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ABSTRAK
SIKLUS BUDAYA INOVASI BERORIENTASI LlMBAH-TRANSPARANSI-KEPERCAYAAN PUBLlK:
KUNCI KEBERHASILAN PENGELOLAAN FASILITAS NUKLIR OJ INDONESIA. Bahan radioaktif

yang selalu ada di fasilitas nuklir termasuk PLTN, selalu dianggap sebagai bahan beracun dan
berbahaya (B3). Sehingga menjadi alasan bagi timbulnya kontroversi pendayagunaan teknologi nuklir,
walaupun sistem pengelolaannya yang memadai telah tersedia. Penolakan pada pendayagunaan
teknologi nuklir timbul akibat dari persepsi yang tidak tepat akibat kurangnya pemahaman, khususnya
yang berkaitan dengan pengelolaan limbah radioaktif. Untuk itu perlu adanya strategi-strategi yang
mampu memperbaiki persepsi masyarakat, sehingga penerimaan masyarakat terhadap
pendayagunaan teknologi nuklir meningkat. Pengkajian dilaksanakan melalui studi literatur, serta
pengamatan dan wawancara tentang pengembangan inovasi pengelolaan limbah radioaktif melalui
studi banding ke Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Jepang. Hasil pengkajian tersebut menjadi
landasan dalam penyusunan konsep. Berdasarkan pada asumsi bahwa teknik pengelolaan limbah
radioaktif yang dicapai saat ini sudah layak dan adanya kesungguhan untuk terus berupaya
menyempurnakan, maka upaya perbaikan persepsi masyarakat yang mengarah pad a peningkatan
dukungan tert1adap penc'C1ya~una,'!!1 tp.knologi riuklir bisa di!iJkukan secara sistema tis dan t.o>pa!
orientasi. Keterbukaan, Konll;nikasi inten::;if, dolt keterlibatan (partisipasi) masyarakat yal1g
menunjukkan tanggung jawab yang menumbuhkan saling kepercayaan adalah dasar dari strategi yang
harus dikembangkan. Tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pendayagunaan
teknologi nuklir bisa diharapkan mampu merangsang dan mendukung budaya inovasi teknologi yang
berkelanjutan.
Kata kunci : Siklus, Budaya Inovasi, Limbah, Transparansi, Kepercayaan

ABSTRACT
WASTE ORIENTED INNOVATION CULTURE-TRANSPARENCY-PUBLIC TRUST CYCLE:
SUCCESS KEY FOR NUCLEAR FACILITY MANAGEMENT IN INDONESIA. Radioactive matter that

is a primary material in a nuclear facility, including nuclear power generation, is a part of hazardous
materials. Its existence will lead a controversy, although the precise management system for handling it
is available. Public sometimes reject the nuclear technology due to the lack of understanding and wrong
perception on that technology, especially the radioactive waste treatment. So, strategies should be
designed for correcting public perception, until public acceptance on utilization of nuclear technology in
Indonesia increase. The innovation development on radioactive waste management was studied by
observing and interviewing managements and operators of Japan Atomic Energy Agency (JAEA),
Japan. The constructing of concept was based on study result. Based on assumption that the current
state of the radioactive waste treatment is suitable and there is serious improvement of technology,
therefore systematic and precise oriented corrective efforts of public perception could be done.
Transparency, intensive communication, and public participation that show responsible action for
emerging mutual trust are basic of strategy that should be developed. High level public acceptance on
utilization of nuclear technology is expected to be able for stimulating and supporting sustainable
technology innovation culture.
Key words: Cycle, Innovation Culture, Waste, Transparency, Trust

PENDAHULUAN

Era baru di Indonesia akan segera
dimulai, yaitu era nuklir. Beberapa tahun ke
depan direncanakan PLTN akan dapat
dioperasikan. Persoalan yang muncul adalah
kesiapan masyarakat Indonesia untuk
menerima keberadaan suatu PLTN.

Bahan radioaktif yang selalu ada di
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fasilitas nuklir, termasuk PLTN, termasuk
golongan bahan beracun dan berbahaya (B3).
Hal ini menjadi alasan bagi timbulnya
kontroversi pendayagunaan teknologi nuklir,
walaupun sistem pengelolaannya yang
memadai telah tersedia. Hal yang sama tidak
dialami oleh bahan kimia yang mudah meledak
dan mudah terbakar yang juga merupakan B3.
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Bahan-bahan tersebut dapat dengan mudah
dijumpai di laboratorium- laboratorium.
Penolakan pada pendayagunaan teknologi
nuklir tersebut timbul akibat dari persepsi yang
tidak tepat akibat kurangnya pemahaman,
khususnya yang berkaitan dengan limbah
radioaktif. Untuk itu perlu adanya strategi
strategi yang mampu memperbaiki persepsi
masyarakat, sehingga penerimaan masyarakat
terhadap pendayagunaan teknologi nuklir
meningkat.

