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ABSTRAK

PEMILIHAN STRATEGI DEKOMISIONING FASILITAS PENGGUNA BAHAN
RADIOAKTIF. Fasilitas pengguna bahan radioaktif yang sudah dihentikan perlu didekomisioning untuk
menjaga keselamatan masyarakat dan Iingkungan. Terdapat tiga strategi dekomisioning fasilitas nuklir dibagi
dalam tiga strategi yaitu: Dismantling segera, Dismantling yang ditunda dan Penguburan. Jika fasilitas
menerapkan dismatling segera, maka terdapat banyak ractionuklidayang tidak memiliki cukup waktu untuk
meluruh, sehingga strategi ini tidak dapat mengurangi paparan radiasi terhadap pekerja, jika menerapkan
dismantling yang ditunda maka akan diuntungkan dengan meluruhya sebagian bahan radioaktifyang berumur
pendek dan penguburan dapat menjadi pilihan untuk fasilitas nuklir yang hanya mengandung radionuklida
berumur pendek atau mengandung radionuklida berumur panjang dalam jumlah keci!. Kebanyakan strategi
dekomisioning yang dilakukan di dunia hanya dua terdiri dari dekomisioning segera dan dekomisioning yang
ditunda.

Kata kunci : Dekomisioning, dismantling, fasilitas nuklir

ABSTRACT

DECOMMISSIONING STRATEGIES SELECTION FOR FACILITIES USING

RADIOACTIVE MA TERIAL. The facilities using radioactive material that have been stopped operation
will require some form of the decommissioning for public and environtment safety. The approaches are
identified by three decommissioning strategies: immediate dismantling, deferred dismantling and
entombment. If a facility undergoes immediate dismantling, most radio nuclides will have no such sufficient
time to decay and therefore this strategy may not provide reduction in the worker exposure. A facility that

undergoes deferred dismantling may advantage from the radioactive decay of residual radio nuclides during
the long term storage period and entombment could be a viable option for other nuclear facilities containing
only short lived or limited concentrations of long lived radionuclides. Mostly, only two types of the
decommissioning used to be done in the world, immediate and deferred dismantling.

Keywords:Decommissioning, dismantling, nuclear facilities

PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan bahan
radioaktif beberapa puluh tahun yang lalu
mendorong orang mulai memikirkan
bagaimana penanganan kalau fasilitas
pengguna bahan radioaktif terse but berhenti
atau dihentikan karena alasan tertentu.

Fasilitas pengguna bahan radioaktif baik
yang besar (pembangkit listrik tenaga nuklir
dan fasilitas olah ulang), hingga yang lebih
kecil (skala penelitian di laboratorium) perlu
dipikirkan dengan detail cara melakukan
dekomisioningnya.

Terdapat aktivitas dekomisioning
fasilitas nuklir, yang penting terutama
pengelolaan limbah yang ditimbulkan.
Estimasi volume limbah yang ditimbulkan
dari kegiatan dekomisioning kira-kira 10
sampai 200 kali limbah yang ditimbulkan
selama aktivitas fasilitas nuklir tersebut.

Limbah yang ditimbulkan dari aktivitas
dekomisioning sering kali berbeda dengan
limbah yang ditimbulkan pada kondisi
operasi nonl1al[ I].
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Jika suatu fasilitas nuklir akan

didekomisioning maka hal yang penting
dipikirkan adalah tentang pemilihan strategi
dekomisioning. Pemilihan strategi
dekomisioning sangat berpengaruh terhadap
hampir seluruh tahap proses perencanaan
dan penerapannya. Pemilihan strategi ini
juga berpengaruh signifikan terhadap
keselamatan, jumlah/volume Iimbah, biaya,
pekerja dan isu sosial[2].

Saat ini terdapat tiga reaktor riset yang
beroperasi di Indonesia, yaitu Reaktor
TRIGA 2000 Bandung (2000 kW), Reaktor
Kartini Yogyakarta (J 00 kW), dan Reaktor
Serba Guna Serpong (30 MW), yang
ketiganya dioperasikan oleh Badan Tenaga
Nuklir Nasional (SA TAN). Usia ketiga
rektor riset terse but bervariasi antara 19-42

tahun, sejak reaktor terse but mencapai
kritikalitasnya. Menurut sejarahnya, reaktor
TRIGA 2000 Bandung adalah yang tertua,
karena mencapai kritikalitas pertama pada
1964[ 12]. Usia ketiga reaktor sudah cukup
tua, maka sudah perlu dipikirkan jika suatu



Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengolahan Limbah VI
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN
Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi-RISTEK

ISSN 1410-6086

saat dilakukan dekomisioning, meskipun
sampai saat ini belum ada keputusan untuk
masalah dekomisioning.

