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ABSTRAK
TANTANGAN REGULASI PENGELOLAAN LlMBAH RADIOAKTIF MENGHADAPI
PEMBANGUNAN PL TN PERT AMA DI INDONESIA. Kebuluhan pemenuhan energi listrik unluk
mendorong pertumbuhan induslri di masa depan sem'angkin meningkal. Hallersebul mengharuskan
lersedianya pasokan energi lislrik yang cukup, baik dab segi kuanlilas dan kualitasnya. Sebagaimana
tertuang dalamKebijakan Energi Nasional 2003 -2020 yang telah disusun oleh Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), pemenuhan kebutuhan listrik nasional dilakukan melalui diversifikasi
pembangkitan listrik. Salah satupilihan pembangkila'n energi lislrik yang akan dibangun adalah
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PL TN). Berdasarkanperencanaan KEN2003 -2020 terse but di atas
telah dibuat roadmap bersama antara Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dan Departemen
ESDM yang mencanangkan pen goperasian PLTNpertama di Indonesia pada tahun 2016 mendatang.
Pro dan kontra senantiasa mewarnai seliap wacana pemanfaatan tenaga nuklir, termasuk pemanfatan
tenaga nuklir dalam rangka pembangkitan listrik melalui pengoperasian reaktor daya. Para pihak yang
mendukung pembangunan PLTNberkeyakinan bahwa darisisi investasi modal,pembangunan PLTN
per unitnya jauh lebih murahjika dibandingkan denganpembangkit listrik konvensional. Darisudut
penggunaan bahan bakar sang at irit jika dibandingkan dengan batubaraatau minyak bumi, sehingga
dapat menekan harga listrik menjadi lebih murah setiap kWhnyaDi sisi lain residu baik berupa partikulat
maupun gas buang yang dihasilkan sebagai akibat samping pengoperasian PLTN sang at aman bagi
lingkungan hidup sehingga tenaga nuklir sering dijuluki sebagai energi hijau.Kalangan yang mengatas
namakan pencinla lingkungan hidup seringkali I resisten terhadap pembangunan PLTN
dengandalihbahwa adanya PLTN akan men ghasilkan limbah radioaktif yang berumur ratusan bahkan
julaan tahun yang akan san gal membahayakan keselamatan pekerja,masyarakat, dan kelestarian
lingkungan hidup, serta menimbulkan beban bagi generasi mendatang.

ABSTRACT
CHALLENGE OF RADIOACTIVE WASTE REGULATION FOR DEVELOPING THE FIRST NPP IN

INDONESIA. Eleclrical energy demand for encouraging industrial growth in the future rises rapidly. This
condition should be supplied by sufficient electrical energy supply, both in quantity and quality. As
mention in National Energy Policy 2003-2020, thai has been arranged by Energy and Mineral
Resources Department, supplying national electrical demand conducted by diversification of electric
generation. One of the options for generating electrical energy that will be built is nuclear power plant
(NPP). Based on the program of National Energy Policy as mention above, it has been made a joined
roadmap between Energy and Mineral Resources Department with Ministry of Research and
Technology stated that the first nuclear power plant will operate in Indonesia in next 2016. Pro and
contra always follow any practice of nuclear energy discourse, including the practice of nuclear energy
for generating electricity through nuclear power plant. The property for building of Nuclear Power Plant
has believe that, from investment sight, the cost for building of Nuclear Power Plant per unit is cheaper
compare to conventional power plant. From the use of nuclear fuel, nuclear power plant is deemed
more economize than coal and oil, so the cost of energy per kWh is much cheaper. Beside that, the
residue as particulate and gas effluent is very safe for biosphere, so nuclear energy used to be called
green energy. The opposition party as a lover of biosphere often resistant with nuclear power plant
because it results long or very long half live radioactive waste and very dangerous for the safety of worker,
the member of public, and the eternal of biosphere, and it will result in undue burden to the next
generation.
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GambaI' 1. Kebijakan energi mix Nasional
2025: Skenario optimalisasi
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KEBERADAAN PLTN PERTAMA DJ
INDONESIA

Berdasarkan Cetak Biru Pengelolaan
Energi Nasional 2005 - 2025 yang telah
disusun oleh Oepartemen Energi dan Sumber
Oaya Mineral, telah ditetapkan kebijakan
pembangkitan energi untuk tahun 2025
dengan komposisi yang masih didominasi
bahan bakarfosilbatu bara 32,7%, gas bumi
30,6%, minyak bumi 26,2%, PL TA 2,4%,
panas bumi 3,8% danlainnya 4,4%. Energi
nuklir masuk ke dalam kelompok lainnya
dengan komposisi 1,993%. Komposisi
kebijakan pembangkitan energi nasional
2025 dapat dilihat pada Gambar1.

