katarak adalah sekitar       0,5 Gy. [6].  

 
 

Gambar 3. Perbandingan risiko katarak yang meningkat pada 1 Gy [6] 
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II.2. Parameter yang Mempengaruhi  
Dosis Lensa Mata Personil Radologi 
Intervensional 
Sumber radiasi utama bagi personil 
radiologi intervensional adalah radiasi 
hambur yang berasal dari tubuh pasien. 
Besar dan distribusi radiasi hambur dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 
ukuran pasien, sudut gantry, posisi 
pasien, posisi tabung, filtrasi, 
pemasangan parameter, dan penggunaan 
pembatas radiasi [7-10]. Radiasi hambur 
yang diterima oleh setiap bagian tubuh 

personil besarnya dapat berbeda-beda. 
Cousin dkk menyatakan kemungkinan 
penyebab radiasi hambur yang mengenai 
mata berasal dari radiasi hambur yang 
mengenai kepala personil radiologi 
intervensional. Cousin dkk juga 
menekankan pentingnya posisi kepala 
personil yang tepat untuk meminimalkan 
radiasi hambur [11]. Viktor Sandlom 
melalui penelitiannya menyatakan bahwa 
laju dosis eqivalen lensa mata menurun 
dengan bertambahnya jarak dan 
bertambahnya tinggi personil [12]. 

 
 

Gambar 4. Dosis eqivalen lensa mata menurun dengan bertambahnya jarak dan tinggi 
personil[12] 

 
 
 
Hal senada juga dapat dilihat melalui 
penelitian Titik Kartika mengenai 
pengaruh sudut hambur terhadap personil 
fluoroskopi [13]. Dari penelitian tersebut 
dapat pula dilihat bahwa organ mata 
menerima radiasi hambur yang cukup 
signifikan dibandingkan dengan organ 
lain, dan tercatat bahwa radiasi hambur 
pada mata yang tertinggi diterima 
personil dengan tinggi rata-rata kurang 
dari        160 cm. Hal ini dijelaskan 
dalam     Gambar 5. 
 

II.3. Peralatan Pemantau Radiasi / 
Dosimeter Lensa Mata 
Salah satu tantangan dalam 
mengimplementasikan penurunan nilai 
batas dosis lensa mata adalah kebutuhan 
akan tersedianya peralatan pemantau 
radiasi atau dosimeter lensa mata yang 
akurat dan dekat dengan lensa mata. 
Contoh dosimeter mata baru yang 
dikembangkan RADCARD dapat dilihat 
pada Gambar 6. Berdasarkan hasil 
inspeksi BAPETEN, selama ini, 
dosimeter yang umum dipakai personil 
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radiologi intervensional adalah dosimeter 
untuk seluruh tubuh. Hasil evaluasi dosis 
yang dihasilkan dari dosimeter seluruh 

tubuh tidak dapat merepresentasikan 
dosis yang diterima oleh lensa mata 
personil.  

 

 
 
 

Gambar 5.Gambaran sebaran rata-rata laju dosis hambur pada organ mata, leher, dada, 
pinggang, dan kaki pada personildengan varisi tinggi personil [13] 

 
 
 
International Comission on Radiation 
Units and Measurement (ICRU) 
mendefinisikan dosis eqivalen personil 
Hp(d), adalah suatu kuantitas operasional  
untuk jaringan lunak tubuh manusia pada 
kedalaman d(mm) di bawah dosimeter. 
ICRU merekomendasikan bahwa untuk 
mengkaji dosis efektif digunakan 
Hp(10), untuk menentukan dosis 
eqivalen kulit digunakan Hp(0,07). 
Untuk mengukur dosis ekuivalen lensa 
mata, ICRU dan ICRP 
merekomendasikan penggunaan Hp(3) 
[14,15]]. Namun, saat ini jarang sekali 
peralatan yang memadai untuk dapat 
melakukan pengukuran lensa mata 
dengan kuantitas operasional Hp(3). 
Selain itu, belum ada konversi koefisien 
untuk Hp(3) dalam ISO 4037-3 [12]. 

 
Semenjak rekomendasi ICRP ini, ada 
sejumlah penelitian dan pengembangan 
terhadap dosimeter mata. Behrens dkk. 
menggunakan simulasi Monte Carlo 
simulations untuk mencoba mengukur 
kesalahan pengukuran dosis lensa mata 
dengan menggunakan Hp(0,07) 
dibandingkan dengan Hp(3) dalam 
radiologi intervensional [16]. Hasil dari 
simulasi menyatakan bahwa untuk foton 
yang dihamburkan dari  area foton yang 
berasal dari tabung dengan tegangan di 
atas 30 kV, dosis lensa mata melebihi 
pengukuran sebesar 10% atau kurang 
(tergantung pada energi foton). Untuk 
tegangan tabung di bawah 30 kV, dosis 
lensa mata melebihi pengukuran sebesar  
11% sampai 50%. Karena tegangan 
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tabung di bawah 30 kV jarang digunakan 
dalam radiologi intervensional, maka 
Hp(0,07) dipertimbangkan cukup 
memadai untuk mengukur dosis lensa 
mata. Penggunaan Hp(0,07) untuk 
mengukur dosis lensa mata ini juga telah 
direkomendasikan oleh European 
Comission [8]. Selain itu, kalibrasi TLD 
dalam Hp(0,07) juga digunakan dalam 
proyek ORAMED (Optimization of 
Radiation Protection for Medical Staff) 
dan studi Norwegia mengenai dosis lensa 

