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ABSTRAK
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN MANAJEMEN JANGKA
PANJANG LlMBAH BAHAN BAKAR NUKLIR DI KANADA. Pemanfaatan tenaga nuklir sebagai
sumber energi listrik membawa konsekuensi dihasilkannya limbah yang bersifat radioaktif, khususnya
berupa bahan bakar nuklir bekas yang merupakan limbah nuklir tingkat tinggi. Limbah bahan bakar
nuklir ini harus dikelola secara benar untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari potensi bahaya
yang dimilikinya. Salah satu bent uk pengelolaan jangka panjang limbah bahan bakar nuklir adalah
penyimpanan tahap akhir di tempat penyimpanan yang bersifat permanen atau lestari. Mengingat
pentingnya aspek keselamatan dari tempat penyimpanan lestari limbah bahan bakar nuklir, diperlukan
keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara aktif dalam menentukan kelayakan dan keberterimaan
konsep penyimpanan lestari yang akan diaplikasikan. Peran pemerintah dan masyarakat tersebut dapat
diimplementasikan dalam beberapa aspek, seperti aspek regulasi, pengawasan, proses review dan
pengkajian, serta umpan balik dari masyarakat. Tinjauan tentang rencana manajemen jangka panjang
limbah bahan bakar nuklir di Kanada ini dapat memberikan gambaran bagi Indonesia dalam rangka
menyambut pembangunan PLTN yang pertama, khususnya dalam hal persiapan dan ketersediaan
regulasi yang terkait dengan aspek-aspek penting pembangunan dan pengoperasian PLTN yang salah
satunya adalah mengenai manajemen jangka panjang limbah bahan bakar nuklirnya.

Kata kunci: manajemen jangka panjang, limbah bahan bakar nuklir, penyimpanan lestari, peran
pemerintah, umpan balik masyarakat, regulasi, review

ABSTRACT
THE ROLE OF THE GOVERNMENT AND THE PUBLIC IN THE PLANNING OF LONG TERM
MANAGEMENT FOR NUCLEAR FUEL WASTES IN CANADA. The generation of electricity from
nuclear power has the consequence of producing some wastes that are radioactive, especially in the
form of spent fuels which are classified as high level nuclear wastes. Nuclear fuel wastes must be
managed properly in order to protect public and environment from its big potential hazard. One type of
long term management for nuclear fuel wastes is the final disposal in a permanent storage. Bel.dllse of
the importance of safety aspects for final disposal, it needs the involvement of government and the
public to determine the reliability and the acceptance of final disposal concept. Those involvements can
be implemented in some aspects such as regulation aspect, review and assessment process, and the
public feedback. The evaluation on the plan of long term management for nuclear fuel wastes in
Canada provides Indonesia an overview of its long term management plans for all radioactive materials,
including nuclear fuel wastes generated from the nuclear power plant which is planned to be in service
by 2016.

Keywords: long term management, nuclear fuel waste, final disposal, the role of the government, the
public feedback, regulation, review

PENDAHULUAN

Pengoperasian suatu PLTN akan
menghasilkan limbah radioaktif, atau lebih
dikenal dengan limbah nuklir, yang harus
dikelola dan disimpan secara ketat untuk
melindungi masyarakat, pekerja, dan
lingkungan dari potensi bahaya limbah
tersebut. Berdasarkan tingkat radioaktivi
tasnya, pada umumnya limbah nuklir
diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu:
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1.limbah nuklir tingkat tinggi (high level
nuclear waste);

2.limbah nuklir tingkat menengah
(intermediate level nuclear waste);

3.limbah nuklir tingkat rendah (low level
nuclear waste) [6].

Limbah nuklir tingkat rendah dan
tingkat menengah biasanya berupa limbah
resin, filter, dan sarung tangan, sedangkan
limbah nuklir tingkat tinggi yaitu berupa bahan
bakar nuklir bekas. Bahan bakar nuklir bekas
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perlu mendapat perhatian yang eukup serius
dalam hal penanganannya dikarenakan tingkat
radioaktivitas dan potensi bahaya yang
dimilikinya. Bahan bakar nuklir bekas tersebut
mengandung unsur-unsur seperti U, Pu,
aktinida minor (Am, Cm, Np), dan produk tisi (1
129, Sr-90, Cs-137, Te-99, Se-79, 2r-93).
Beberapa karakteristik yang merupakan
potensi bahaya dari unsur-unsur tersebut,
antara lain adalah:
a. memiliki umur paruh yang sang at panjang,

berkisar dari puluhan, ratusan, hingga
jutaan tahun. Contohnya, 1-129 yang
memiliki umur paruh sekitar 17 juta tahun;

b. memiliki potensi bahaya radiasi eksterna
karena memanearkan radiasi y berenergi
tinggi;

e. memiliki potensi bahaya radiasi interna.
Beberapa radionuklida dalam bahan

bakar nuklir bekas tidak memancarkan radiasi

yang kuat daya tembusnya seperti radiasi y,
akan tetapi sebagai pemancar radiasi a dan 13

yang memiliki daya ionisasi tinggi sehingga
berbahaya jika masuk ke dalam tubuh melalui
pernafasan, kulit atau saluran pencernaan.

Akibat adanya potensi bahaya radiasi
eksterna dan intern a dari bahan bakar nuklir
bekas, maka dengan waktu peluruhannya yang
sangat panjang, bahan bakar nuklir bekas
harus dikungkung secara permanen untuk
mencegah terjadinya kontak yang
membahayakan dengan lingkungan sekitarnya.
Bertitik tolak dari pemikiran ini, muncul suatu
konsep untuk menyimpan atau membuang
bahan bakar nuklir bekas ke dalam suatu

tempat penyimpanan yang bersifat permanen
atau lestari. Konsep tersebut didukung pula
oleh beberapa alasan berikut ini:
1. tempat penyimpanan sementara yang

telah diaplikasikan selama ini hanya
mampu berfungsi dengan baik selama
beberapa dekade saja, selanjutnya akan
mengalami degradasi kualitas. Dengan
umur paruh radionuklida-radionuklida
dalam bahan bakar nuklir bekas yang
mencapai jutaan tahun, dapat dipastikan
bahwa akan diperlukan pengontrolan,
perawatan serta pembaharuan tempat
penyimpanan sementara terse but. Selain
itu, dengan semakin bertambahnya jumlah
bahan bakar nuklir bekas yang dihasilkan,
akan diperlukan juga penambahan jumlah
dan kapasitas tempat penyimpanan
sementara yang telah ada. Pemantauan
dan perawatan yang berlangsung dalam
jangka waktu yang sangat panjang
melampaui beberapa generasi tersebut
dianggap tidak etisien dan efektif karena
akan menyita perhatian, waktu, pikiran,
tenaga, dan biaya yang sang at besar.
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Dengan adanya tempat penyimpanan
lestari, maka tidak diperlukan lagi
pengontrolan terhadap bahan bakar nuklir
bekas untuk jangka waktu yang lama;