Strategi dekomisioning yang dipilih
mungkin berbeda untuk tiap negara, karena
hal ini tergantung dengan kesiapan faktor
faktor pendukungnya. Makalah ini akan
membahas keuntungan dan kerugian dalam
memilih strategi dekomisioning.

STRA TEGi DEKOMISIONING

Prinsip dan tujuan dekomisioning
adalah mengelola fasilitas nuklir yang akan
didekomisioning sehingga tidak
membahayakan masyarakat, pekerja, dan
lingkungan. Jika fasilitas yang sudah
berhenti dan tidak didekomisioning, maka
dapat mengalami kerusakan dan berpotensi
menimbulkan bahaya radiologi terhadap
lingkungan di masa depan. Tujuan
pengembangan dan implementasi strategi
dekomisioning adalah:

a) Memastikan keselamatan masyarakat,
pekerja, dan perlindungan lingkungan
yang berkesinambungan;

b) Mengurangi bahaya sehingga harus
dilakukan dengan perencanaan yang
tepat;

c) Mencapai keseimbangan yang tepat
terhadap lingkungan, sosial, dan sumber
ekonomi, baik sekarang maupun di
masa yang akan datang.

d) Memindahkan fasilitas, bahan, peralatan
dan lokasi dari daerah kontrol regulasi
ke tempat yang memungkinkan.

TAHAP AKHIR YANG DIINGINKAN

Strategi dekomisioning yang dipilih
tergantung tujuan yang akan di capai. Jika
lokasi atau fasilitas akan digunakan kembali
untuk kegiatan radioaktif maka tidak
memerlukan persyaratan pelepasan tanpa
batas. Namun sebaliknya bila akan

digunakan untuk hal non nuklir maka
dipersyaratkan adanya pelepasan untuk
penggunaan tidak terbatas. Perk iraan tahap
akhir dari tiga strategi yang berbeda dapat
dilihat pada Gambar 1.

Infrasturktur yang dibutuhkan untuk
mendukung proses dekomisioning perlu
dikembangkan untuk memenuhi persyaratan
hukum dan regulasi yang berlaku. Ketika
hukum dan regulasi yang berhubungan
dengan dekomisioning tidak ada pada suatu
negara, maka dapat mengikuti standar
intemasional yang berlaku. Dalam hal
memutuskan strategi dekomisioning instansi
lain mungkin perlu dilibatkan karena hal ini
dapat mempengaruhi pada strategi yang
akan dipilih. Jenis aktivitas badan regulasi
dalam menentukan kebijakan dekomisioning
meliputi permasalahan regulasi, pengkajian,
persetujuan rencana dekomisioning,
pemeriksaan dan komunikasi dengan publik.

DISMANTLING SEGERA

Dismantling segera adalah strategi
dimana peralatan, struktur, komponen, dan
bagian dari fasilitas yang mengandung
bahan radioaktif dihilangkan atau
didekontaminasi sampai pada tingkat yang
diperbolehkan untuk dibuang. Pad a satu
kasus ketika pembuangan tidak
dimungkinkan, fasilitas mungkin dibuang
oleh pihak terkait dengan batas yang
ditentukan oleh badan regulasi.
Implementasi strategi dekomisioning
dimulai setelah aktivitas operasional
berakhir untuk fasilitas nuklir normalnya
dilakukan dalam dua tahun. Dismantling
segera melibatkan seluruh proses
penghilangan bahan radioaktif dari fasilitas
nuklir ke fasilitas penyimpanan jangka
panjang atau pembuangan (disposal)[4].