mata personil radiologi intervensional 
[18]. 
 
II.4. Peralatan Protektif Lensa Mata 
Peralatan protektif yang digunakan untuk 
lensa mata harus memadai sehingga 
dapat mengurangi risiko radiasi yang 
diterima personil dan tidak melebihi nilai 
batas dosis yang ditentukan oleh IAEA 
ataupun BAPETEN. Peralatan protektif 
dapat berupa kacamata Pb atau  
pembatas radiasi yang digantungkan di 
langit-langit dinding ruangan.  

 
Gambar 6. Dosimeter matabaru yang dikembangkan RADCARD[19] 

 
Kacamata Pb merupakan alat protektif 
mata yang cukup efektif untuk 
mengurangi risiko radiasi pada mata. 
Namun sampai saat ini, fakta yang ada di 

berbagai rumah sakit, personil yang 
terlibat dengan pengunaan radiasi enggan 
menggunakan  

 

 
 

Gambar 7.Contohpembatas radiasi yang digantung pada langit-langit untuk melindungi 
personil di sebelah kanan pasien radiologi intervensional [12] 
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kacamata Pb. Hal ini dapat disebabkan 
karena kurangnya pemahaman personil 
akan risiko radiasi dosis rendah terhadap 
mata. Selain itu, ada pula faktor 
ketidaknyamanan dalam memakai 
kacamata Pb yang relatif lebih berat dari 
kacamata biasa. Apalagi dalam 
melakukan prosedur radiologi 
intervensional biasanya memerlukan 
waktu yang cukup lama. Selain itu, bagi 
personil yang biasa memakai kacamata 
dalam kesehariannya mengalami 
kesulitan apabila harus memakainya 
bersamaan dengan kacamata Pb. Oleh 
karena itu, diperlukan disain yang tepat 
untuk mengatasi permasalahan ini. 
 
Viktor Sandlom melakukan penelitian 
mengenai efektifitas kacamata Pb dalam 

mengurangi radiasi hambur yang 
mengenai lensa mata personil [12]. 
Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan fantom dalam kegiatan 
radiologi intervensional. Hasil dari 
pengukuran tersebut menghasilkan 
pengurangan radiasi oleh kacamata Pb 
berkisar antara 30 % sampai 88%. Ia 
juga meneliti 12 model kacamata yang 
eqivalen dengan ketebalan Pb 0.75±0.05 
mm. Gambar 8 menunjukkan   12 model 
kacamata Pb yang berbeda-beda. Dari 
keduabelas kacamata tersebut, kacamata 
nomor 11 disimpulkan menjadi model 
kacamata yang paling efektif untuk 
mengurangi radiasi hambur dan paling 
nyaman dipakai walaupun bersamaan 
dengan pemakaian kacamata yang 
dipakai sehari-hari. 

 

 
Gambar 8. Model kacamata protektif dengan ketebalan Pb 0.75±0.05 [12] 

 
III. PEMBAHASAN 
Seiring dengan diterapkannya ketentuan 
BAPETEN tentang penurunan nilai batas 
dosis lensa mata personil, maka 
BAPETEN sebagai badan pengawas 
harus mampu mengatasi masalah dan 
tantangan yang muncul akibat penurunan 
tersebut.  Masalah dan tantangan yang 
muncul khususnya di instalasi radiologi 
intervensional adalah: 

- kurangnya pemahaman personil 
terhadap risiko radiasi dosis rendah 
pada lensa mata; 

- belum tersedianya dosimeter mata 
yang tepat dan akurat; 

- belum tersedianya layanan evaluasi 
dosis untuk lensa mata; 

- belum tersedianya peralatan 
protektif lensa mata yang memadai; 

- masih minimnya prosedur proteksi 
dan keselamatan radiasi bagi 
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personil dalam menjalani prosedur 
intervensional. 

 
Untuk mengatasi masalah dan tantangan 
tersebut, BAPETEN harus melakukan 
pengembangan pengawasan melalui 
peraturan, perizinan, dan inspeksi. Selain 
itu untuk mendukung kegiatan 
pengawasan ini, diperlukan pula adanya 
pengambangan infrastruktur pendukung 
pengawasan. 
 