2. tempat penyimpanan lestari merupakan
salah satu bent uk implementasi tanggung
jawab moral kepada generasi mendatang,
artinya bahwa generasi saat ini yang
mengaplikasikan dan merasakan manfaat
dari PLTN harus bertanggung jawab pula
untuk mengelola limbah nuklir yang
dihasilkan dan tidak membebankannya
kepada generasi-generasi berikutnya (1].

Kanada dipilih sebagai bahan tinjauan
dalam hal perencanaan pengelolaan limbah
bahan bakar nuklir karena negara tersebut
telah mengaplikasikan teknologi nuklir sebagai
pembangkit energi listrik secara mantap dan
telah berlangsung selama beberapa puluh
tahun sampai dengan saat ini. Kanada mulai
memanfaatkan energi tisi nuklir pada taraf
penelitian sejak tahun 1950-an dan baru pada
awal era tahun 1970-an, PLTN pertama yaitu
Pickering Nuclear Generating Station di
Ontario berhasil dioperasikan. Kesuksesan ini
disusul oleh pembangunan PLTN-PL TN
berikutnya, seperti Point Lepreau site di New
Brunswick, Canada Darlington site di Ontario,
dan Gentilly-2 site, di Quebec. Saat ini di
Kanada terdapat 18 PL TN yang sedang
beroperasi, 6 PLTN mengalami shut down, dan
2 PLTN sedang mengalami refurbishment (7].

Berdasarkan data dari Electric Power
in Canada 1997 dalam Natural Resources

Canada, kontribusi pasokan listrik dari tenaga
nuklir mencapai 14% dari total pembangkitan
listrik yang ada. Di Propinsi Ontario pada tahun
1997, sekitar 48% listriknya dipasok dari PLTN
(27% dari tenaga hidro, 24% dari tenaga fosil,
dan 1 % dari jenis tenaga lain). Adapun untuk
Propinsi New Brunswick dan Quebec, masing
masing 21 % dan 3% listriknya dipasok dari
PL TN. Jumlah total produksi listrik tenaga
nuklir di Kanada yaitu sebesar 74 TWh(e) pad a
tahun 1999, sedangkan jumlah total pasokan
listrik tenaga nuklir dari bulan Juni 1962
sampai Desember 1999 sebesar 1,5 juta
TWh(e)(7].

Jenis teknologi reaktor yang
digunakan untuk PLTN-PL TN yang beroperasi
di Kanada adalah teknologi CANDU (Canada
Deutrium Uranium), yaitu jenis reaktor yang
menggunakan bahan bakar uranium alam
(tidak terdapat pengkayaan terhadap U-235
sebagai bahan tisil). Karena menggunakan
uranium alam maka untuk menghasilkan
sejumlah energi listrik yang sama, dibutuhkan
bahan bakar yang lebih banyak pada reaktor
CANDU dibandingkan dengan reaktor PWR
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atau BWR. Ini berarti bahwa bahan bakar
nuklir bekas yang dihasilkan dari reaktor
CANDU juga lebih banyak daripada dari
reaktor jenis lain. Pada akhir tahun 1988 di
Kanada, terdapat sekitar 12,300 ton bahan
bakar nuklir bekas di tempat penyimpanan
sementara, Bahan bakar nuklir bekas dengan
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jumlah terse but akan memenuhi area seluas
kolam renang berukuran standar internasional
[1]. Berikut ini disajikan data mengenai
kapasitas tempat penyimpanan bahan bakar
nuklir bekas di beberapa PL TN milik
perusahaan Ontario Hydro Kanada pada tahun
1990,

Tabel1. Tempat penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas di beberapa PLTN di Kanada
(tahun 1990)[5]

PLTN

Pickering A

Pickering B

Bruce A

Bruce B

Darlington

Kapasitas (bundel)

288,000

158,000

380.000

370,000

416,000

Tahun perkiraan
terlampauinya batas kapasitas

1995

1993

1997

2003

2010

Sampai saat ini, Kanada masih
menerapkan daur bahan bakar nuklir terbuka,
artinya opsi reprocessing belum dijadikan
sebagai prioritas utama dalam manajemen
jangka panjang limbah bahan bakar nuklir.
Reprocessing memang dianggap sebagai
salah satu cara untuk mengurangi jumlah
limbah nuklir, namun setelah menganalisis
banyak faktor, mengolah ulang bahan bakar
nuklir bekas CANDU ternyata tidak memberi
keuntungan dari segi manajemen limbah nuklir.
Reprocessing terse but justru akan
meningkatkan volume limbah nuklir yang ada,
Reprocessing bahan bakar nuklir bekas
CANDU mungkin dapat menguntungkan
secara ekonomis di masa mendatang jika
harga uranium di pasaran meningkat. Di
Kanada, membuat bahan bakar nuklir baru
lebih murah daripada mengolah ulang bahan
bakar nuklir bekasnya. Sefain itu, teknologi
solidifikasi limbah radioaktif dari proses
reprocessing masih dafam taraf
pengembangan di Kanada [1].

Indonesia sebagai negara yang
sedang merintis jalan menuju era pemanfaatan
PLTN sudah sewajarnya untuk menyiapkan diri
dafam berbagai aspek yang berkaitan dengan
PLTN, termasuk mengenai manajemen limbah
bahan bakar nuklirnya. Hal itu dapat dilakukan
salah satunya dengan cara belajar dari
pengalaman negara-negara lain di dunia
termasuk Kanada.