Rencana pembangunan PL TN
dilakukan dalam dua periode tahapan.
Rencana awal akanmulai dibangun dua unit
reaktor dengan daya 1000 MWe dan2000
MWe pada tahun 2010 dan 2011 yang
diharapkan mulai dapat beroperasi pada
~hun 2016 dan 2017. Sedangkan peri ode
kedua menyusul pembangunan dua unit
reaktor dengan daya 3000 MWe dan4000
MWe denganrencana operasi pad a tahun
2023 dan 2024, sehingga total daya yang
dibangkitkan dari keempat unit PLTN terse but
mencapai 10 GWe dengan harga listrik
kurang dariUS$ 0.04 per kWh[2].

Oari sisi investasi awal memang
dibutuhkan dana yang lebih besar
dibandingkan pembangkit listrik yang lain,
akan tetapi dari sisi biaya pembangkitan
energi per kWh, energi nuklir sangat
kompetitif sehingga harga listrik dapat lebih
murah. Oari sudut pandang residu sebagai
hasil sam ping proses pembakaran bahan
bakar nuklir untuk menghasilkan panas,
keberadaan PL TN mampu mengeliminir
polusi udara karena minimnya lepasan
udara(baik partikulat maupun gas buang)
dibandingkan dengan pembangkit energi
konvensional.

Seperti
pengoperasian

bersama,
listrik

diketahui

pembangkit

PENDAHULUAN

Setiap teknologi diciptakan oleh
manusia untuk meningkatkan harkat, martabat,
kualitas dan kesejahteraan hidup. Namun
demikian sebagai suatu konsekuensi
keterbatasan kecerdasan manusia, selain sisi
kegunaan atau manfaat, setiap penerapan
teknologi juga mempunyai sisi kerugian atau
risiko bahaya. Keberadaan risiko bahaya
tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan
mengurangi atau bahkan menghilangkan
kemanfaatan keberadaan teknologi tersebut.

Demikian halnya pemanfaatan tenaga
nuklir dengan penerapan teknologi nuklir di
bidang penelitian dan pengembangan,
kesehatan, industri, pertanian, pembangkitan
energi, dan bidang lainnya, tidak terlepas juga
dari hukum alam adanya residu tersebut. Tenaga
nuklir hadir bagaikan dua sisi mata pisau yang
tajam sehingga harus dikendalikan serta diawasi
penerapannya secara sangat hati-hati.

Tenaga nuklir merupakan tenaga
dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam
proses Iransformasi ;nti, termasuk lenaga
yang berasal rJ;:jrisumber radiasi pengion[1].
D i satu sisi keberadaan lenaga nuklir telah
banyak dirasakan manfaatnya oleh manusia,
mulai daripenerapan untuk radiodiagnostik,
radioterapi, dan kedokteran nuklir di bidang
kesehatan. D i bidang induslri, penggunaan
sumber radioaklif antara lain diterapkan untuk
radiografi industri, gauging, well logging, tracer,
dan iradiator industri. Pada bidang perlanian
telah banyak dihasilkan bibit unggul beberapa
jenis varietas tanaman, seperti padi, kedelai,
dan juga pengawetan makanan dan minuman.
D i bidang litbang, kita telah memiliki tiga
buah reaktor riset, masingmasing Reaktor
Serba Guna GA Siwabessy di Serpong,
Reaktor Triga di Bandung, dan Reaktor
Kartini di Yogyakarta. Pada reaktor riset
tersebut telah banyak dilakukan penelitian,
seperti analisis bahan dengan aktivasi netron
dan juga produksi radioisotop untuk berbagai
keperluan.

D i sisi lain keberadaan tenaga nuklir,
sebagaimana pemanfaatan teknologi yang
lain juga menimbulkan perdebatan dengan
beberapa kalangan baik masyarakat awam,
para politisi, maupun para aktivis pencinta
lingkungan hidup. Perdebatan tersebut
biasanya berkisarpada tiga isu global, yaitu
risiko terjadinya kecelakaan nuklir (nuclear
safety issue), kekhawatiran penyalahgunaan
tenaga nuklir untuk senjata(nuclear
non-proliferation issue), dan keberadaan
limbah radioaktif sebagai residu kegiatan
(radioactive waste management issue).
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Sumber: Kantor Menteri Negara KLH, 1990.

