
 

 
 

 

PENGEMBANGAN PERATURAN TERKAIT 

DEKOMISIONING INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR (INNR) 

 

Agus Yudhi Pristianto, Yudi Pramono 

Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir-BAPETEN 

 

 
ABSTRAK 

PENGEMBANGAN PERATURAN TERKAIT DEKOMISIONING INSTALASI 
NUKLIR NONREAKTOR (INNR), Instalasi Nuklir Nonreaktor (INNR), yaitu instalasi yang 

digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir 

dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, penyimpanan sementara bahan bakar 
nuklir dan bahan bakar nuklir bekas, dan/atau penyimpanan lestari. Dekomisioning INNR 

merupakan kegiatan yang harus dilakukan bagi setiap INNR yang dihentikan operasinya secara 

tetap. Pelaksanaan dekomisioning INNR tersebut harus dapat menjamin keselamatan dan 

kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta melindungi lingkungan hidup. Saat ini telah 
berlaku Perka BAPETEN No. 07-P/Ka-Bapeten/I-02 tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas 

Medis, Industri dan Penelitian serta Instalasi Nuklir Non-Reaktor yang di dalamnya berisi 

aturan tentang kegiatan dekomisioning. Hal-hal yang diatur dalam perka ini masih bersifat 
umum dan belum membedakan obyek yang akan didekomisioning baik antara fasilitas medis, 

industri dan penelitian maupun Instalasi Nuklir Non-Reaktor. Oleh karena itu perlu disusun 

suatu Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Dekomisioning Instalasi Nuklir 
Nonreaktor yang secara khusus mengatur tentang dekomisioning INNR yang berisi ketentuan-

ketentuan yang lebih rinci terkait dengan kegiatan dekomisioning INNR. Selanjutnya, 

Rancangan Peraturan Kepala yang  disusun ini merupakan revisi dari Perka BAPETEN No. 07-

P/Ka-Bapeten/I-02 tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian 
serta Instalasi Nuklir Non-Reaktor. 

 

Kata Kunci : dekomisioning, Instalasi Nuklir Nonreaktor (INNR), revisi. 

 

ABSTRACTS 

 DEVELOPING REGULATIONS RELATED TO DECOMMISSIONING OF NON-
REACTOR NUCLEAR INSTALLATION, Non-Reactor Nuclear Installation, which is the 

installation used for purification, conversion, enrichment of nuclear materials, nuclear fuel 

fabrication and / or reprocessing of spent fuel, the temporary storage of nuclear fuel and spent 

fuel, and / or storage management. Decommissioning of Non-Reactor Nuclear Installation is an 
activity that must be done for every Non-Reactor Nuclear Installation discontinued operations 

permanently. Implementation of decommissioning of Non-Reactor Nuclear Installation must 

ensure the safety and health of workers and members of the public and protect the environment. 
Currently has applies Chairman Decree No. 07-P/Ka-BAPETEN/I-02 on The Decommissioning 

of Medical Facility, Industrial and Research and Non-Reactor Nuclear Installations that 

contains the rules regarding decommissioning activities. Things that are arranged in this decree 

are still a general and not distinguish the decommissioning object to be either between medical 
facilities, industry and research as well as Non-Reactor Nuclear Installations. Therefore it is 

necessary to formulate a Chairman Decree on the Decommissioning of Non-Reactor Nuclear 

Installation that specifically regulates the decommissioning of Non-Reactor Nuclear Installation 
which contains provisions more detailed of Non-Reactor Nuclear Installation associated with 

decommissioning activities. Furthermore, the draft of Chairman Decree which prepared is a 

revision of Chairman Decree No. 07-P/Ka-BAPETEN/I-02 on The Decommissioning of Medical 
Facility, Industrial and Research and Non-Reactor Nuclear Installations. 
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1. Pendahuluan 

Rancangan peraturan Kepala 

BAPETEN tentang Dekomisioning 

Instalasi Nuklir Nonreaktor yang 

selanjutnya disebut rancangan Peraturan 

Kepala BAPETEN, disusun untuk 

menjadi ketentuan bagi pemegang izin 

dalam melaksanakan kegiatan 

dekomisioning INNR
[3]

.
 

Ketentuan 

tersebut saat ini telah diatur dalam 

Perka BAPETEN No. 07-P/Ka-

Bapeten/I-02 tentang Pedoman 

Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri 

dan Penelitian serta Instalasi Nuklir 

Non-Reaktor yang isinya masih bersifat 

umum dan menggabungkan antara 

Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian 

serta Instalasi Nuklir Non-Reaktor[1]. 