PERENCANAAN PROGRAM MANAJEMEN
JANGKA PANJANG LlMBAH BAHAN
BAKAR NUKLIR KANADA

Selama ini, bahan bakar nuklir bekas
yang dihasilkan dari PLTN-PL TN di Kanada
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disimpan sementara di dekat kolam reaktor
masing-masing. Dengan semakin bertambah
nya jumlah bahan bakar nuklir bekas yang
dihasilkan, pemerintah Kanada mulai
memikirkan secara serius rencana pengelolaan
bahan bakar nuklir bekas tersebut untuk
jangka waktu yang panjang. Salah satu
metode pengelolaan jangka panjang yang
direncanakan adalah dengan menyimpan
limbah bahan bakar nuk/ir secara permanen di
suatu tempat. Titik awal pemikiran dan
penelitian yang mengarah kepada
penyimpanan festari bahan bakar nuklir bekas
yakni ketika AECL mengimmobilisasi limbah
radioaktif hasil recycling bahan bakar nuklir
bekas milik reaktor-reaktor riset AECL. Lunbalt
tersebut diimmobilisasi dengan bahan gelas
aluminosilikat dan dipendam di dalam tanah
untuk mengetahui apakah terjadi leaching dan
migrasi radionuklida dalam limbah ke
lingkungan sekitarnya [1]. Jadi secara teknis
AECL merupakan perintis dalam penelitian dan
pengembangan konsep penyimpanan lestari
bahan bakar nuklir bekas di Kanada.

Selanjutnya berdasarkan faktor-faktor
pertimbangan seperti yang telah diuraikan di
bagian pendahuluan, pemerintah Kanada
mempunyai inisiatif untuk segera mengambil
langkah inisiasi dalam rangka meren:::anakan
manajemen jangka panjang limbah bahan
bakar nuklir di Kanada. Pada tahun 1977,
Departemen Energi, Pertambangan, dan
Sumber Daya Alam Kanada melakukan
sebuah penelitian yang dipimpin oleh Profesor
F.K. Hare dari Universitas Toronto untuk
mengidentifikasi metode penyimpanan lestari
yang sesuai untuk diaplikasikan di Kanada.
Hasil penelitian tersebut dikenal dengan nama
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Hare Report yang berjudul "Manajemen
Limbah Nuklir Kanada". Isinya
merekomendasikan bahwa metode
penyimpanan lestari yang paling relevan dan
perlu diteliti lebih mendalam adalah
penyimpanan di dalam batuan granit stabil di
Canadian Shield. Hare Report ini menjadi
dasar bagi penentuan kebijakan pemerintah
dan penelitian-penelitian selanjutnya tentang
konsep penyimpanan lestari limbah bahan
bakar nuklir. Dari hasil review oleh the Ontario
Royal Commission on Electric Power Planning
terhadap Hare Report, komisi tersebut ternyata
mendukung isi rekomendasi yang ada dalam
Hare Report [1].

Berdasarkan rekomendasi Hare

Report, Pemerintah Kanada dan Ontario
kemudian bekerja sama membuat Program
Manajemen Limbah Bahan Bakar Nuklir pada
tahun 1978. Tujuan umum program tersebut
adalah mengembangkan dan mendemonstrasi
kan teknologi penyimpanan lestari limbah
bahan bakar nuklir yang dapat menjamin tidak
adanya dampak negatif yang signifikan
!erhadap manusia m2.\II:)un !insL;ung.3r' dalam
kurun waktu yang tlOok tert:atiJs. Tujuan itu
dilandasi oleh dua prinsip utama, yaitu
keselamatan dan tanggung jawab.
Keselamatan artinya bahwa manajemen
limbah radioaktif dapat menurunkan
resiko/bahaya ke tingkat yang dapat diabaikan,
sedangkan tanggung jawab berarti bahwa
manajemen limbah radioaktif dapat
memperkecil kebutuhan akan keterlibatan dan
perhatian generasi mendatang atas limbah
yang dihasilkan saat ini. Dalam program
tersebut, pemerintah memberikan tugas dan
tanggung jawab tertentu kepada AECL dan
Ontario Hydro. AECL diberi tanggung jawab
untuk mengkaji konsep penyimpanan bahan
bakar nuklir bekas di dalam lapisan batuan
keras di Canadian Shield serta mengembang
kan dan mendemonstrasikan teknologi yang
terkait; sedangkan Ontario Hydro ditugaskan
untuk mengembangkan teknologi peyimpanan
sementara dan transportasi bahan bakar nuklir
bekas [1J.

Dalam pelaksanaannya, Ontario
Hydro sering membiayai penelitian-penelitian
AECL sehingga dianggap sebagai
implementing organization bagi AECL.
Diharapkan nantinya organisasi pengoperasi
PLTN maupun organisasilbadan yang
berkaitan dengan energi listrik di Indonesia
turut berperan aktif dan bertanggung jawab
dalam penelitian dan pengembangan
manajemen jangka panjang limbah bahan
bakar nuklir di Indonesia.
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PROSES REVIEW DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH PEMERINTAH

Peran serta pemerintah meliputi
peran serta dari badan pengawas (the
Canadian Nuclear Safety CommissionlCNSC
yang dahulunya bernama Atomic Energy
Control Board I AECB) dan departemen-
departernen terkait seperti Departemen
Lingkungan serta Departemen Energi,
Pertambangan dan Sumber Daya Alam.
Pemerintah Kanada tampaknya sang at serius
dan bersikap cukup proaktif dalam memikirkan
perencanaan manajemen jangka panjang
limbah bahan bakar nuklir di Kanada. Hal itu

tercermin dalam rangkaian proses review yang
dilakukan oleh pemerintah melalui CNSC,
kelompok-kelompok masyarakat ilmiah, dan
departemen-departemen terkait terhadap hasil
kajian AECL dan Ontario Hydro.

Dalam rangka pelaksanaan Program
Manajemen Limbah Bahan Bakar Nuklir, pada
tahun 1979 Pemerintah membentuk Technical
Advisory Committee (TAC) yang beranggota
kan para ilmuwan terkemuka yang diajukan
oleh kelompok-kelompok mvsyarakat ilmiah
profesional di seluruh Kanada TAC berfungsi
sebagai badan independen yang akan
memberikan masukan atau review ilmiah
tentang ruang lingkup dan kualitas teknis dari
Progam Manajemen Limbah Bahan Bakar
Nuklir serta memberikan rekomendasi tentang
rencana-rencana penelitian selanjutnya
kepada AECL dan Ontario Hydro. Kegiatan
kegiatan TAC tersebut dilaporkan kepada
publik secara rutin setiap tahun [1).