Tabel1. Kontribusi Gas C02 dan CH4 terhadap
laDisan 0

Tabel2. Sistematika PP No.43 Tahun 2006

tentang Perizinan Reaktor Nuklir
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konvensional dan juga pembakaran bahan
bakar fosil yang lain menghasilkan emisi gas
rumah kaca seperti karbondioksida (C02),
nitroksida (N20), Methane (CH4),
sulfurheksaflourida (SF6), perflourokarbon
(PFC). dan hidrofluorokarbon (HFC).
Berkurangnya produksi polutan udara jelas
merupakan kontribusi yang sangat signifikan
terhadap kelestarian lapisan ozon yang
merupakan pelindung utama planet bumi dari
pemanasan global [3].

Kontribusi keberadaan gas C02 dan
CH4 yang dihasilkandariberbagai proses
untuk pembakaransetiap jenis bahan
bakaradalah sebagaimana tercantum dalam
Tabel1.

-... --.--- ..

Gas
Kontribusi

Sumber Emisi

%Global
CO2

45-50 % Batu bara29

Minyak bumi

29

Gas alam

11
---

----- -_.
Penggundulan hutan

20

lainnya

10--
---.

CH4
10-20%

-----
..- .. ---.,- ..-.----.-.,----.---.------

Setiap pengoperasian PLTN dengan
daya 1000 MWe tidak menghasilkan gas NOx
maupun polutan lainnya dan akan dihasilkan 3%
limbah radioaktif produk fisi, sekitar 96% sisa
uranium yang tak bereaksi dan dihasilkan 1%
plutonium.

Isu yang seringkali diangkat oleh para
penentang PLTN adalah keberadaan limbah
radioaktif yang memiliki aktivitas sangat tinggi
dan waktu paro yang bervariasi dari beberapCl
tahun hingga ribuan tahun[3]. Kebijakan
mengenai pengelolaan limbah. mulai
daripendinginan di kolam pendingin, pengolahan
dan pengkondisiannya. serta bagaimana
penyimpanan lestari limbah yang akan dilakukan
seringkali mengundang tanda tanya besar dan
kesangsian berbagai pihak. Hal tersebut
merupakan tantangan besar bagi pemerintah
sebagai pembuat kebijakan dan para pihak yang
terlibat dalam penerapan tenaga nuklir untuk
PLTN tersebut. Kecemasan masyarakat awam
maupun kalangan pemerhati lingkungan
mengenai keberadaan limbah radioaktif harus
dijawab dengan penelitian dan pengembangan
untuk menguasai teknologi pengelolaan limbah
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radioaktif secara handal, mandiri dan efisien. Di
sisi lain, pemerintah harus membuat kebijakan
dan regulasi yang menyeluruh dan aplikatif untuk
pengelolaan limbah radioaktif tersebut. Oleh
karena itu peran Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN) sebagai kepanjangan tangan
pemerintah dalam hal pemanfaatan tenaga nuklir
di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam
UU NO.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
menjadi sangat strategis.

Secara tegas dalam undang-undang
tersebut diatur bahwa BATAN merupakan badan
pelaksana yang bertugas melakukan litbang dan
promosi pemanfaatan tenaga nuklir termasuk
pengelolaan limbah radioaktif, sedangkan
BAPETEN mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap segala kegiatan
pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui
pembuatan peraturan, penyelenggaraan
perizinan dan pelaksanaan inspeksi [1].

-
No

BABISI KETENTUAN

1

Bab I Ketentuan Umum-
----

2
Bab II Ruang Lingkup &.-.
------.-. -----

3
Bab III Perizinan

------
----

Bag Kesatu
Umum

Bag Kedua

Izin Tapak

Bag Ketiga

Izin Konstruksi

Bag Keempat

Izin Komisioning

Bag Kelima

Izin Operasi

Bag Keenam

Izin Operasi Gabungan

Bag Ketujuh

Izin Dekomisioning

4

BablV Modifikasi

5

BabV Inspeksi

6

BabVI Sanksi

Administratif7

BabVIl Ketentuan

Peralihan8

BabV1l1 Ketentuan

Penutup

REGULASI PLTN

Rencana pembangunan PLTN pertama
di Indonesia yang direncanakan dapat
beroperasi pada tahun 2016 merupakan
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Gambar 2. Prosentase Limbah Radioaktif
berdasarkan volume dan radioaktivitasnya

Khusus LRTR dan LRTS dibedakan

lagi berdasarkan umur paro radionuklida yang
terdapat di dalamnya menjadi limbah berumur
pendek untuk umur para sampai dengan 30
tahun dan limbah berumur panjang untuk umur

para di atas 30 tahun. Pembedaantersebut
lebih ditujukan kepada penanganandantempat
penyimpanan akhir yang sesuai.