III.1.  Pengembangan Peraturan 
Peraturan Kepala BAPETEN No.8 tahun 
2010 tentang Keselamatan Radiasi dalam 
penggunaan Radiologi Diagnostik dan 
Intervensional telah mengatur hal-hal 
yang terkait dengan proteksi dan 
keselamatan radiasi dalam kegiatan 
radiologi intervensional.Namun 
demikian, Peraturan Kepala BAPETEN 
tersebut perlu disertai dengan pedoman 
teknis sebagai acuan dalam menerapkan 
ketentuan yang terdapat dalam peraturan 
tersebut. Oleh karena itu, BAPETEN 
perlu membuat pedoman khusus 
mengenai proteksi dan keselamatan 
radiasi di instalasi radiologi 
intervensional, mengingat risiko yang 
cukup tinggi terutama bagi lensa mata 
para personilnya. Adanya pedoman ini 
juga akan sangat membantu para 
pengguna untuk membuat dan 
menerapkan prosedur proteksi dan 
keselamatan radiasi yang tepat dan 
benar. Pedoman sebagai acuan 
pelaksanaan teknis hendaknya mencakup 
antara lain penetapan pembatas dosis dan  
pelaksanaan radiologi intervensioanal  
yang memenuhi standar keselamatan 
radiasi, pemantauan dan evaluasi dosis 
yang diterima personil, dan tindakan 
yang diperlukan jika dosis yang diterima 
personil melampaui nilai batas dosis 
yang ditetapkan. 
 
Setelah ditetapkannya ketentuan 
mengenai penurunan nilai batas dosis 
lensa mata dalam Peraturan Kepala 

BAPETEN No. 4 tahun 2013 tentang 
Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam 
Pemanfaatan Tenaga Nuklir, perlu 
adanya sosialisasi mengenai ketentuan 
tersebut. Sosialisasi ini harus dilakukan 
terhadap pihak internal BAPETEN 
terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan 
kepada pihak eksternal yaitu para 
pemangku kepentingan. 
 
Pelaksanaan sosialisasi ketentuan 
mengenai penurunan nilai batas dosis 
lensa mata kepada pihak internal 
BAPETEN dapat dilaksanakan antara 
lain melalui kegiatan forum kelompok 
diskusi (forum group discussion), rapat 
koordinasi inspektur, dan pelatihan bagi 
inspekstur atau staf teknis terkait. 
Sedangkan sosialisasi kepada pihak 
eksternal dapat dilaksanakan antara lain 
melalui kegiatan pembinaan peraturan 
perundang-undangan dan presentasi 
dalam berbagai kegiatan yang diadakan 
instansi lain. 
 
Selain itu, harus ada program pembinaan 
kepada para pemangku kepentingan, 
terutama kepada personil radiologi 
intervensional. Dengan adanya 
pembinaan tersebut, diharapkan para 
personil memiliki budaya keselamatan 
radiasi yang lebih baik. Pembinaan ini 
juga ditujukan untuk mendorong pihak 
manajemen agar dapat mengatur beban 
kerja personil dan menyediakan 
peralatan pemantau dan peralatan 
protektif mata yang lebih memadai. 
 

III.2.  Pengembangan Perizinan 
Persyaratan perizinan BAPETEN 
merupakan persyaratan administratif 
yang harus dipenuhi untuk menjamin 
keselamatan radiasi bagi para pemangku 
kepentingan. Persayaratan administratif 
ini tidak terlepas dari ketentuan yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan BAPETEN. Untuk memenuhi 
ketentuan nilai batas dosis lensa mata 
yang baru, maka persyaratan perizinan 



Seminar Keselamatan Nuklir 2013 ISSN : 1412  3258 
 

76 
 

khususnya untuk layanan radiologi 
intervensional harus ditambahkan 
denganpernyataan ketersediaan peralatan 
protektif dan dosimeter untuk lensa mata 
yang sesuai dengan standar yang diakui 
dan tertelusur. Jumlah peralatan protektif 
yang tersedia harus sesuai dengan jumlah 
personil sehingga setiap personil yang 
mendapat beban kerja tinggi dilengkapi 
dengan dosimeter mata yang memadai.  
 

III.3.  Pengembangan Inspeksi 
Inspeksi yang dilakukan oleh inspektur 
BAPETEN hendaknya dilakukan pada 
saat prosedur radiologi intervensional 
sedang dilakukan. Sehingga dapat 
dipastikan apakah personil mematuhi 
ketentuan peraturan atau tidak.  Untuk 
mengawasi penerapan ketentuan nilai 
batas dosis lensa mata yang baru, maka 
chek list inspeksi untuk radiologi 
intervensional harus mencakup 
pemeriksaan terhadap perlengkapan 
protektif lensa mata, dosimeter mata, 
hasil evaluasi dosis mata, serta 
implementasi prosedur proteksi dan 
keselamatan radiasi. Selain itu, perlu 
dilihat pula bagaimana cara penataan 
rekaman, apakah penataannya dapat 
memudahkan dalam pencarian rekaman 
dosis berdasarkan personil dan organ 
personil.  
 