Akhirnya pada tahun 1981 dan 1985,
AECL dapat mempublikasikan hasil kajian
sementara mengenai konsep penyimpanan
lestari limbah bahan bakar nuklir. Hasil itu
kemudian direview oleh pemerintah melalui the
Interagency Review Committee yang
merupakan koordinasi antara CNSC,
Departemen Energi, Pertambangan, dan
Sumber Daya Alam dan Departemen
Lingkungan, serta direview pula oleh

.masyarakat dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan(5). Selama proses review
eksternal ini, lebih dari 300 makalah teknis
telah diterbitkan oleh AECL [1].

Dari hasil-hasil review terse but, AECL
akan mclakukan perbaikan terhadap kajicJn
yang dilakukan hingga mencapai konsep final
yang dikenal dengan istilah Environmental
Impact Statement (EIS). EIS mencakup 3 hal,
yaitu:
a. kajian terhadap hasil-hasil review

sebelumnya;
b. hasil program keterlibatan publik yang

dilakukan oleh AECL sejak tahun 1984;



Prosiding Seminar Teknologi Pengelolaan Limbah V
Pusal Teknologi Limbah Radioaklif - BATAN

c. kajian Ontario Hydro tenlang transportasi
bahan bakar nuklir bekas dari tempal
penyimpanan sementara ke lempat
penyimpanan lestari.

EIS diharapkan akan dapal
diserahkan kepada pemerinlah pada tahun
1992 unluk direview secara resmi [5].

Dalam rangka persiapan untuk
melakukan proses review secara resmi
lerhadap EIS, pada lahun 1988 Departemen
Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya
Alam mengajukan konsep pembuangan bahan
bakar nuklir bekas di dalam lapisan baluan
keras di Canadian Shield ke Departemen
Lingkungan disertai dengan permohonan agar
dibentuk sebuah Review Panel yang akan
bekerja menurul prosedur Environmental
Assessment and Review Process (EARP) di
bawah koordinasi Kantor Federal
Environmental Assessment Review [5].

Usulan lersebut kemudian ditindak
lanjuti dengan dibenluknya Environmental
Assessment Panel (EAP) pada tahun 1989.
Tugasnya adalah mengevaluasi konsep dan
menjamin berlangsungnya diskusi publik
secara luas mengenai masalah-masalah
manajemen jangka panjang limbah bahan
bakar nuklir. Unluk mcmbantu EAP dalam
melakukan evaluasi terhadap konsep tcknis
penyimpanan Icslari, pLJda tahun 1990
dibentuk Scientific Review Group (Sf~G) YLJng
bersifat independen dan beranggotakan para
pakar di bidangnya. Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh EAP antara lain mengadakan
pertemuan dengan masyarakat dan badan
badan pemerintah di berbagai lokasi seperti
New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba,
dan Saskatchewan untuk meyebarluaskan
informasi tentang konsep penyimpanan lestari.
Melalui pertemuan tersebul. EAP juga
bermaksud untuk memperoleh pandangan
tentang masalah-masalah yang relevan
dengan konsep penyimpanan lestari yang
dibicarakan [5].

Pada tahun 1991, setelah mendapat
banyak masukan dari masyarakat, EAP
menerbitkan sebuah pedoman yang berisi
panduan mengenai hal-hal apa saja yang akan
dibahas ketika melakukan review terhadap
EIS. Pada tahun itu pula, EIS diajukan secara
resmi oleh AECL untuk direview dan
dipublikasikan secara terbuka kepada umum.
Selanjutnya EAP dengan bantuan SRG
melakukan review terhadap EIS berdasarkan
pedoman dan kriteria penerimaan yang telah
ditentukan. Hak masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam proses review EIS
diakomodasi oleh EAP dengan mengadakan
public hearing di tiga tempat di mana bahan
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bakar nuklir bekas sa at itu disimpan, yaitu
Ontario, Quebec, dan New Brunswick. Selama
proses review, AECL dapat melakukan revisi
terhadap EIS jika diperlukan. Selanjutnya hasil
review EAP dilaporkan kepada Menteri
Lingkungan serta Menleri Energi,
Pertambangan, dan Sumber Daya Alam.
Keputusan akhir pemerintah Kanada dan
Ontario mengenai penyimpanan lestari limbah
bahan bakar nuklir di Canadian Shield
diharapkan akan keluar pada lahun 1998 [5].

Urulan langkah-Iangkah yang
direncanakan dan diimplementasikan oleh
pemerintah dalam proses review terhadap
konsep manajemen jangka panjang limbah
bahan bakar nuklir dan penyimpanan lestari
dapat dilihat secara ringkas dalam diagram alir
pada gambar 1.

Kegiatan-kegiatan review lanjutan
oleh pemerintah dan masyarakat akan
dilakukan kembali pada lahap-Iahap
selanjutnya mengenai hal-hal sebagai berikut:
a. penambahan kapasilas tempat

penyirnpanan sernentara jika dibuluhkan;
b. sistem transportasi yang rneliputi

penentuan rute dan lokasi fasilitas yang
diperlukan;

c. penentuan tCJpak dan pernbangunan
fasilltas penyirnpanan lestari; serta

d. sistem perizinan pembangunLJn dan
pengoperasian fasilitas penyirnpanan
lestari [5].

Akhirnya pCJdabulan Maret 1998 EAP
rnernutuskan bahwa hasil kajian penyirnpCJnan
lestari yang dilakukCJn oleh AECL belurn bisa
diterirna, selain karena dari segi tcknis
di,mggap belurn bisa rnenjamin keselarnatiJn
dan Juga k(llena rnasyarakat belurn bisa
rnendukung konsep tersebut [4].