Untuk limbah berumur pendek dapat

ditangani dengan cara penyimpanan
peluruhan (penerapan prinsip delay and
decay) untuk limbah yang berumur relatif

benda yang terkontaminasi seperti kertas,
pakaian kerja, filter, peralatan pendukung kerja,
dll. Limbah jenis ini menempati prosentasi
90% volume limbah yang ada, namun dari sisi
radioaktivitasnya hanya 1%.

Limbah radioaktif tingkat sedang
(LRTS), contohnya berupa sisa resin, bahan
kimia bekas, komponen reaktor yang
terkontaminasi, dll. Tujuh prosen volume
limbah terdiri limbah jenis in i dengan tingkat
bahaya radiasi 4%. Pananganan dan
pengangkutan limbah tingkat sedang
memerlukanpenahan radiasi karena limbah
tersebut berisi radionuklida denganlaju dosis di
atas 2 mSv/jam.

Limbah radioaktif tingkat tinggi
(LRTT) biasanya berupa bahan bakar nuklir
bekas dan bahan sisa pemrosesan ulang
bahan bakar nuklir bekas, dengan tingkat
bahaya radiasi menyumbangkan angka 95%,
sedang kuantitasnya sebesar 3% volume
limbah Penanganan dan pengangkutan
limbah in i disamping memerlukan perisai
radiasi, juga harus ditambahkan sistem

pendingin karena adanya ~embangkitanpanas
lebih besar dari 2 kW/m akibat peluruhan
produk fisi [6]. Besarnya prosentase volume
dan radioaktivitas ketiga jenis limbah radioaktif
tersebut dapat dilihat pad a Gambar 2.
Keberadaan PL TN nantinya jelas akan
menambah volume limbah yang sangat
signifikan.

tantangan bagi BAPETEN untuk membuat
kebijakan pengawasan terhadap PLTN secara
lebih spesifik. Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir
telah diundangkan sebagai payung hukum setiap
tahapan siklus hidup reaktor nuklir, baik berupa
reaktor non daya maupun reaktor daya. Tahapan
perizinan diberikan sesuai dengan tahapan
pemilihan tapak, pelaksanaan konstruksi,
pelaksanaan komisioning, kegiatan
pengoperasian, dan dekomisioning pada saat
reaktor telah mencapai umur pemakaiannya[4].
Secara garis besar sistematika PP No.43 Tahun
2006 dapat dilihat pada Tabel2.

Peraturan teknis pelaksana dari
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2006

yang berupa Peraturan Kepala BAPETEN
maupun pedoman tentunya akan segera
menyusul diundangkan agar tercipta suatu
sistem dan hirarki peraturan yang
komperhensif dan tentu saja aplikatif bagi
pihak pengguna. Dari sistematika
sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.
terlihat bahwa peraturan terse but secara
spesifik hanya mengatur mengenai tahapan
perizinan reaktor nuklir, sedangkan isu besar
mengenai keberadaan limbah radioaktif telah
diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

PERMASALAHAN L 1MB A H RADIOAKTIF
Limbah radioaktif sebagaimana

didefinisikan dalam UU NO.10 Tahun 1997
merupakan zat radioaktif atau bahan serta
peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau
menjadi radioaktif karena pengoperasian
instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan
lagi.[1,5]. 0 i sini tersirat makna bahwa yang
dimaksud limbah radioaktif bisa berupa zat
radioaktif atau sumber radioaktif bekas, benda

yang terkontaminasi dengan zat radioaktif, dan
benda yang teraktivasi menjadi radioaktif.

Dewasa ini limbah radioaktif
dihasilkan dari penerapan teknologi nuklir di
berbagai bidang seperti penelitian dan
pengembangan, kesehatan, industri, pertanian,
dan pendidikan. Limbah sebagaimana disebut
di atas sebagian besar merupakan limbah
radioaktif tingkat rendah dan sedang yang
diolah secara terpusat di fasilitas Pusat
Teknologi Limbah Radioaktif -BATAN.

Adanya kebijakan energi nasional
untuk memasuki era PLTN di tahun 2016
membawa konsekuensi timbulnya limbah
radioaktif yang secara kuantitas maupun
kualitas akan meningkat akibat pengoperasian
reaktor daya dan segal a fasilitas
pendukungnya.

Limbah radioaktif tingkat rendah
(LRTR) pada umumnya berasal dari benda-
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sangat pendek, untuk kemudian dapat dilepas
langsung ke lingkungan setelah memenuhi
tingkat klierens (penerapan prinsip dilute and
disperse). Limbah berumur pendek yang lain
setelah pengolahan dan pengkondisian
disimpan dalam tempat penyimpanan tanah
dangkal, sedangkan untuk limbah berumur
panjang disimpan pada tempat penyimpanan
tanah dalam (Iapisan geologi) [7].