Strategi c:=:>

Tahap akhir

proses

Penguburan
Dismantling

yang ditunda

Gambar 1. Tahap akhir proses dari tiga strategi dekomisioning [2]
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Peralatan, bangunan, dan bagian dari
fasilitas dan area yang mengandung
kontaminan radioaktif dihilangkan atau
didekontaminasi hingga mencapai batas
yang diijinkan agar area dapat digunakan
dengan bebas ataupun terbatas. Keuntungan
dari dismantling segera antara lain:

a) Seluruh radioaktivitas di atas batas
dihilangkan, dibuang, atau disimpan
pada fasilitas penyimpanan sementara;

b) Area dapat digunakan untuk keperluan
lain secepatnya;

c) Tenaga kerja operasional yang memiliki
pengetahuan luas (pengalaman)
mengenai fasilitas masih ada dalam
mendukung aktivitas dekomisioning;

d) Penggunaan langsung fasilitas
pembuangan untuk menghindarkan
ketidakpastian ketersediaan fasilitas
pembuangan di masa yang akan datang;

e) Penghematan biaya dekomisioning
kemungkinan adanya peningkatan
biaya dekomisioning di masa depan

Kelemahan strategi dismantling segera
antara lain:

a) Paparan radiasi terhadap pekerja lebih
tinggi (karena belum ban yak bahan
radioaktif yang meluruh);

b) Diperlukan komitmen yang besar
mengenai ketersediaan sumber dana;

c) Diperlukan komitmen untuk penyediaan
tempat pembuangan atau penyimpanan
limbah yang timbul karena aktivitas
dekomisioning;

DISMANTLING YANG DITUNDA

Dismantling yang ditunda adalah
strategi yang menunda pembongkaran
terhadap fasilitas yang akan
didekomisioning, dan fasilitas tetap dijaga
pada kondisi yang aman. Strategi ini
melibatkan dekontaminasi atau

pembongkaran awal, tetapi bahan utamanya
akan tersisa untuk waktu tertentu. Periode

pelaksanaan dekomisioning memerlukan
waktu berkisar antara beberapa tahun hingga
lebih dari 50 tahun, setelah proses
dekomisioning selesai sampai fasilitas dapat
dilepas dari kontrol regulasi. Pilihan
dismantling yang ditunda biasanya
digunakan pad a fasilitas yang banyak
bangunan dimana salah satu atau lebih
bangunannya dihentikan dan yang lain
masih bisa diman faatkan untuk kegiatan
penelitian atau kegiatan yang lain.
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Secara umum dismantling yang ditunda
mengasumsikan bahwa bahan bakar baru
dan bahan bakar bekas telah dipisahkan dari
fasilitas, dan cairan radioaktif dialirkan dari
sistem dan komponen, kemudian diolah dan
diproses. Semua limbah operasi juga telah
dipisahkan dari bangunan atau telah diproses
dan dikemas untuk penyimpanan dan
pembuangan. Keuntungan dismantling yang
ditunda antara lain:

a) Biaya awal yang lebih rendah pada awal
tahun setelah penghentian perman en
fasilitas karena aktivitas dekomisioning
belum banyak dilakukan;

b) Penurunan radioaktivitas karena
sebagian bahan radioaktif telah meluruh
selama menunggu pelaksanaan
dekomisoning;

c) Pengurangan dosis yang diterima
pekerja selama proses dismantling;

d) Potensi pengurangan jumlah tempat
pembuangan yang dibutuhkan;

e) Pengurangan paparan radiasi terhadap
masyarakat karena hanya sedikit bahan
radioaktif yang dibuang ke area
pembuangan;

f) Adanya waktu untuk mengumpulkan
biaya selama menunggu waktu
pelaksanaan dekomisioning.

Kelemahan strategi dismantling yang
ditunda anatara lain:

a) Area tidak dapat digunakan untuk
keperluan lain sebelum di
dekomisioning;

b) Pada kasus dismantling ditunda untuk
waktu yang lama, pekerja yang
berpengalaman dan mempunyai
pengetahuan mengenai fasilitas tidak
ada lagi;

c) Adanya ketidakpastian karena
kemungkinan adanya perubahan
regulasi dan ketersediaan biaya seiring
dengan perkembangan di masa depan;

d) Diperlukan pemeliharaan, keamanan,
pengawasan dan dana secara kontinyu
samapi pelaksanaan dekomisioning.

e) Potensi peningkatan biaya untuk
aktivitas dekontaminasi dan

pembuangan, dengan adanya inflasi[2]

PENGUBURAN

Penguburan adalah strategi dimana
bahan radioaktif yang ada dalam fasilitas
disimpan dalam wadah yang tahan lama
sampai radioaktifitas meluruh hingga ke
tingkat yang diperbolehkan untuk dilepaskan
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dari fasilitas dengan ijin dari Badan
pengawas.