Selanjutnya pada 15 Novernber 2002,
pernerintah secara resrni mengeluarkan
Nuclear Fuel Waste Act. Undang-Undang
tersebut rnerupakan langkah awal bagi era
baru rnanajemen lirnbah bahan bakar nuklir
sekalig'us sebagai langkah potensial untuk
rnemulai kembali penelitian-penelitian tentang
tempat penyirnpanan lestari. Pada saat yang
sarna, pernerintah juga resrni mernbentuk
Nuclear Waste Management Organization
(NWMO). Organisasi tersebut dirnaksudkan
untuk rnenyebarluaskan inforrnasi kepada
semua pemangku kepentingan mengenai
kegiatan rnanajemen limbah bahan bakar
nuklir saat ini dan yang sedang direncanakan.
Salah satu kegiatan perdana NWMO adalah
menelaah bagaimana membuat desain yang
inovatif untuk konsultasi publik mengenai
manajemen jangka panjang bahan bakar nuklir
bekas [4J.
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E/\P rneminla in(ormasi lambahan

AECL melahukan revisi

Review EAP alas hasil revisi

Pemt)ualan Laporan oleh E.AP

Gambar 1. Tahapan proses review konsep penyimpanan lestari
limbah bahan bakar nuklir di Kanada

Namun sangat disayangkan terdapal
indikasi bahwa lahirnya Nuclear Fuel Waste
Act dan pembenlukan NWMO merupakan alai
bagi pemerintah. khususnya dalam hal ini
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Departemen Energi, Pertambangan. dan
Sumber Daya Alam, unluk mengurangi
jaminan partisipasi publik dan parlemen secara
komprehensif dalam proses pengambilan
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kepulusan yang lerkait dengan manajemen
jangka panjang limbah bahan bakar nuklir. Hal
ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya
kritik masyarakat terhadap kurangnya
transparansi serta akuntabilitas kegiatan dan
program-program NWMO [4].

PERAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN
BADAN PENGAWAS

Ketentuan bahwa bahan bakar nl1klir
bekas harus disimpan sementara di dalam
lokasi PLTN merl1pakan bagian dari izin
operasi yang diberikan oleh CNSC. Proses
dan kondisi penyimpanan tersebl1t dipantau
secara teratur oleh perwakilan CNSC yang
ditempatkan di masing-masing PLTN. CNSC
memiliki kekuasaan untuk mencabut izin
operasi jika praktek penyimpanan sementara
tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan.

Terkait dengan masalah pengelolaan
jangka panjang limbah bahan bakar nuklir,
CNSC telah mengeluarkan dokumen-dokumen
pengaturan tentang pembuangan bahan nuklir,
antara lain dokumen R-104 yang secara
khusus menetapkan tujuan, persyaratan, dan
pedoman tentang aspek-aspek pembuangan
jangka panjang. Ketentuan dasar dari
pedoman tersebut adalah bahwa beban
generasi mendatang terkait dengan
pengelolaan limbatl radioaktlf akan
diminimalisir dengan cara:
1. memilih opsi pembuangan limbah

radioaktif jika hal itu secara rasional
memang dapat dilakukan, serta tidak
memerlukan pengontrolan dalam jangka
panjang sebagai suatu fitur keselamatan
yang diperlukan;

2. mengimplementasikan opsi tersebut pada
waktu yang tepat dengan
mempertimbangkan faktor-faktor teknis,
sosial, dan ekonomi;

3. menjamin bahwa opsi terse but tidak
mendatangkan resiko di masa depan yang
mengancam keselamatan masyarakat dan
lingkungan;

4. menjamin bahwa probabilitas timbulnya
resiko radiologi individu yang diprediksi
akibat adanya fasilitas pembuangan
limbah tidak melebihi satu dari 106
timbulnya efek kesehatan serius dalam
setahun. Ketentuan ini dikuantifikasi
dengan pembatasan dosis maksimum
individu sebesar 0,05 mSv/tahun [1].

Ookumen tersebut merupakan dasar
bagi CNSC dalam menenlukan kriteria-kriteria
penerimaan yang digunakan untuk
mengevaluasi konsep manajemen jangka
panjang limbah bahan bakar nuklir yang
diusulkan. Peraturan lain yang telah
diberlakukan oleh CNSC yang terkait secara
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.
tidak langsung dengan penyimpanan lestari
adalah Peraturan pengangkutan bahan
radioaktif dan Peraturan pengangkutan bahan
berbahaya.

Pembangunan dan pengoperasian
fasilitas penyimpanan lestari harus mendapat
izin dari CNSC. Oi samping itu, CNSC juga
diharapkan ikut berpartisipasi dalam proses
review yang dilakukan oleh EAP.

PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam
perencanaan manajemen jangka panjang
limbah bahan bakar nuklir terdiri alas peran
serta anggota parlemen, masyarakat umum,
dan masyarakat ilmiah (kalangan akademika
dan para pakar). Kelompok masyarakat ilmiah
terlibat seca'ra resmi dalam memberikan
masukan dan penilaian terhadap konsep
penyimpanan lestari yang diusulkan oleh
AECL, melalui TAC dan SRG. Sedangkan
masyarakat umum memberikan penilaian serta
pendapat mereka melalui forum public Iwan'ng
yang diselenggarakan oleh EAP selama sekitar
13 bulan.

Oi sisi lain, perusahaan pengoperasi
PLTN, dalam hal ini yaitu Ontario Hydro.
sebenarnya telah merintis dan membina
dengan baik program parlisipasi publik dalam
perencanaan maniJ)emen bahan bakar nuklir
bekas. Ontario {lyUlo rncrniliki suatu komite
humas yang berfungsi untuk melakukan
pp.rtemuim rutin dengan anggota-anggota
dewan di wilayah setempat untuk
rnendiskusikan berbagai hal yang menyangkut
kepentingan kedua belah pihak serta menjarnin
agar rnasyarakat tetap mernperoleh info
tenfang pengoperasian PLTN secara kontinyu
termasuk tentaflg pengelolaan bahan bakar
nuklir bekas yang dihasilkan. Kornite humas
tersebut juga rnenjalin kerjasama yang erat
dengan media massa lokal dan organisasi
organisasi masyarakat.

Terkait dengan manajemen bahan
bakar nuklir bekas, forum dengar pendapat .
yang diselenggarakan oleh Ontario Hydro
secara periodik dimaksudkan untuk:
a. menginformasikan kepada masyarakat

umum dan penduduk lokal mengenai
jumlah limbah radioaktif yang dihasilkan
dari pembangkitan listrik di Ontario beserta
kerangka kerja pengawasannya;

b. menginformasikan dan memperoleh
masukan umpan balik dari masyarakat
tentang rencana dan praklek manajemen
limbah radioaktif di Ontario Hydro.

c. melaporkan kepada manajemen senior
tenlang komenlar, saran, dan masalah
yang leridentifikasi untuk ditindaklanjuti



Prosiding Seminar Teknologi Pengelolaan LimbahV
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - SATAN

lebih jauh dalam rangka pengembangan
rencana manajemen Ontario Hydro [5].

