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ABSTRAK
PREDISPOSAL LlMBAH RADIOAKTIF DARI OPERASIONAL PL TN 1000 MWe. Telah dilakukan

kajian tentang predisposal limbah radioaktif dari operasional PL TN 1000 MWe yang rencananya akan
beroperasi pada 2016. Pad a kajian ini diasumsikan bahwa PLTN yang dioperasikan adalah jenis PWR.
Kajian meliputi seluruh aspek limbah yang dihasilkan dari operasi PLTN. Daur yang dipillh adalah daur
terbuka sehingga tidak ada proses olah-ulang bahan bakar bekas. Kajian ini menunjukkan bahwa
secara teknologi keseluruhan rangkaian proses pengolahan limball dari operasioanal PLTN mempunyai
kemiripan dengan proses pengolahan limbah di IPLR hanya berbeda pada skalanya.

ABSTRACT
PRE DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE FROM NPP 1000 MWe. Predisposal of radioactive waste
from NPP 1000 MW which was planned to be operated in 2016 has been conducted. In this study NPP
applying PWR type was assumed. This assessment comprises all aspects of radioactive waste coming
from NPP. One through cycle was chosen consequently no reprocessing step will be conducted. The
assessment shows that technologically all radioactive waste treatment process rising from NPP
operation has similarities to the existing radioactive waste process conducted by RWI which has lower
scale of waste amount.

PENDAHULUAN
Untuk mendukung pengem-bangan

industri nasional dimasa mendatang diperlukan
penyediaan energi yang cukup besar, tetapi
perlu diketahui bahwa pertumbuhan
pembangunan harus dilandasi oleh asas
pemerataan dan tetap menjamin prinsip
pembangunan berkelanjutan.

Kebutuhan energi diproyeksikan
mencapai dua kali lipat dari 4.028 Peta Joule
(PJ) pada tahun 1997 menjadi 8.146 PJ pada
tahun 2025. pada tahun itu pembangkit listrik
berbahan bakar gas bumi merupakan
pembangkit pemikul beban dasar utama dalam
jaringan listrik Jawa-bali. Dalam hal ini gas
bumi yang akan di gunakan untuk pembangkit
listrik melebihi jumlah alokasi maksimumnya
yaitu sebesar 45 % atau sekitar 27 GWe,
sedangkan untuk pembangkitan listrik
berbahan batubara menyediakan listrik
sebesar 22 GWe atau sekitar 37 %.

Dengan semakin besarnya
penggunaan bahan baker fosil diperlukan
pengetatan standar lingkungan, untuk emisi
karbon dioksida dan gas hasil pembakaran
lainnya telah dituangkan di dalam Kyoto
Protocol yang mengatur pembatasan emisi gas
hasil pembakaran bahan bakar fosil untuk tiap
negara. Untuk tetap dapat memenuhi
kebutuhan energi, PLTN diharapkan pada
tahun 2016 telah mampu menyumbangkan
energi listrik sebesar 1 GWe,dan mampu
mengurangi beban tekanan permintaan minyak
bumi dan gas alam. Seiring dengan waktu

porsi energi nuklir secara bertahap dinaikkan.
Berdasarkan paradigma terkini

kebutuhan tenaga listrik di pulau Jawa - Bali
opsi PLTN telah dimasukkan sebagai bagian
dari rencana optimum energy mix. Pernbangkit
listrik tenaga nuklir kernungkinan beroperasi
pada tahun 2016 dengan kapasitas daya
terpasang 1000 Mwe dengan reaktor air
bertekanan (PWR).