Dalam penyelenggaraan inspeksi di 
instalasi radiologi intervensional, pada 
saat diskusi dengan pemegang izin dan 
personil, inspektur BAPETEN sebaiknya 
memberikan pembinaan mengenai 
pelaksanaan proteksi dan radiasi dalam 
melakukan tindakan radiologi 
intervensional. Inspektur harus 
menekankan mengenai pentingnya 
pemakaian peralatan protektif terutama 
untuk lensa mata yang selama ini sering 
diabaikan oleh para personil. 
 
Terakhir, hal yang tidak kalah penting 
adalah penerapan strategi inspeksi dalam 
menentukan skala prioritas. Salah 

satunya adalah dalam menentukan 
frekuensi inspeksi. Karena paparan bagi 
pekerja radiasi di instalasi radiologi 
intervensional relatif lebih tinggi dari 
instalasi radiologi lainnya, maka 
frekuensi inspeksi pada instalasi 
radiologi intervensional sebaiknya lebih 
sering dilakukan dibandingkan 
inspeksipada instalasi radiologi secara 
umum, paling kurang satu kali dalam 
satu tahun. 
 

III.3. Pengembangan Infrastruktur 
Pendukung Pengawasan 
Untuk memastikan efektifitas 
pemantauan dosis lensa mata personil, 
maka diperlukan ketersediaan dosimeter 
khusus untuk lensa mata yang tepat dan 
akurat.  Saat ini, penyediaan dosimeter 
untuk lensa mata yang tepat dan akurat 
masih sangat kurang. Oleh karena itu, 
sangat diperlukan penelitian dan 
pengembangan yang lebih dalam 
mengenai dosimeter lensa mata. Dalam 
hal ini, sangat diperlukan partisipasi dari 
lembaga atau badan penelitian untuk 
mengembangkan dosimeter lensa mata 
yang tepat dan akurat. Selain itu,  sangat 
diharapkan pula peranan manufaktur 
dalam penyediaan dosimeter mata yang 
sesuai dengan standar internasional atau 
standar lain yang diakui dan tertelusur. 
 
Setelah tersedianya dosimeter lensa mata 
yang memadai, maka diperlukan suatu 
laboratorium yang dapat melakukan 
evaluasi terhadap hasil dosis lensa mata 
yang terukur pada dosimeter lensa mata.  
Fasilitas atau laboratorium tersebut harus 
memiliki kemampuan yang memadai 
meliputi kemampuan personil, peralatan, 
prosedur yang memenuhi standar 
internasional atau standar lain yang 
diakui dan tertelusur.  
 
 
IV. KESIMPULAN  
Penerapan ketentuan BAPETEN 
mengenai penurunan nilai batas dosis 
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lensa mata harus diikuti dengan 
penyediaandosimeterlensa mata yang 
tepat dan akurat, peralatan protektif mata 
yang memadai, serta pembinaan bagi 
para personil radiologi intervensional. 
Apabila perkembangan teknologi belum 
dapat menjawab tantangan akan 
dosimeter dan peralatan protektif lensa 
mata proteksi radiasi yang diharapkan, 
maka usaha optimisasi harus dilakukan. 
Pemenuhan optimisasi dilakukan melalui 
prosedur yang tepat dalam menjalani 
kegiatan radiologi intervensional. 
BAPETEN sebagai badan pengawas 
dapat melakukan pengembangan 
pengawasan dengan cara pengembangan 
peraturan, perizinan, dan inspeksi. 
Pengembangan peraturan dilaksanakan 
melalui pembuatan pedoman mengenai 
proteksi dan keselamatan radiasi 
radiologi intervensional, melakukan 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan, dan melakukan pembinaan 
terhadap personil radiologi 
intervensional. Pengembangan perizinan 
melalui penambahan persyaratan 
mengenai pemenuhan penyediaan 
dosimeter dan peralatan protektif lensa 
mata. Pengembangan inspeksi dapat 
dilakukan dengan cara menambahkan 
chek list inspeksi yang mencakup 
pemeriksaan terhadap perlengkapan 
protektif lensa mata, dosimeter mata, 
hasil evaluasi dosis mata, rekaman, serta 
memberikan pembinaan saat diskusi 
terhadap pemegang izin dan personil 
radiologi intervensional. Pengawasan 
BAPETEN melalui peraturan, perizinan, 
dan inspeksi diharapkan mampu menjadi 
instrument yang efektif dalam mengatasi 
permasalahan proteksi dan keselamatan 
radiasi di radiologi intervensional. 
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