Sebelum pelaksanaan penguburan
dimulai, bahan bakar baru dan bahan bakar
bekas dipisahkan secara permanen dari
fasilitas dan dikeluarkan atau disimpan pada
area penyimpanan. Cairan radioaktif
dialirkan dari sistem dan komponen
kemudian diproses dan diolah. Setelah
tahapan utama dekomisioning selesai, bahan
radioaktif yang tertinggal ditempatkan pada
bangunan reaktor atau bangunan pendukung
lainnya. Pada strategi penguburan ini bahan
radioaktif dikubur dan diberi pelindung yang
sangat kuat untuk mengisolasi bahan
radioaktif tersebut dari lingkungan dan
manusia di sekitarnya.

Fasilitas penguburan dapat
dipertimbangkan sebagai fasilitas
pembuangan dan pihak yang menerapkan
strategi dekomisioning ini perlu berhati-hati
terhadap persyaratan pembuangan.

Keuntungan strategi penguburan adalah:

a) Biaya yang relatif rendah untuk
transportasi dan pembuangan limbah;

b) Mengurangi jumlah pekerjaan yang
rumit pada pengemasan fasilitas
struktur secara subtantif dalam jangka
panjang;

c) Paparan yang diterima pekerja jauh
lebih rendah

d) Mengurangi paparan terhadap publik
yang disebabkan karena transportasi
limbah ke tempat penyimpanan, proses,
atau area pembuangan akan berkurang;

e) Mengurangi daerah yang perlu
dikontrol;

t) Kemungkinan pemanfaatan kembali
atau konversi area pembuangan limbah
untuk fasilitas lain setelah dinyatakan
aman.

Kelemahan strategi penguburan anatara lain:

a) Pemilihan strategi penguburan ini tidak
sesuai sebagai fasilitas penyimpanan
untuk radionuklida berumur panjang;

b) Biaya yang perlu dikeluarkan untuk
pemantauan dan kontrol dalam jangka
waktu yang lama;

c) Kesediaan publik untuk menerima
pembangunan area pembuangan limbah
dekat dengan pennukaan (near sUiface
disposal).
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PAPARAN RADIASI PAD A PEKERJA
DEKOMISIONING

Keamanan pekerja, publik, dan
keselamatan lingkungan sangat penting
dalam menyelesaikan proyek
dekomisioning. Seluruh strategi
dekomisioning yang akan dipilih
membutuhkan perhatian yang sarna dalam
hal keamanan dan keselamatannya selama
dan sesudah pelaksanaan dekomisioning.
Sebelum pelaksanaan dekoillisioning
pelatihan terhadap pekerja secara
berkesinambungan akan menghasilkan
aktivitas dekomisioning yang lebih aman
dan efektif.

Jenis radionukida yang digunakan
pada fasilitas nuklir sangat berpengaruh
terhadap paparan yang diterima pekerja
selama proses dekontaminasi dan
dismantling. Jika fasilitas nuklir
menerapkan dismatling segera, masih
banyak radionuklida yang belum meluruh,
sehingga strategi ini tidak dapat mengurangi
paparan pada pekerja. Fasilitas yang
mengandung komponen teraktivasi atau
terkontaminasi tinggi menyebabkan resiko
paparan radiasi terbesar selama proses
dismantling segera. Tetapi resiko ini dapat
dikurangi dengan karakterisasi dan
perencanaan kerja yang baik selama proses
dekomisioning. Dosis radiasi tinggi juga
dapat dikurangi dengan penggunaan
peralatan pelindung "shielding", tentinya hal
ini dapat menyebabkan biaya dekomisioning
menjadi lebih tinggi. Contoh perkiraan
paparan radiasi yang diterima oleh pekerja
dekomisioning reaktor riset daya rendah
dapat di lihat pada Tabel 1[9].