Dapat dipastikan dari operasi PLTN
dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan
PLTN terse but akan ditirnbulkan lirnbah

radioaktif yang perlu penanganan secara
seksarna sesuai dengan aturan yang berlak.u
agar keselamatan manusia dan lingkungannya
tetap terjamin. Filosofi yang berkembang
sampai pada saat ini dalam pemanfaatan
energi nuklir daur yang diaplikasikannya
adalah daur terbuka, sehingga proses olah
ulang bahan nuklir bekas untuk memungut
kembali uranium, memisahkan plutonium dan
hasil belah tidak dilakukan. Dalam daur

terbuka ini limbah radioaktif yang ditimbulkan
adalah limbah aktivitas rendah, sedang dan
bahan bakar bekas.

Didalam Undang-undang No. 10
Tahun 1997 Pasal23 ayat 1 disebutkan bahwa
pengelolaan limbah radioaktif merupakan
tanggung jawab badan pelaksana. Selanjutnya
di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun

2002 yang disebut badan pelaksana tersebut
adalah BATAN. Merujuk pada peraturan
perundang-undangan tersebut, maka BAT AN
membentuk satker PTLR yang salah satu
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tugasnya melakukan penelitan dan
pengembangan teknologi pengelolaan limbah
PLTN.

Didalam melakukan pengkajian
pengelolaan limbah PLTN Inl beberapa
anggapan ditentukan sebagai berikut:
1. Reaktor yang digunakan berjenis pressure

water reactor (PWR) dengan daya
terpasang 1000 MWe.

2. Daur yang digunakan adalah daur terbuka.
3. Difokuskan pad a limbah yang ditimbulkan

dari operasional reactor.
4. Pengelolaan limbah radioaktif dilakukan

secara terpusat dan dekat dengan PLTN
sehingga mempermudah perijinan,
transportasi serta pengelolaannya. Limbah
aerosol yang ditimbulkan dihitung
berdasarkan jumlah filter penangkap
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partikulit radioanuklida.
Untuk memperkirakan jumlah limbah

yang ditimbulkan dari operasioanal PLTN 
PWR 1000 Mwe, dan strategi pengelolaanya
beberapa literatur telah dipakai menjadi dasar
pengkajian yaitu:
1. Pengalaman PTLR dalam proses

penanganan limbah radioaktif selama ini.
2. Penelitian dan pengembangan

pengelolaan limbah radioaktif yang telah
dilakukan di Indonesia.

3. Evaluasi studi kelayakan yang telah
dilakukan pada rencana pembangunan
PLTN di Indonesia.

4. Pengalaman berbagai negara lain
mengenai pengelolaan limbah radioaktif
dari PLTN.
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Gambar 1. Strategi pengelolaan limbah PLTN

terkondisioning
dalam fasilitas
dengan tempo

STRA TEGI PENGELOLAAN LlMBAH PL TN

Garnbar 1 menunjukkan strategi
urnum dalam pengelolaan limbah radioaktif
dari PLTN.

Tujuan utama dari pengelolaan
lirnbah radioaktif adalah untuk rnelindungi
manusia generasi sekarang dan yang akan
datang serta lingkungannya dari bahaya
radiasi pengion yang berasal dari lirnbah
radioaktif. Untuk maksud terse but tahapan
teknis pengelolaan lirnbah radioatif PLTN
diringkas sebagai berikut:
1. Limbah radioaktif dihasilkan oleh kegiatan

produksi energi nuklir.
2. Limbah disortir dan dikumpulkan

berdasarkan jenisnya, kemudian ditransfer
ke instalasi pengolahan limbah radioaktif
untuk dilakukan pengolahan dan
kondisioning.

3. Lirnbah yang sudah
kemudian disimpan di
penyimpanan sernentara

2

tertentu yang tergantung kepada rnasing
rnasing negara.

4. Akhirnya limbah yang telah
terkondisioning disirnpan lestari di dalam
repositori yang sesuai.

JUMLAH LlMBAH AKTIVITAS RENDAH DAN
SEOANG YANG OITIMBULKAN OARI
OPERASI PL TN 1000 MWe.