TAT A KERJA

Oalam rangka memecahkan
permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan
pengkajian state of the art pengelolaan limbah
radioaktif melalui studi literatur. Selain itu juga
dilakukan pengamatan dan wawancara ten tang
pengembangan inovasi pengelolaan limbah
radioaktif melalui studi banding ke Japan
Atomic Energy Agency (JAEA), Jepang. Hasil
pengkajian tersebut menjadi landasan dalam
penyusunan konsep.

PEMBAHASAN

Pola Pembangunan Pendayagunaan
Teknologi Nuklir

Oalam suatu sistem pendayagunaan
teknologi nuklir, khususnya bagi pembangkilan
daya (PLTN), dikenal adanya kegiatan front
end, utilisasi (pemanfaatan) dan kegialan
back-end. Pada suatu PLTN, kegiatan front
end identik dengan kegiatan-kegialan
pembualan bahan bakar nuklir, yaitu sejak dari
penambangan sampai dengan fabrikasi bahan
bakar nuklir. Kegiatan utilisasi adalah
pengoperasian suatu PLTN unluk
membangkitkan energi. Sedangkan back-end
berkaitan dengan pengolahan limbah baik
untuk disimpan maupun olah ulang (recovery)
serta dekomisioning sualu fasilitas.

Oi hampir semua negara yang
memanfaatkan teknologi nuklir, pembangunan
suatu fasilitas nuklir selalu dimulai dari

pertimbangan utilisasi bagi pemenuhan
kebutuhan. Perhitungan teknis, ekonomi dan
hukum (perundangan) yang berlaku
merupakan hal-hal yang menjadi
pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan
tersebut juga harus meliputi aspek
keselamatan nuklir, yang harus menjadi
budaya kerja (budaya keselamatan) bagi
seluruh operator. Budaya kerja ini harus
dipelihara dan ditingkatkan secara terus
menerus. Menilik pengalaman adanya
beberapa kecelakaan nuklir yang terjadi di
Jepang (Monju, JCO, Mihama dll), kecelakaan
tersebut terjadi karena tidak terpeliharanya
budaya keselamatan nuklir ini. Pekerja nuklir di
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Jepang terlalu percaya diri (overconfidence)
terhadap teknologi dan keselamatan yang
mereka miliki [1].

Setelah pembangunan dan operasi
fasilitas nuklir berjalan sekian lama
permasalahan penanganan limbah mulai
dirasakan. Pada fase inilah muncul pemikiran
yang berkaitan dengan kegiatan back-end.
Pada tahapan ini pertimbangan dan
perhitungan teknis, ekonomi, sosial dan hukum
akan ditujukan untuk menyelesaikan
permasalahan limbah tersebut. Sehingga
biasanya penyelesaian yang muncul terkesan
bersifat sporadis, reaktif dan berjangka waktu
pendek. Hal-hal seperti ini menimbulkan kesan
kepada masyarakat awam, bahwa operator
fasilitas nuklir kurang siap dalam menangani
masalah limbah.

Prinsip dari pengelolaan limbah
radioaktif yang digunakan saat ini adalah
reduksi volume limbah dan imobilisasi limbah
[2]. Berdasarkan prinsip reduksi volume,
limbah radioaktif cair yang ada saat ini diolah
dengan metode evaporasi, pertukaran ion,
pengenceran, reverse osmosis dan flokulasi.
Sedangkan untuk' limbah padatdilakukan
insenerasi (pembakaran) dan kompaksi. Gas
yang muncul diolah dengan penyaringan
menggunakan HEPA filter dsb. Sedangkan
berkaitan dengan prinsip imobilisasi, hasil
pengolahan di alas kemudian dilakukan
pemadatan dengan menggunakan semen,
bilumen, gelas dan synrock. Limbah yang telah
dipadatkan selanjutnya disimpan di dalam
suatu tempat penyimpanan limbah dengan
kedalaman berdasarkan tingginya aktivitas
limbah tersebut. Penyimpanan limbah
radioaktif tingkat tinggi juga harus
mendasarkan diri pada konsep multibarriers
[3]. Melode-metode dan konsep-konsep
lersebul di alas sampai saal ini telah terbukti
layak dan mampu unluk melindungi
masyarakal dari bahaya radiasi yang muncul
karena adanya pemanfaalan teknologi nuklir.
Namun hal ini tidak dapat tersampaikan
dengan baik kepada masyarakat. Adanya
kasus-kasus kecelakaan nuklir yang telah ada
juga memperburuk situasi. Sehingga bahaya
radiasi, khususnya yang berasal dari limbah
radioaktif selalu menghanlui masyarakat.