Fasilitas yang menerapkan
dismantling tunda diuntungkan dengan
meluruhya bahan radioaktif yang tersisa
selama masa menunggu waktu pelaksanaan
dekomisioning. Jika radionuklida memiliki
waktu paruh lebih dari beberapa tahun, maka
dismantling yang ditunda merupakan pilihan
yang kurang sesuai. Radionuklida tertentu
akan meluruh dengan berbagai faktor
reduksi dari 10, 100, dan 1000.
Radionuklida yang mempunyai faktor
reduksi bervariasi tersebut akan

membutuhkan waktu penyimpanan berkisar
17, 34, dan 51 tahun. Hal ini sangat berarti
karena bahan radioaktif akan banyak
berkurang, walaupun periode dekomisioning
dilakukan kurang dari 50 tahun[7].
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NA: tidak digunakan;
Neg; negligible (dapat diabaikan);

Tabel1. Papa ran akibat kerja dekomisioning
reaktor riset daya rendah (dalam
man-mSv)[1 0, 12]

Biaya program dekomisioning sangat
bergantung pada strategi yang dipilih, oleh
karena itu kajian biaya akan sangat
menentukan pemilihan yang optimal
meskipun biaya dekomisioning bukan satu
satunya hal yang berdampak pada pemilihan
strategi. Jika dana tersedia, maka lebih
disarankan untuk mell1ilih dismantling
segera. Banyak contoh kasus yang lebih
mell1ilih dismantling yang ditunda karena
keterbatasan dana yang tersedia, tetapi

Kegiatan Penyimpanan (tahun)

dekomisioning

2IO30100

Persiapan
NA

131131131
penyimpanan Perhatiansecara

NANegNegNeg
kontinyu Dismantling

18315II
Pengiriman truk sclama

NA
III

persiapan penyimpananPengirimantruk selama
3NegNegNeg

dismantling TOTAL
186]47133]33

strategi ini tidak dipilih jika
mempertimbangan faktor yang lain. Pada
prinsipnya, jika dekomisioning yang ditunda
yang dipilih maka tersedia waktu yang
cukup untuk mengumpulkan dana yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh
kegiatan dekomisioning. Perkiraan biaya
untuk kegiatan dekomisioning secara umum
dibagi dalam berbagai aktivitas antara lain:
keamanan, survey, perawatan (8-13%),
pembersihan area "c1ean-up" (5-10%),
kegiatan teknis lainnya (5-24%) dan
kegiatan utama lain yaitu dismantling dan
pengelolaan limbah. Contoh prosentase
pengunaan biaya untuk kegiatan
dekomisioning berbagai tipe reaktor dapat
dilihat pada Tabel 2.

Tabel2. Prosentase penggunaan biaya
dekomisioning berbagai tipe
reaktor[ II]

Terdapat resiko terjadinya kondisi
keuangan yang tidak mendukung atau biaya
untuk dekomisioning bertambah lebih cepat
dibandingkan dengan banyaknya dana yang
dikumpulkan. Hal ini disebabkan laju
peningkatan biaya dekomisioning secara
umum telah melebihi Iaju intlasi normal
pada beberapa tahun terakhir di berbagai
negara. Faktor biaya yang perlu diperhatikan
oleh pemilik atau instansi terkait adalah
peningkatan drastis biaya pembuangan
Iimbah dan perkembangan teknologi.
Perhitungan terhadap faktor ini perlu terus
dilakukan untuk mell1astikan ketersedian

dana saat pelaksanaan dekomisioning.

Pendekatan yang paling baik untuk
memastikan ketersediaan dana adalah

dengan mempersiapkan perkiraan biaya
dekomisioning saat mendesain fasilitas.
Perkiraan biaya ini didasarkan pada asumsi
asull1si karena kondisi operasi yang
sebenarnya belum diketahui. Tetapi,
berdasarkan pengalaman dan asas teknik,
perkiraan biaya yang realistis dapat
dikembangkan. Ketika mendekati saat
fasilitas berhenti secara perman en, asumsi
awal digantikan dengan fakta berdasarkan
pengaIaman dan kondisi terakhir yang ada.