Pada kajian yang dilakukan oleh
NEWJECT pada waktu falu tentang jurnlah
lirnbah aktivitas rendah dan sedang yang
ditimbulkan dari kegiatan operasional PLTN
1000 MWe jenis PWR dan dibandingkan
dengan laporan dari negara negara lain yang
200- 600 m3. Limbah terse but antara lain
ditimbulkan dari kegiatan rutin operasional,
kegiatan dekontaminasi, kegiatan saat
refueling.

Tabel 1. merupakan jumlah lirnbah
aktivitas rendah dan sedang yang ditimbulkan
oleh operasional PLTN 1000 MWe.
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Pendekatan yang digunakan dalam
pengelolaan limbah radioaktif ini ada 2 tahap
yaitu:
1. Pengolahan (Treatment). Secara umum

pengolah (treatment) bertujuan untuk
mereduksi volume contohnya seperti
evaporasi, kompaksi, insinerasi,
radionuclide removal contohnya seperti
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chemical treatment , fillrasi dan penukar
ion.

2. Kondisioning. Secara umum kondi-sioning
bertujuan untuk memudahkan handling
limbah terse but dan transportasinya serta
berkurang bahaya radiasinya karena
adanya faktor shielding.

Tabel 1. Jumlah limbah aktivitas rendah dan sedang dari operasioanal PLTN PWR 1000 MWe
pertahun.

PWR 1000 MWe.

Volume limbah mentah pertahun

50 m 3 limbah cair,
I

375 m3 limbah padatterbakar,I
I

30 m3 resin bekas,

I

35 m3 filter udara,
I

12 m3 karet dan karbon aktif,I

I

10m3 filter air,

4 m3 material isolasi tak terbakar.
I

IVolume limbah pertahun setelah dilakukan
300-400 drum 200 L atau volume total (Iimbah

proses pengolahan dan kondisioning.
dan matriks pengungkungnya) sekitar 60-80 m3

I

Tabel 2. Aktivitas limbah radioaktif cair dari PLTN PWR 1000 MWe

Limbah Cair
I

Aktivitas (BqfTahun)

Tritium

3.7x10'2

Radionuklida lain

3.7 x 109

PENGOLAHAN LlMBAH CAIR

Limbah cair yang ditimbulkan baik
saat operasi maupun refueling ditransfer ke
dalam tangki penampungan limbah mentah.
Pengolahan yang digunakan biasanya dengan
evaporator, filtrasi yang dilengkapi proses
penukaran ion, dan pengolahan kimia.
Pemilihan metode pengolahan limbah cair
tegantung dari karakteristik limbah tersebul.

Aktivitas limbah radioaktif cair dari

operasional PLTN PWR 1000 MWe.
Oitunjukkan dalam Tabel 2.

Limbah cair tesebut setelah diolah,
konsentratnya atau sludgenya atau resin
bekasnya dikondisioning di dalam wadah
limbah yang sesuai. Banyak metode
kondisioning yang dilakukan dan yang paling
umum adalah immobilisasi dengan semen,
tetapi di Korea konsentrat dan resin bekas
dikeringkan saja tanpa dicampur dengan
semen. Tujuan dari pengeringan dan
pewadahan langsung di dalam HIC (High
Integrited Container) ini untuk memaksimalkan
reduksi volumenya. Setelah proses

3

kondisioning paketlimbah tersebut diangkut ke
fasilitas penyirnpandn sernentara. Garnb;:H 2
adalah skerna contoh penanganan lirnbah cair
radioaktif dari operasional PLTN yang
dikernbangkan oleh Mitsubishi Heavy
Industries, LTO.