Melalui kegiatan tersebut, Ontario
Hydro berharap dapat memperoleh masukan
umpan balik dari masyarakat terhadap
program-program nuklir yang direncanakan,
seperti dekomisioning reaktor nuklir,
pembangunan PLTN baru, pengelolaan bahan
bakar nuklir bekas termasuk tentang fasilitas
penyimpanan lestari, dan lain-lain.

Wujud peran serta masyarakat yang
lain adalah ikut memikul biaya penyimpanan
lestari bahan bakar nuklir bekas. Kurang dari 1
% dari harga satuan listrik yang dikenakan
pada konsumen adalah merupakan biaya
tambahan untuk pengelolaan bahan bakar
nuklir bekas [1].

KETENTUAN IAEA TENTANG PEREN
CANAAN MANAJEMEN LlMBAH BAHAN
BAKAR NUKLIR

Oalam Safety Gllicfe IAEA No. WS-G
2.6 ten tang "Predisposa! Managemen! of High
Leve! Radioactive Waste" dijelaskan bahwa
p(:nY~JsunCJn st~;i!e~Ji ::laniljernen pcngelolaClIl
limbzh balla;) bakar nlJklir tlarus rnelalui proses
perencanaan dan pemrograman dengan baik
dalam ruang lingkup kepentingan nasional [31
Oi samping ilu, dijelaskan pula beberapa hal
sebagai berikul.

Oalam rnanajemen pra penyimpanan
lestari, secara legal formal, kerangka keqa
nasional harus dapat menglJraikan dengan
jelas pernbagian tanggung jawab di3ri sernua
pihak yang terkail. Kerangka kerja terse but
tidak boleh bertentangan dengan peraturan
nasional dan internasional lainnya. Pad a
dasarnya, ada dua pembagian tanggung jawab
yang penting dalam rnanajemen lirnball
radioaktif, yaitu tanggung jawab operasional
dan tanggung jawab pengawasan. Kedua jenis
tanggung jawab ini harus secara jelas
dipisahkan dan tidak boleh diernban sekaligus
olell salu lembaga atau instansi tertentu.

Tangggung jawab operasional
rnencakup tanggung jawab dalam pelaksanaan
proses pengelolaan limbah dari tahap awal
dihasilkannya limbah sampai dengan lahap
penyimpanan akhir. Badan yang memikul
tanggung jawab ini harus dapat menjamin
keselamatan di semua aktivitas yang
dilakukannya. Adapun tanggung jawab
pengawasan yang dipikul oleh suatu badan
pengawas biasanya meliputi tanggung jawab
dalam pembuatan kebijakan, pembuatan
prinsip-prinsip keselamatan dan kriteria
penerimaan baik dalam bentuk peraturan
maupun pedoman, serta penegakan peraturan
melalui proses inspeksi. Beberapa fungsi yang
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harus dipenuhi oleh badan pengawas, antara
lain:
a. mereview dan mengkaji analisis

keselamatan yang diajukan oleh operator;
b. mengeluarkan, merevisi, menunda, atau

mencabut izin;
c. melaksanakan inspeksi;
d. memastikan bahwa operator telah

mengambil tindakan korektif jika terdapat
kondisi yang mengancam keselamatan;

e. mengambil tindakan penegakan hukum
yang diperlukan jika terjadi pelanggaran
terhadap peraturan yang ada [3].

Pemerintah diharapkan mau
berkonsultasi dengan badan pengawas
mengenai semua hal yang terkait dengan
kebijakan dan strategi keselamatan
manajemen limbah bahan bakar nuklir.
Sebaliknya badan pengawas juga harus
bersedia memberikan saran dan masukan
kepada pemerintah.

Oalam perencanaan manajemen
limbah bahan bakar nuklir, semua pihak yang
terkait harus saling berkomunikasi dan
ber1ukar inforrnasi untuk rnenjarnin tercapainya
efektivitas cian efisiensi sistem secara
keseluruhan. Namun dernikian, hubungan
antar muka dan tanggung jawab masing
masing pihak harus teridentifikasi dengan
jelas Selain itu, sernua pihak terse but
diharapkan dapat mengembangkan dan
mernellhara budaya keselamatan dalarn
m<1najernen lirnbah bahan bakar nuklir
sehingga akan rnendorong tumbuhnya sikap
disiplin dan pembelajaran dalarn bidang
proteksi dan keselamatan.

Salah satu aspek yang juga sangat
penting dalam manajemen pra penyimpanan
lestari adalah aspek transportasi. Aspek
tersebut harus diatur dengan jelas mengenai
ketentuan perizinannya terutama yang
melibatkan perpindahan antar negara, yang
mana semua itu pada intinya ditujukan bagi
keselamatan manusia dan lingkungan.

PEMBAHASAN

Jika ditinjau sampai sejauh mana
Kanada mengikuti pedoman IAEA dalam hal
rnanajemen limbah bahan bakar nuklir, maka
dalam hal ini belum teridentifikasi adanya
tindakan pemerintah Kanada dan semua pihak
yang terkait yang bertentangan dengan
ketentuan IAEA Pemerintah Kanada telah

rnenyusun langkah-Iangkah strategis dalam
merencanakan manajemen jangka panjang
limbah bahan bakar nuklir sejak dini dan
terpola dengan baik. Pemerintah juga
melibatkan dan mengkoordinasikan semua
pihak terutama masyarakat umum dalam
proses tersebut. Pemisahan tanggung jawab
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anlara badan pengawas dan badan
pelaksana/promosi juga telah dilakukan.