Permasalahan yang muncul dengan
pola di alas (ulilisasi-penanganan limbah)
adalah kapasilas tempal penyimpanan limbah
yang terbalas. Unluk ilu perlu ada perubahan
arah pola pembangunan pemanfaalan
teknologi nuklir yang mengacu kepada prinsip
Pencemar-Pengelola (Polluter-Pay) dan 3R
unluk pengelolaan limbah, yaitu reuse, recycle
dan reduce. Pada pola baru ini, limbah harus
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ditempatkan sebagai landasan pembangunan.
Konsekuensinya semua pertimbangan dan
perhitungan baik hukum, ekonomi dan
teknologi harus berorientasi kepada prinsip 3R.
Pengurangan limbah (reduce) mulai dari
sumbernya akan tercapai secara optimum
dengan implementasi prinsip Polluter-Pay.
Pad a prinsip Polluter-Pay, tanggung jawab
pengelolaan limbah dibebankan kepada
fasilitas-fasilitas yang menghasilkan limbah,
sehingga mereka selalu dituntut untuk
melakukan inovasi-inovasi guna menekan dan
mengurangi pengeluaran limbah. Dengan
demikian permasalahan limbah radioaktif dapat
diselesaikan secara lebih terarah, aktif dan
berjangka panjang yang mestinya juga
berdampak adanya perubahan persepsi
masyarakat.

•••
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Gambar 2. Pola Pembangunan
Pendayagunaan Teknologi Nuklir

Inovasi Berorientasi Limbah Radioaktif

pada Saat Ini
Inovasi-inovasi dan penelitian-

penelitian yang berorientasi limbah radioaktif
dapat dilakukan berdasarkan salah satu prinsip
3R ataupun gabungan, baik yang berkaitan
langsung dengan limbah ataupun tidak. Inovasi
yang dilakukan JAEA misalnya termasuk
dalam kategori reduce dan reuse yang
langsung berkaitan dengan limbah radioaktif.
Prinsip dari inovasi yang mereka sebut melting
system adalah meningkatkan rasio reduksi
volume, homogenisasi dan stabilisasi limbah
padal. Pada sistem tersebut limbah-limbah
logam dilebur menggunakan plasma sel dan
kemudian dicetak menjadi suatu wadah
penampung hasil leburan limbah non-log am.
Limbah logam juga diolah menggunakan super
kompaktor, sehingga dengan demikian volume
limbah dapat direduksi menjadi 1/3 volume
awal [4].

Para peneliti di Universitas Gadjah
Mada juga telah melakukan hal serupa, yakni
dengan mencoba memanfaatkan kembali
mortar hasil sementasi limbah radioaktif tingkat
rendah sebagai bahan bangunan (batako).
Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah
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zeolit sebagai filler dan penjerap limbah,
semen sebagai matriks dan fiber alami sebagai
penguat.

Penerapan metode-metode di atas
diharapkan dapat memperluas kapasitas dan
memperpanjang life time suatu fasilitas
penyimpanan limbah. Meskipun demikian hal
ini belumlah cukup. Metode yang paling tepat
dan secara signifikan akan dapat mengurangi
adalah inovasi pada sumbernya untuk
mengurangi jumlah bahan bakar yang
digunakan, meningkatkan efisiensi
penggunaan bahan bakar dll. Beberapa negara
telah dan sedang melakukan penelitian seperti
tersebut di atas. Salah satunya adalah dengan
mengolah bahan bakar PWR menjadi bahan
bakar CANDU dengan menggunakan proses
OREOX (Oxidation and Reduction of Oxide
Fue~. Pada proses ini pengolahan dilakukan
hanya dengan proses mekanis dan termal
saja. Dasar pemikirannya adalah hasil fisi pada
bahan bakar bekas PWR masih cukup banyak
untuk dapat digunakan pada reaktor CANDU.
Kcr'sep ini disc but dengan DUPIC ([)ir~:c! IIv::
or spent PWR fuenn CANDU reactor'). Dengan
proses OREOX kinerja dari bahan bakar
DUPIC dapat diproduksi sama dengan bahan
bakar CANDU yang konvensional [5].
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Gambar 3. Hasil pengujian mekanik mortar
semen yang diperkuat dengan fiber alami.