Permasalahan limbah berumur

panjang dan tempat penyimpanan akhir yang
belum jelas inilah yang menjadikan pihak
pemerhati lingkungan hidup cenderung
menentang keberadaan pembangunan PLTN.
Hal serupa sebenarnya juga dialami oleh
kebanyakan negara maju pengguna PLTN
seperti Amerika Serikat sekalipun. Sejak
dekade 80-an Amerika Serikat telah
melakukan studi di daerah Yucca Mountaint

untuk penyimpanan akhir limbah radioaktif
yang diharapkan dapat dioperasionalkan pada
tahun 2010 mendatang.

Pengelolaan limbah radioaktif
merupakan salah satu unsur dalam
pemanfaatan tenaga nuklir. Kebijakan yang
diterapkan di Indonesia dalam hal pengelolaan
limbah radioaktif secara lebih spesifik diatur
melalui PP NO.27 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Limbah Radioaktif sebagai
penjabaran UU NO.10/1997. Pengertian
pengelolaan limbah radioaktif mencakup
kegiatan pengumpulan, pengelompokan,
pengolahan, pengangkutan, penyimpanan,
danIa tau pembuangan limbah radioaktif.

Secara teknis negara kita mengambil
kebijakan penerapan kebijakan pengelolaan
limbah radioaktif terpusat dimana BATAN
sebagai institusi penanggung jawab untuk
mengolah, menyimpan maupun meyimpan
lestari limbah radioaktif dari pihak pengguna.
Secara regulasi dibuka peluang instansi lain di
luar SATAN dimungkinkan melakukan
pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah
dan sedang dengan bekerjasama atau ditunjuk
SATAN dan diberikan izinoleh BAPETEN.[5]

Dari sudut pandang pengawasan,
peningkatan kuantitas dan kualitas limbah
radioaktif sebagai akibat akan beroperasinya
PLTN membutuhkan sistem pengawasan yang
lebih komperhensif dan menyeluruh dengan
membuat pengaturan yang lebih sempurna
dan aplikatif, serta pelaksanaanperizinandan
inspeksi yang lebih terpadu. Pada saat ini
KeputusanKepala BAPETEN(dibaca Perka)
NO.03 Tahun 1999 merupakan dasar 'hukum
sekaligus petunjuk teknis dalam pengelolaan
limbah radioaktif. Peraturan ini terbit sebelum

diundangkannya PP NO.27 tahun 2002,
sehingga tentu saja terdapat kekosongan
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hirarki peraturan atau boleh dikatakan bahwa
ketentuan pelaksanaan peraturanpemerintah
terkait belum ada, atau dapat dikatakan bahwa
secara de jure kita mempunyai perka,
meskipun secara de facto perka tersebut belum
menjabarkanperaturan pemerintah di atasnya.

Secara aspek hukum barangkali
dapat dikatakan bahwa adanya peraturan yang
telah tertata secara hirarki mulai dari tingkat
undangundang, peraturan pemerintah, dan
peraturanKepala BAPETEN sebagai sistem
peraturan yang telah lengkap dan tidak
terdapat kekosongan hukum. Namun bila
dilakukan penelaahansecara lebih mendalam
terhadap Keputusan Ka.BAPETEN NO.03/99
tersebut akan didapati realitas sebagai
berikut[8]:

1. Peraturan tersebut dibuat dengan
landasan hukum PP NO.12 Tahun 1975

tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif
dan/atau Sumber Radiasi Lainnya dan PP
NO.13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan
Zat Radioaktif.

2. Muatan pengaturan yang ada belum sama
sekali menjabarkan amanatamanat yang
terdapat dalam PP NO.27/2002.

Dengan melihat kenyataan tersebut
maka harus dilakukan terobosan untuk

merevisi atau lebih tegas lagi
mengamandemen perka tersebul. Program
tersebut dalam tahun anggaran 2007 in i akan
segera dilakukan oleh BAPETEN dan
diharapkan dapat terselesaikan tepat pada
waktunya.

TINJAUAN KEPUTUSAN KA. BAPETEN NO.
03 TAHUN 1999

Perka NO.03/1999 tentang
pengelolaan limbah radioaktif tersebut sampai
saat in i masih berlaku. Secara garis besar isi
ketentuan yang diatur dalam peraturan
terse but adalah sebagaimana tercantum
dalam Tabel 3.