Oari uraian sebelumnya dapat dilihat
bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki
peran yang sangat dominan dalam
menentukan kebijakan manajemen jangka
panjang limbah bahan bakar nuklir di Kanada.
Pemerintah yang memegang peranan sebagai
pengambil kebijakan resmi bertindak sebagai
initiator dalam menentukan masa depan
pengelolaan bahan bakar nuklir bekas di
Kanada. Oalam pelaksanaan operasionalnya,
pemerintah menggerakkan AECL dan induslri
nuklir untuk memikirkan konsep teknis
penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas,
sedangkan di sisi lain pemerintah juga
menggerakkan CNSC untuk menyiapkan
perangkat peraturan dalam rangka
pengawasan terhadap konsep teknis yang
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dibuat oleh AECL. Jadi dari sisi teknis terdapat
hubungan timbal balik yang saling
menyeimbangkan anlara AECL dan CNSC.
Konsep leknis penyimpanan lestari yang
diajukan oleh AECL selain direview oleh
pemerintah, juga disosialisasikan oleh
pemerintah kepada masyarakat melalui
program public /Jean'ng. Untuk
mengimplementasikan kegiatan-kegialan
review dan sosialisasi lersebul, pemerintah
membentuk suatu lim kerja khusus yang
merupakan gabungan dari banyak pihak yang
lerkail seperti dari departemen-departemen
pcmerintah, CNSC, para pakar, dan kalangan
akademika. Hubungan limbal balik anlara
berbagai pihak yang lerkail dalam proses
perencanaan manajemen limbah bahan bakar
nuklir di Kanada dituangkan penulis dalam
gambar 2.

Gambar 2. Hubungan timbal balik dalam perencanaan rnanajemen
limbah bahan bakar nuklir di Kanada

Kewenangan pemerinlah yang cukup
besar sebagai pengambil kebijakan diimbangi
oleh kepulusan dan sikap masyarakal
lerhadap usulan kebijakan dari pemerinlah.
Oengan kala lain, masyarakat memposisikan
diri sebagai balancing power bagi pemerintah.
Meski dari aspek teknis konsep yang diusulkan
AECL dianggap cukup dapat menjamin
keselamatan, akan tetapi public acceptance
tetap.menjadi faktor utama dalam pengambilan
keputusan oleh pemerintah. Namun tentu saja
terdapat kegiatan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat dari semua pihak baik
AECL, kalangan industri nuklir, dan CNSC
yang dikoordinasikan oleh tim kerja yang
dibentuk pemerintah dalam rangka
meningkatkan kesadaran dan pemahaman
teknis serta non teknis masyarakat tentang
masalah pengelolaan bahan bakar nuklir
bekas. Oengan demikian diharapkan
masyarakat tidak bersikap subyektif dan hanya
mendasarkan pada persepsi dalam
pengambilan keputusan.
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Oari sudut pandang yang lain,
pernerintah Kanada juga dapat dipandang
sebagai jembatan penghubung antara
masyarakat dengan AECL dan alau industri
nuklir dalam rangka mencapai kesatuan gerak
langkah dalam perencanaan manajemen
limbah bahan bakar nuklir.

Bagaimanapun juga, aspek non teknis
seperti misalnya aspek sosial-psikologis tidak
bisa diabaikan begitu saja. Semua aspek harus
dipertimbangkan secara proporsional dalam
merumuskan suatu kebijakan nasional yang
cukup signifikan terhadap keselamatan
manusia dan lingkungan baik pada level
nasional maupun internasional. Dari
pengalaman yang telah ada selama ini, aspek
penerimaan masyarakat (pubtic acceptance)
menjadi sangat penting dan strategis. Oleh
karena itu, di samping membuat kriteria
penerimaan yang bersifat teknis, pemerintah
pcrlu merumuskan dengan baik strategi
sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat
mengenai konsep teknis penyimpanan lestari.
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Gambar 3. Posisi Pemerintah sebagai jembatan penghubung antara masyarakat
dengan badan promosi/pelaksana tenaga nuklir dalam perencanaan

manajemen limbah bahan bakar nuklir di Kanada

Melalui program sosialisasi maupun
saluran-saluran lain yang telah tersedia,
masyarakat juga dapat memberikan masukan
yang membangun bagi semua pihak seperti
AECL, CNSC, dan pemerintah. Peran aktif dari
masyarakat inilah yang sangat diharapkan
pemerintah dalam mengambil kebijakan
kebijakan yang bersifat penting.

Pentingnya peran pemerintah dan
masyarakat d~lam pengambilan keputusan
yang sangat strategis, seperti halnya tentang
penyimpanan lestari limbah bahan bakar nuklir,
sebenarnya telah ditegaskan secara legal
formal oleh Indonesia dalarn perangkat
regulasinya, yaitu dalam pasal 25 ayat 2 UU
No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
sebagai berikut: "Penentuan ternpat
penyimpanan lestari sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah
setelah mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" [2J.

Manajemen jangka panjang bahan
bakar nuklir bekas memang belum mendapat
perhatian khusus di Indonesia dikarenakan
kebutuhan terhadap hal terse but memang
belum terlalu mendesak. Selama ini Indonesia

masih mengimpor bahan nuklir sebagai bahan
bakar untuk reaktor-reaktor risetnya dan belum
mampu memproduksi sendiri. Kegiatan
penambangan bahan nuklir di Indonesia belum
berkembang dan masih dalam skala penelitian.
Dalam perjanjian pembelian bahan bakar
nuklir, biasanya negara penjual meminta agar
bahan bakar nuklir bekasnya dikirim kembali
ke negara terse but. Dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Limbah Radioaktif telah
ditegaskan bahwa setelah bahan bakar nuklir
bekas disimpan sementara di instalasi, maka
hanya ada dua pilihan bagi organisasi
pengoperasi, yaitu menyerahkan bahan bakar
nuklir bekas tersebut kepada Badan Pelaksana
(BATAN) untuk penyimpanan lestari atau
dikirim kembali ke negara asal. Dan dalarn
pasal 7 pada peraturan yang sarna disebutkan
bahwa ketika seseorang atau badan
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mengajukan permohonan izin pemanfaatan
tenaga nuklir, termasuk di dalamnya
pemanfaatan bahan bakar nuklir, pemohon izin
tersebut harus· menyatakan kepada Badan
Pengawas bahwa limbah radioaktif (bahan
bakar nuklir bekas) akan dikembalikan ke
negara asal atau diserahkan kepada Badan
Pelaksana untuk dikelola. Dengan demikian
maka pengelolaan bahan bakar nuklir bekas di
Indonesia hanya merupakan pengelolaan
jangka pendek saja selama Indonesia masih
mengimpor bahan bakar nuklirnya, dan belum
sampai kepada pengelolaan jangka menengah
dan jangka panjang. Akan tetapi, mengingat
bahwa wilayah Indonesia memiliki potensi
kandungan bahan nuklir yang tidak sedikit,
maka sangat realistis jika diharapkan suatu
saat nanti aktivitas penambangan, pengolahan
dan perakitan bahan bakar nuklir akan
berkembang dengan pesat di Indonesia. Belum
lagi' didukung oleh rencana pembangunan
PLTN pertarna di Indonesia yang mungkin
akan disusul oleh PL TN-PL TN berikutnya yang
bisa mendorong perkembangan teknologi daur
bahan bakar nuklir di Indonesia. Ketika hal itu
benar-benar telah terealisasi di Indonesia,
maka pemerintah harus sudah menyiapkan
rencana pengelolaan bahan bakar nuklir bekas
untuk jangka menengah dan jangka panjang,
termasuk di dalamnya persia pan tempat
penyimpanan lestari yang mana fasilitas
tersebut sudah jelas tertera dalam UU maupun
PP yang ada saat ini, antara lain dalam pasal
25 UU NO.1 0 Tahun 1997, pasal 10, pasal 11,
pasal 19, dan pasal 28 PP No. 27 Tahun
2002.