Tipe DismantlingPengelolaan
Reaktor

(%)Limbah (%)
BWR

3323
PWR

3023
VVER

35I7
PHWR

3443
OCR

2543

DANRIA YAKETERSEDIAAN
FINANSIAL

Paparan yang diterima oleh masyarakat
diharapkan hanya berasal dari proses
pengangkutan limbah radioaktif dari area
fasilitas ke area pembuangan. Jika cara
pengangkutan bahan radioaktif sesuai
dengan persyaratan standar pengangkutan
yang dikeluarkan IAEA[8], maka tidak ada
perbedaan yang signifikan resiko paparan
radiasi yang diterima masyarakat untuk
strategi dekomisioning apapun.

Resiko terbesar yang diterima pekerja
selama aktivitas dismantling adalah bahaya
non radiologi. Bahaya non radiologi tersebut
antara lain berasal dari bahan kimia yang
berbahaya seperti asbes, pelarut, dan bahan
toksik lainnya yang berbahaya terhadap
kesehatan. Bahaya yang sifatnya fisik antara
lain bahaya seperti lompatan listrik,
kejatuhan beban dan bahaya api.
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Dana untuk dekomisioning dapat
dikumpulkan secanl bertahap selama
fasilitas beroperasi termasuk pajak dari
produk yang dihasilkan (misal produksi
listrik, produksi radioisotop). Jika fasilitas
tidak menghasilkan produk yang bisa
mengumpulkan dana seperti fasilitas
penelitian atau akademik, maka perlu
mendapat sumber dana untuk dekomisioning
yang diperlukan dari pemerintah. Perkiraan
biaya dekomisioning reaktor riset daya
rendah dapat dilihat pada Tabel3.

Tabel 3. Perkiraan biaya dekomisioning
reaktor riset daya rendah (dalam
US $ x 106) a.b,c[9,12]

Elemen Pelaksanaan (tahun)
dekomisioning

21030100

Dismantling
1,22

NANANA
segera

Persiapan
NA0,670,670,67oenvimpanan

Perhatian secara
NA0,411,34,3kontinvu

Dismantling
NA1,211,080,95tunda

TOTAL
1,222,293,055,92

a. Nilai ini termasuk 25% keadaan darurat

dengan nilai dollar konstan pada 1986.
b. Nilai ini tidak termasuk pembuangan

teras terakhir dan biaya pembongkaran
struktur non radioaktif.

c. NA: Tidak digunakan

PERKIRAAN JUMLAH LIMBAH

Diperkirakan bahwa jumlah limbah
yang timbul selama dekomisoning akan
lebih ban yak dari limbah yang timbul selama
fasilitas nuklir terse but beroperasi pada
keadaan normal. Tetapi kebanyakan limbah
yang ditimbulkan selama aktivitas
dekomisioning adalah limbah non radioaktif
sehingga limbah non radioaktif tersebut
perlu dipisahkan dengan limbah radioaktif.
Pemisahan limbah nonradioaktif dengan
radioaktif akan mempengaruhi jumlah
limbah radioaktif yang timbul sehingga
dapat mengurangi biaya pengelolaan
limbahnya. Biaya yang terkait dengan
pengelolaan limbah dapat lebih besar dari
biaya pekerjaan dekomisioning itu sendiri.

Harus diperhitungkan juga timbulnya
limbah sekunder seperti baju pelindung,
filter, peralatan dekomisioning yang
terkontaminasi serta cairan dekontaminasi.
Limbah semacam itu termasuk cairan
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aktivitas rendah yang timbul dari
penanganan kimia untuk komponen-
komponen yang terkontaminasi, serta air
yang digunakan untuk membersihkan debu
selama pekerjaan dismantling

Aspek-aspek yang berbeda dari turunan
limbah dan pengelolaan limbah dapat
berpengaruh pada pemilihan strategi
dekomisioning. Aspek yang paling penting
adalah strategi nasional pengelolaan limbah,
jumlah limbah, tipe dan kategori limbah
(radioaktif dan non-radioaktif), dan fasilitas
yang dibutuhkan untuk proses, penanganan,
penyimpanan, dan pembuangan limbah.