I

PENGOLAHAN LlMBAH PADAT
I Lirnbah padat dari operasional PLTN
rnernpunyai karakteristik yang beragam,
sehingga untuk rnenyederhana-kannya lirnbah
padat tersebut diklasifikasikan dalarn 3 jenis,
yaitu:
1. lirnbah padat dapat dibakar,
2. limbah padat dapat dikornpaksi, tidak

dapat dibakar,
3. limbah padat tidak dapat bakar dan Iidak

dapat dikornpaksi.
Lirnbah dapat bakar direduksi

volurnenya dengan dibakar di dalam tanur
insenerasi pada temperatur 700 Cc sampai
dengan 1100 cc. Gas buang yang ditirnbulkan
dari reaksi pembakaran dan partikulit ini
dilewatkan melalui beberapa filter antara lain
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bag house filter dan HEPA filter sehingga
hampir 99,9 % terjebak di dalam filter.
Selanjutnya gas buang yang berupa sisa-sisa
asam dinetralkan dengan soda api, dan gas
buang yang keluar dari cerobong telah
terbebas dari komponen komponen yang
berbahaya.

Abu sisa pembakaran yang berupa
oksida logam di immobilisasi dengan semen
dan diwadahkan dalam drum 200 L. Setelah itu

limbah yang telah terimmobilisasi tersebut di
simpan didalam penyimpanan sementara.

Limbah padat dapat dikompaksi tidak
dapat dibakar dolah dengan cara kompaksi.
Pengalaman di banyak negara, limbah tersebut
dikumpulkan di dalam drum 100 L, dan setelah
terkumpul banyak proses kompaksi baru
dilakukan. Drum 100 L yang berisi limbah
pad at tesebut ditempatkan di dalam wadah
drum 200 L kemudian drum 100 L tersebut

ditekan dengan kompaktor. Setelah drum
pertama terkompakkan dilanjutkan drum 100 L
ke dUD dan dikompakkan, demikian seterusnya
sehingga tercapai ;umlah drum 100 L yang
optimum. setela~1 ptoses kornpaksi berakhir,
koral dengan spesifikasi tertentu dituangkan ke
dalam anulus yang terbentuk. Berikutnya
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Campuran pasta semen pasir diinjeksikan ke
dalam anulus dan digetarkan untuk menjamin
infiltrasi dari pasta homogen. Setelah proses
ini selesai paket limbah kemudian disimpan di
fasilitas penyimpanan sementara. Limbah
padat tidak dapat bakar dan tidak dapat
dikompaksi biasanya diolah dengan metode
immobilisasi langsung.

PENGOLAHAN LlMBAH GAS

Limbah gas harus diolah oleh pihak
reaktor dengan cara pengambilan radionuklida
menggunakan filter dan karbon aktif. Filter dan
karbon aktif yang sudah jenuh dikirim ke
instalasi pengelolaan limbah radioaktif untuk
diolah sebagai limbah pada\. Untuk PLTN 1000
MWe biasanya melepaskan limbah gas
dibawah 1014 Bq/tahun. Tabel 3. merupakan
perkiraan timbulnyan limbah gas dari operasi
reaktor.

Filter bekas diolah dengan cara super
kompaksi atau kompaksi 2 arah, sehingga
reduksi volume yang didapat maksimal.
Sedangkan karbon aktif diolah dengan cara
insenerasi, dan· abu yang ditimbulkan
diimrnobilisasi dengan semen.

.. - .....-- .. ~--
Limbah Gas

Aktivitas (Bq/tahun)

Gas mulia

3,6 x 108

Gas Yodium

Tak terdeteksi

Gas carbon-14

Sangat kecil
Tabel3 bul limbah dariPL TN 1000 M

PENYIMPANAN SEMENT ARA

Seluruh limbah yang telah
terkondisioning disimpan di dalam
penyirnpanan semen tara (interim storage)
selama kurang lebih 20 tahun. Hal ini
dimaksudkan untuk peluruhan radionuklidanya,
dan kesiapan dari fasilitas penempatan
akhirnya.

KESIMPULAN

Kajian ini merupakan kajian awal
pengelolaan limbah radioaktif yang ditimbulkan

4

dari operasional PLTN PWR 1000 MWe.
Asumsi yang digunakan adalah daur terbuka
sehingga tidak ada proses olah ulah bahan
bakar bekasnya.
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