Pengawasan terhadap pemanfaatan
zat radioaktif dilakukan dengan pembatasan
pemanfaatan melalui mekanisme perizinan
dengan pemberian izin pemanfaatan hanya
kepada pemohon yang memenuhi
persyaratan.

Pembuangan limbah radioaktif
diawasi secara ketat denganmenerapkan nilai
batas yang diizinkan untuk pelepasan limbah
ke lingkungan, baik di udara, tanah, dan air.

Pengelolaan limbah radioaktif oleh
pemanfaat, diatur bagaimana prosedur unluk
pengumpulan, pemindahan dan pengosongan,
persyaratan insenerasi dan cara pembuangan
limbah yang memenuhi nilai batas yang
diizinkan ke lingkungan hidup.
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Tabel 3. Garis Besar Pengaturan Keputusan
Ka.BAPETEN No.03/1999

Bab selanjutnya mengatur
pengelolaan limbah radioaktif pad a instalasi
terpusat untuk limbah padat dan cair, met ode
penyimpanan sementara dan jangka panjang,
serta pengungkungan lingkungan hidup dari
limbah radioaktif.

Pengelolaan Limbah Radioaktif
oleh Pemanfaat
a. U mum
b. Prosedur pengumpulan limbah

radioaktif
c. Limbah udara
d. Pemindahan dan pengosongan

tempat limbah radioaktif
e Cara membuang ke saluran

pembuangan

~j-I-v-jProsedur Penanganan Limbah
Radioaktifyang biasanya tidak
dibuang sendiri oleh para
Pemanfaat Zat Radioaktif
a. U mum
b. Pengolahan limbah padat
c. Pengolahan limbah cair

Metode Penyimpanan dan
Pengungkungan Lingkungan dari
Limbah Radioaktif
a. U mum
b. Penyimpanansementara
c. Penyimpananjangka panjang
d. Pengungkungan lingkungan dari

pembuangan limbah radioaktif
padat dan cair dalam tanah

e. Pembuanganke laut
f. Pemonitoransehubungan

dengan pembuangan limbah
radioaktif ke lingkungan

3 I III

DEREGULASI PENGELOLAAN LlMBAH
RADIOAKTIF

Oi dalam Peraturan Pemerintah NO.27

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah
Radioaktif secara tegas diamanatkan
pengaturan lebih lanjut beberapa hal dengan
peraturan Kepala BAPETEN. Amanatamanat
tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam
Tabel4 [5].

Oengan membandingkan ISI
Keputusan Ka.BAPETEN NO.03/1999 dan
amanat PP No.27/2002, terlihat dengan jelas
bahwa harus segera dilakukan perbaikan
agar peraturan teknis di tingkat perka
harmonis dengan peraturan pemerintah
induknya.

Sebagaimana rekomendasi
Intemational Atomic Energy Agency(IAEA)
dalam IAEAWaste Safety Requirement No.2
mengenai Predisposal Management of
Radioactive Waste, Including Decommissioning
disebutkan bahwa pengelolaan limbah
radioaktif dilakukan dengan beberapa tahapan
rT'eliputi pretreatment (pengumpulan,
pemilahan, pengelompokan, dekontaminasi,
penyesuaian kimia), treatment (reduksi
volume dan imobilisasi), conditioning
(pembungkusan), dan disposal [9].

Oleh karena itu dalam perubahan
peraturan pengelolaan limbah, nantinya istilah
atau terminologi yang digunakan harus sesuai
dengan istilah yang dipakai di tingkat
internasional tanpa bertentangan dengan
terminologi yang telah diterapkan dalam
tingkat peraturan yang lebih atas baik
Undangundang NO.10 tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran maupun Peraturan
Pemerintah No.2? tahun 2002 tentang
Pengelolaan Limbah Radioaktif, disamping
juga peraturan teknis terkait seperti Undang
un dang NO.23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan
Pemerintah No. 18 tahun 1999 ten tang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun.

Oisamping memperhatikan
rekomendasi IAEA yang secara khusus
mengatur mengenai pengelolaanlimbah
radioaktif, juga harus diperhatikan
rekomendasi umum seperti Basic Safety Series
NO.115 menyangkut segi keselamatan radiasi
dan keamanan sumber radioaktif.

Peraturan mengenai limbah radioaktif
harus mengatur mengenai persyaratan
administiatif, proteksi radiasi, managemen,
dan teknis, juga harus dilengkapi dengan
ketentuan mengenai intervensi terhadap
keadaandarurat maupun tindakan verifikasi
keselamatan [10].