Hal yang perlu dicermati dan dijadikan
contoh bagi Indonesia dari Kanada adalah
sikap proaktif pemerintah serta kerjasama
yang erat dan saling mendukung antara semua
pihak yang terkait dalam pengelolaan jangka
panjang limbah bahan bakar nuklir untuk
mencapai kepentingan bersama, yaitu
keselamatan masyarakat dan lingkungan. Hal
lain yang bisa dijadikan acuan adalah program
program serta manajemen pemerintah dalam
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merencanakan kebijakan pengelolaan jangka
panjang limbah bahan bakar nuklir yang tertata
dengan baik dan teratur serta mempunyai arah
dan sasaran yang jelas dan
berkesinambungan.

Kelengkapan aspek regulasi di
Indonesia mengenai penyimpanan lestari
limbah nuklir tingkat tinggi memang masih
kurang. Sebagaimana telah dijelaskan di atas,
hal ini dikarenakan Indonesia masih
mengimpor bahan bakar nuklir dan harus
mere-ekspor bahan bakar nuklir bekasnya
negara penjual. Bila suatu sa at nanti Indonesia
telah mampu memproduksi sendiri bahan
nuklir dan bahan bakar nuklir, maka perhatian
terhadap adanya penyimpanan lestari akan
menjadi lebih relevan.

Ketentuan dasar mengenai
pengelolaan bahan bakar nuklir bekas yang
telah diatur di Indonesia, yaitu dalam pasal 19
PP No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan
Limbah Radioaktif, adalah sebagai berikut:
1. Bahan bakar nuklir bekas dilarang untuk

diolah oleh Penghasil limbah radioaktif.
2. Bahan bakar nuklir bekas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib disimpan
sementara sekurang-kurangnya selama
masa operasi reaktor nuklir.

3. Setelah penyimpanan sementara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
bahan bakar nuklir bekas harus
diserahkan kepada Badan Pelaksana
untuk penyimpanan lestari atau dikirim
kembali ke negara asal [2].

Selain itu, seperti halnya pemerintah
Kanada, Indonesia perlu membuat peraturan
maupun pedoman tersendiri mengenai
pengelolaan limbah bahan bakar nuklir
termasuk di dalamnya tentang tempat
penyimpanan lestari karena masalah ini
dianggap sangat penting dari sisi keselamatan.
Peraturan tentang tempat penyimpanan lestari
limbah bahan bakar nuklir yang nantinya mesti
dipersiapkan oleh Indonesia perlu menjelaskan
secara rinei mengenai:

1. sistem perizinan fasilitas penyimpanan
lestari, yang dalam pasal 10 PP No. 27
disebutkan bahwa izin tersebut meliputi
izin tapak, izin konstruksi, dan izin operasi;

2. ketentuan keselamatan pada setiap tahap,
mulai dari penentuan tapak, desain,
konstruksi, dan pengoperasian, termasuk
pula pengangkutan. Selain itu di dalamnya
juga harus mengatur tentang batas dosis
maksimum yang boleh diterima oleh
individu dan Iingkungan. Adapun dalam
pasal 28 PP No. 27 Tahun 2002 hanya
dijelaskan tentang syarat-syarat
penyimpanan lestari seeara garis
besarnya saja;
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3. Program Jaminan Kualitas untuk fasilitas
penyimpanan lestari.

Selain aspek regulasi, aspek
teknologi penyimpanan lestari limbah bahan
bakar nuklir perlu terus dikembangkan
terutama oleh Badan Pelaksana, yaitu BATAN,
karena di dalam pasal 25 ayat 1 UU No 10
Tahun 1997 dan pasal 11, 19, 28 PP No. 27
Tahun 2002 disebutkan bahwa Sadan
Pelaksanalah yang memiliki tanggung jawab
untuk menyediakan dan melaksanakan
penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat
tinggi.

KESIMPULAN

1. Penyimpanan lestari merupakan suatu hal
yang sangat strategis jika dilihat dari sisi
kebutuhan dan aspek keselamatannya.
Oleh karena itu, dalam pereneanaan dan
manajemennya diperlukan banyak
pertimbangan baik dari segi teknis
maupun dari segi sosiologis masyarakat.

2. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan
perlu mengambil langkah dini dan proaktif
dalam menentukan kebijakan tentang
pengelolaan jangka panjang limbah bahan
baf:ar nuklir. Pemerintah harus
mengintegrasikan semua pihak yang
terkait agar dapat bekerjasama seeara
seimbang dalam meneapai tujuan
bersama.

3. Masyarakat sebagai faktor utama penentu
kebijakan yang akan diambil harus
bersikap kritis, bijaksana dan obyektif.
Untuk itu, masyarakat perlu diberikan
sosialisasi dan edukasi mengenai tingkat
urgensi dan aspek keselamatan tem!,;;t
penyimpanan lestari.

4. Kerjasama yang erat dan saling
mendukung dari semua pihak, baik
pemerintah, badan pengawas, badan
pelaksana, dunia industri, dan seluruh
lapisan masyarakat sangat diperlukan
dalam proses perencanaan dan review
manajemen jangka panjang limbah bahan
bakar nuklir.

5. Penyiapan perangkat regulasi dan konsep
teknis tempat penyimpanan lestari harus
terus dikembangkan sehingga dapat tetap
menjamin keselamatan masyarakat dan
lingkungan sebagai tujuan utama.
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