Kategori utama limbah yang timbul
selama pelaksanaan dekomisioning
adalah[2] :

a) Limbah radioaktiftingkat rendah
b) Limbah radioaktiftingkat sedang
c) Limbah radioaktiftingkat tinggi
d) Limbah non-radioaktif berbahaya

(bahan kimia, logam berat, dll)
e) Limbah non-radioaktif dan tidak

berbahaya (bahan yang memenuhi
kriteria "klirens")

Jenis limbah juga merupakan faktor
yang harus dipertimbangkan untuk
pemilihan strategi dekomisioning. Jika ada
emisi alfa dalam jumlah besar atau limbah
berumur panjang, pertimbangan harus
diberikan sampai pembuangan akhir. Pada
ban yak kasus, jenis limbah ini tidak dapat
dibuang pada pembuangan dekat permukaan
dan harus dikubur jauh di bawah tanah.
Pembuatan area pembuangan geologis
membutuhkan waktu lama dan dapat
menyebabkan dismantling yang ditunda
lebih dipilih. Walaupun demikian, jika area
pembuangan atau dismantling yang ditunda
tersedia, maka lebih baik dipilih dismantling
segera.

Jumlah Limbah yang ditimbulkan
dari aktivitas dekomisioning dari berbagai
tipe reaktor ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah limbah dari berbagai tipe
reaktor [II]

Tipe Reaktor Limbah radioaktif

(tJMWe)PWR
10

BWR
10

PHWR/CANDU
13

VVER
17

GCR
100
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Tabel 4 menunjukkan jumlah limbah
yang ditimbulkan dari PTLN tipe PWR dan
BWR paling kecil untuk tiap MWe yang
dihasilkan dari berbagai tipe reaktor yang
ada.

Jenis limbah tertentu membutuhkan

perhatian khusus selama pengelolaan, seperti
bahan bakar bekas yang sudah dipakai dari
power reaktor, reaktor penelitian atau limbah
dari fasilitas reprosesing. Bahan ini
ditangani sebagai bagian dari fasilitas
operasional dan bukan sebagai bagian dari
dekomisioning. Walaupun demikian, ada
kasus saat bahan ini tersisa setelah fasilitas

lama dimatikan. Jika jalur reprosesing tidak
tersedia, maka satu-satunya strategi adalah
dengan penyimpanan tanah dalam atau
pembuangan geologis. Tiap strategi ini
membutuhkan waktu lama untuk

implementasinya dan dapat dilakukan
penyimpanan sementara sebelum diputuskan
penyimpanan tanah dalam.

Bahan lain yang membutuhkan
penanganan dan pembuangan khusus
berdasarkan volume dan kandungan
radionuklida salah satunya adalah grafit
yang mengandung radionuklida berumur
panjang dengan konsentrasi yang sangat
rendah (misal, BC atau 3H).

Dekomisioning fasilitas nuklir dapat
dilakukan dengan menerapkan teknologi
yang ada saat ini. Tidak ada keuntungan
yang berarti jika menunggu pengembangan
teknologi yang lebih canggih karena dengan
menunggu teknologi baru akan
meningkatkan biaya lainnya.

Faktor yang didiskusikan dalam
pemilihan strategi dekomisioning yang
terbaik meliputi[12]: Hukum dan peraturan,
kondisi regional dari fasilitas, perkiraan
keamanan, status fisik fasilitas, penanganan
limbah, penanganan bahan bakar bekas,
ketersediaan sumber dana, ketersediaan
personil terlatih dan staf manajerial,
apresiasi terhadap dampak lingkungan,
sosial, ekonomi, Proposal untuk
penggunaan kembali area, memperhitungkan
pelajaran dari proyek dekomisioning yang
sarna. Faktor inilah yang akan menjadi
penenetu dalam memilih strategi
dekomisioning
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Faktor yang mempengaruhi pemilihan
strategi dekomisioning antara lain
ketersediaan dana, ketersediaan fasilitas
penyimpanan limbah, fasilitas pembuangan
limbah radioaktif, biaya tempat pembuangan
limbah radioaktif, penggunaan kembali area
setelah dekomisioning, pemilihan opsi
pengelolaan bahan bakar bekas, melanjutkan
operasi dekomisioning dengan fasilitas lain
yang ada, perlindungan kesehatan,
keselamatan masyarakat dan pendapat
kelompok yang terkait. Jika faktor-faktor
yang mendukung untuk dekomisioning
fasilitas nuklir terpenuhi maka disarankan
strategi yang diambil adalah strategi
dismantling segera.
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