15\KETENTUAN

Pendahuluan

Pengawasanterhadap Pemanfaatan;
Zat Radioaktifdan Pembuangan
Limbah Radioaktif
a. Pembatasan pemanfaatan zat

radioaktif
b. Pembuanganlimbah radioaktif

secara perorangan dan kolektif
c. Penilaian akibat pembuangan

limbah radioaktif dan penentuan
nilai batas yang diizinkan

d. Nilai batas yang diizinkan untuk
pembuangan ke saluran tertutup

e. Batas yang diizinkan untuk
penguburandalam tanah oleh
setiap pemanfaat zat radioaktif,
penggunaan sistem
pembuangan limbah
perkotaandan industri

f. Batas yang diizinkan untuk
insinerasi

I
II

51 V

1

2

NO. I BAB
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Tabel 4. Amanat PP NO.27 Tahun 2002

No
PASAL AMANAT

1.

Pasal5
Peng klasifikasianlim bah

ayat (2)

radioaktif

2.

Pasal13

ayat (3)

Batasantingkat aman

3.

Pasal 14

Tempat penampunganayat (2)

4.

Pasal 20 iPers~aratan tempat

3) t (2) penYlmpanan sementara
ya bahan bakar nuklir bekas

5.

Pasal 24 IPersyaratan pengolah limbah I
~yat (2) jfadioaktifPasal 26 Ipers~aratan tempat

6.
a~ t (3) IpenYlmpanan sementara

ya limbah radioaktifPersyaratan tempat7.

Pasal 27 penyimpanan limbah

ayat (3) ~~dioaktif tingkat rendah
an sedangP I 28 iPersyaratan tempat

8. [ast"(3) rny;mpanan leslad"mbah

I--j~_ radioaktif tingkat tingg_i___ata cara pengumpulan,
pengelompokan, atau9 Pasal 31 !pengolahan dan penyim-. ayat (2) ipanan sementara limbahIradioaktif dari penambanganibahan galian nuklir

~ata cara analisis keselama-I
P I 32 . an radiasi pada penam

I asa I . ,1O. ~) t (3) bangan non nukllr yang dapatlya menghasilkan limbahradioaktifIrata cara penyusunan11.

Pasal33
program dekomisioning

ayat (2)
instalasi pengolahan limbah

radioaktif

Dalam persyaratan administratif
harus dipertegas kembali bahwa setiap
kegiatan terkait denganpengelolaan limbah
radioaktif sebagai bagian dari pemanfaatan
tenaga nuklir wajib mempunyai izin yang
dikeluarkan oleh Badan Pengawas sesuai
dengan peraturanperundangundanganyang
berlaku.

Persyaratan proteksi radiasi
mempersyaratkan bahwa setiap tahapan
pengelolaan limbah radioaktif harus didasari
penerapanasas proteksi radiasi yang meliputi
justifikasi, limitasi, danoptimisasi.
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Persyaratan 'manajemen mengatur
mengenai pengorganisasiandantanggung
jawab setiap pemangku kepentingan, baik
penghasil limbah, pengolah limbah, dan
SATAN sebagai instansi yang diamanati oleh
undangundang untuk melakukanpengelolaan
limbah radioaktif secara terpusat.

Pihak pemangku kepentingan
tersebut bertindak sebagai pengelola
keselamatan radiasi dan keamanan sumber

radioaktif. Upaya mewujudkan keselamatan
radiasi merupakan tindakan yang dilakukan
untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat,
dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.
Sedangkan pengamanan sumber radioaktif
bertujuan untuk mencegah akses tidak sah
atau perusakan, dan kehilangan, pencurian,
atau pemindahan tidak sah sumber radioaktif
[11 ].

Sudaya keselamatan sebagai bagian
dari persyaratan manajemen harus senantiasa
dibina dandikembangkanpada setiap tingkat
manajemen, dan setiap tindakan untuk
mencapai keselamatanradiasi dankeamanan
sumber radioaktif harus terekam dalam suatu
dokumen mengenai Program Jaminan Mutu.

Persyaratan teknis mencakup
pengaturan mengenai pengklasifikasian
fasilitas pengelolaan, kegiatan prapengolahan,
pengolahan, pengkondisian, penyimpanan
sementara, penyimpanan, dan penyimpanan
lestari limbah radioaktif .

Dalam pengklasifikasian limbah
radioaktif perlu dipertegas batasan aktivitas
dan pembangkitan panas, sehingga pihak
pengguna secara teknis bisa membedakan
dengan mudal1 lirnbah radioaktif tingkat
rendah, sedang, dan tinggi. Perlu juga diatur
mengenai pelepasan limbah ke lingkungan
hidup setelah mencapai tingkat klierens, serta
pertimbangan tambahan yang harus
diperhatikan.