Dari contoh-contoh di atas terlihat

bahwa inovasi-inovasi yang berorientasi pada
lirnbah telah banyak dilakukan. Sehingga
aspek keselamatan publik yang berkaitan
dengan keberadaan limbah radioaktif telah dan
terus menerus ditingkatkan. Permasalahan
yang muncul adalah apakah inovasi yang
berorientasi limbah tersebut telah menjadi
suatu budaya kerja bagi para pekerja nuklir
atau sekedar kegiatan yang bersifat sporadis
saja? Pertanyaan yang lain adalah dengan
adanya inovasi-inovasi tersebut apakah telah
dapat meningkatkan persepsi masyarakat
terhadap pendayagunaan teknologi nuklir,
khususnya di Indonesia?

Siklus Budaya Inovasi Berorientasi Limbah
Transparansi-Kepercayaan Publik

Adanya penolakan masyarakat
sebenarnya merupakan kegagalan dari suatu
komunikasi publik. Lebih-Iebih jika penolakan
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tersebut hanya didasarkan karena
kekurangmengertian atau kekurangpahaman
mereka terhadap teknologi yang ditawarkan.
Strategi dasar dalam meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang teknologi
nuklir adalah dengan cara menumbuhkan
saling kepercayaan. Untuk itu seluruh aspek
yang berkaitan dengan pendayagunaan
teknologi nuklir harus disampaikan secara
transparan, baik aspek positif maupun negatif
beserta cara penanggulangannya. Hal ini
termasuk juga penyebaran informasi yang
benar mengenai inovasi-inovasi yang sedang
dilakukan dalam rangka menanggulangi
dampak negatif yang ditimbulkan. Informasi
tersebut harus mampu menjangkau seluruh
lapisan masyarakat termasuk anak usia dini.
Untuk itu perlu diupayakan adanya sarana
komunikasi dalam berbagai bentuk yang
disesuaikan dengan tingkat pengetahuan
kelompok sasaran, misalnya : komik atau CD
bergambar bagi anak usia TK dan SO, komik
atau CD dengan penjelasan yang lebih detil
bagi anak SMP, buku pelajaran SMA. leaflet,
booklet dll. ,

Selain itu perlu adanya ruang dan
sarana untuk berdialog bagi masyarakat dalam
menyampaikan pendapatnya. Tanggapan
serius dari operator fasilitas nuklir terhadap
aspirasi masyarakat dalam bentuk inovasi
teknologi, khususnya untuk meningkatkan
keselamatan nuklirnya, akan dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat. Dampak
dari hal terse but adalah meningkatnya
kepercayaan publik terhadap operator dan
teknologi.

Kepercayaan publik terhadap
operator akan memberikan rasa aman dan
nyaman dalam bekerja. Suasana terse but
dapat menciptakan keleluasan kerja bagi
operator serta merangsang upaya-upaya
perbaikan-perbaikan (inovasi) berikutnya
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
masyarakat. Dalam suasana kerja yang
demikian, inovasi akan berlangsung sebagai
sesuatu yang wajar dan penuh kesadaran
akan pentingnya perbaikan. Dengan kata lain
suasana yang kondusif akan mampu
menumbuhkan suatu budaya inovasi
(innovation culture) pada para pekerja nuklir.
Kinerja dari setiap inovasi yang dilakukan
tersebut harus dikomunikasikan secara terbuka

dan intensif untuk dapat dievaluasi oleh
masyarakat. Demikian seterusnya, sehingga
beke~anya "Siklus Budaya Inovasi Berorientasi
Limbah- Transparansi-Kepercayaan Publik" ini
akan mampu meningkatkan tingkat
keselamatan suatu nuklir fasilitas nuklir seperti
terlihat dalam gambar 4 di bawah.
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Gambar 4. Peran Siklus Inovasi Berorientasi

Limbah- Transparansi-Kepercayaan Publik
(BIOL : Budaya Inovasi Berorientasi Limbah,

Trans: Transparansi,
KP : Kepercayaan Publik)

KESIMPULAN

Berdasarkan pada asumsi bahwa
teknik pengelolaan limbah radioaktif yang
dicapai saat ini sudah layak dan adanya
kesungguhan untuk terus berupaya menyem
purnakan, maka upaya perbaikan persepsi
masyarakat yang mengarah pada peningkatan
dukungan terhadap pendayagunaan teknologi
nuklir bisa dilakukan secara sistematis dan

tepat orientasi. Keterbukaan, komunikasi
intensif, dan keterlibatan (partisipasi)
masyarakat yang menunjukkan tanggung
jawab yang menumbuhkan saling kepercayaan
adalah dasar dari strategi yang harus
dikembangkan. Tingkat penerimaan yang
tinggi dari masyarakat terhadap pendaya
gunaan teknologi nuklir bisa diharapkan
mampu merangsang dan mendukung budaya
inovasi teknologi yang berkelanjutan.
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