Fasilitas pengelolaan .Iimbah
radioaktif harus dipastikan desain dan
konstruksinya memenuhi persyaratan
keselamatan radiasi dan keamanan sumber

radioaktif untuk mencegah penyimpangan
pada kondisi normal, mencegah kecelakaan
danmitigasi, serta keadaan darurat.

Kegiatan prapengolahan limbah
meliputi tindakan pengumpulan, pemilahan,
pengelompokan, penyesuaian kimia, dan
dekontaminasi harus dilakukan secara tepat
dengan tujuan semaksimal mung kin
mereduksi kuantitas limbah yang akan dikelola
pada tahapanberikutnya.

Kegiatan pengolahan limbah bertujuan
mengubah karakteristik limbah dengan cara
penguraian radionuklida dari senyawa kimianya,
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reduksi volume dan pengubahan komposisi
kimia limbah. Tindakan yang dilakukan dapat
dengan cara insenerasi, penukar ion, ataupun
cara yang lain sesuai dengan karakteristik dan
jenis limbah yang diolah.

Pengkondisian limbah dilakukan untuk
menghasilkan bungkusan limbah berbentuk
padat yang sesuai dengan pilihan pengangkutan,
penyimpanan sementara, dan penyimpanan
yang dilakukan dengan cara imobilisasi dan
pembungkusan limbah.

Penyimpanan sementara limbah
radioaktif harus disesuaikan dengan tujuan
penanganan limbah selanjutnya, sehingga
darisisi desain dan fasilitas harus dibedakana

antara limbah yang akan dilepas langsung ke
lingkungan hidup setelah memenuhi tingkat
klierens, limbah yang akan diproses lebih lanjut,
dan limbah yang sudah diolah dandikondisikan
untuk diangkut ke fasilitas lain atau disimpan
pada tempat penyimpanan akhir.

Penyimpanan mempunyai pengertian
penempatan akhir limbah radioaktif tingkat
rendah atau sedang. Khusus untuk limbah
radioaktif tingkat IlfI:.Jg· d,:)erg~:lakaf1 ist;liJll
penyimpanan lestari[5]. Pad a tahapan ini perlu
diatur mengenai persyaratan tapak dan desain
fasilitas tempat penyimpanan akhir, baik yang
berupa tempat penyimpanantanah dangkal
maupun tanah dalam. Penyediaan tempat
penyimpanan akhir ini merupakan tantangan
yang harus segera dipikirkandan direalisasikan
apabila kita benarbenar memasuki era PLTN di
2016 nanti.

Hal yang tidak kalah pentingya adalah
pembuatanpedomanlebih lanjut bagaimana
menerapkan ketentuan yang sudah diatur dalam
perka maupun peraturan pemerintah.

Sesuai dengan kebutuhan teknis untuk
memandu para praktisi di lapangan sangat
dimungkinkan untuk setiap tahapan pengelolaan
limbah radioaktif dibuat panduanberupa
pedoman tersendiri, sebagai contoh pedoman
prapengolahan, pengolahan, pengkondisian,
penyimpanan sementara dan penyimpanan akhir.
Bahkan untuk tahap penyimpanan akhir perlu
lebih spesifik dibuat pedoman untuk kegiatan
pemilihan tapak, konstruksi, operasi, dan
penutupan fasilitas. Dengan demikian peraturan
yang dibuat akan lebih mudah dipahami dan
diterapkan oleh pengguna tenaga nuklir. Adanya
peraturan pengelolaan limbah radioaktif yang
harmonis dan menyeluruh merupakan
kebutuhan untuk mendukung pembangunan
PLTN, sehingga dengan pengelolaan Iimbah
yang baik dan bertanggung jawab kekhawatiran
masyarakat awam dapat ditekan dan
keselamatan pekerja, masyarakat. dan
kelestarian lingkungan hidup dapat terjamin
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tanpa membebani generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Introduksi PLTN harus disertai dengan
pembuatan perangkat peraturan yang
komprehensif sebagai acuan dan ramburambu
yang harus ditaati untuk menjamin keselamatan,
termasuk bagaimana menangani limbah
radioaktif. Limbah radioaktif sebagai hasH
samping atau residu PLTN harus dikelola dengan
baik melalui penerapan teknologi yang telah
mapan. Terwujudnya peraturan pengelolaan
limbah radioaktif yang lengkap dan aplikatif akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap manfaat dan keberadaan PLTN.
Dengan demikian penerapan tenaga nuklir untuk
mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat
dapat lebih optimal dan tanpa sedikitpun
mengorbankan kepentingan generasi yang akan
datang.
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