Fasilitas-fasilitas ini secara teknis 

memiliki karakteristik dan tingkat 

kerumitan yang berbeda, oleh karena itu 

perlu dilakukan penyempurnaan dengan 

membedakan obyek yang akan diatur 

serta pengaturan yang lebih rinci 

sehingga diharapkan kemamputerapan 

dari peraturan tersebut akan menjadi 

lebih baik.  Dalam penyusunan 

Rancangan Peraturan Kepala 

BAPETEN ini, telah mengakomodasi 

semua masukan dari para pemangku 

kepentingan, sekaligus mengadopsi dan 

mengadaptasi acuan internasional 

maupun nasional terkait[3]. 

1.1.Tujuan 

Tujuan dari disusunnya Peraturan 

Kepala BAPETEN ini adalah 

memberikan ketentuan keselamatan 

yang harus dipenuhi oleh Pemegang 

izin dan pihak-pihak lain yang terkait 

dalam pelaksanaan dekomisioning 

INNR dalam rangka menjamin 

keselamatan dan kesehatan pekerja dan 

anggota masyarakat serta melindungi 

lingkungan hidup sekaligus merevisi 

Perka BAPETEN No. 07-P/Ka-

Bapeten/I-02 tentang Pedoman 

Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri 

dan Penelitian serta Instalasi Nuklir 

Non-Reaktor[3]. 

Rancangan Peraturan Kepala 

BAPETEN ini mengatur tentang semua 

tahapan dalam kegiatan dekomisioning 

INNR yang dilaksanakan dengan 

berdasarkan pada pendekatan 

bertingkat, bergantung pada 

kerumitan/kompleksitas suatu INNR 

dan tidak berlaku untuk instalasi 

penyimpanan lestari[3]. Dekomisioning 

INNR itu sendiri didefinisikan sebagai 

suatu kegiatan untuk menghentikan 

beroperasinya INNR secara tetap, antara 

lain dilakukan pemindahan bahan nuklir 

dari INNR, pembongkaran komponen 

instalasi, dekontaminasi, dan 

pengamanan akhir[3]. 

1.2. Permasalahan 



 

 
 

 

Peraturan Kepala BAPETEN No. 07-

P/Ka-Bapeten/I-02 tentang Pedoman 

Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri 

dan Penelitian serta Instalasi Nuklir 

Non-Reaktor masih bersifat umum dan 

menggabungkan antara Fasilitas Medis, 

Industri dan Penelitian serta Instalasi 

Nuklir Non-Reaktor[1]. 

INNR memiliki karakteristik serta 

tingkat kerumitan/kompleksitas yang 

berbeda-beda  sehingga diperlukan 

pengaturan dekomisioning INNR secara 

khusus yang lebih rinci, sedangkan 

pengaturan tentang dekomisioning  

Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian 

disusun dalam peraturan kepala 

BAPETEN tersendiri[2].  

 

2. Kerangka Peraturan 

Kerangka peraturan dalam Rancangan 

Peraturan Kepala BAPETEN ini 

disusun berdasarkan obyek atau hal-hal 

yang perlu diatur dalam kegiatan 

dekomisioning INNR[5]. Alur kerangka 

peraturan ini berbeda dengan kerangka 

pengaturan yang umumnya dilakukan 

oleh International Atomic Energy 

Agency (IAEA) yang melakukan 

pendekatan berdasarkan proses dalam 

kegiatan pembangunan dan 

pengoperasian suatu instalasi, yaitu 

mulai dari tahap desain hingga tahap 

dekomisioning instalasi[2].  

Dengan alur kerangka peraturan yang 

disusun tersebut, diharapkan pemegang 

izin dan pihak-pihak lain yang terkait 

dalam pelaksanaan dekomisioning 

INNR dapat lebih mudah memahami 

dan menerapkan ketentuan yang ada di 

dalamnya mengingat bahwa saat ini 

seluruh INNR yang ada di Indonesia 

telah beroperasi lebih dari 20 (dua 

puluh) tahun, misalnya Instalasi 

Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset 

yang berada di kawasan Puspiptek – 

Serpong seperti terlihat pada Gambar 1,  

sehingga ketentuan yang terkait dengan 

kegiatan desain hingga komisioning 

instalasi menjadi kurang relevan[3]. 

 

Gambar 1. Instalasi Produksi Elemen 

Bakar Reaktor Riset 

Rancangan Peraturan Kepala 

BAPETEN ini memuat  16 (enam belas) 

bab utama, yaitu: 

- Ketentuan Umum; 

- Tujuan dan Ruang Lingkup; 

- Program Dekomisioning INNR; 

- Opsi Dekomisioning INNR; 

- Organisasi Dekomisioning INNR; 

- Analisis Keselamatan; 



 

 
 

 

- Survei Karakterisasi; 

- Pembongkaran dan Dekontaminasi; 

- Proteksi Radiasi dan Survei 

Radiologi Akhir; 

- Dokumentasi; 

- Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 

Kedaruratan Nuklir; 

- Proteksi Fisik dan Seifgard; 

- Pernyataan Pembebasan; 

- Biaya Dekomisioning; 

- Ketentuan Peralihan; dan 

- Ketentuan Penutup.  

Selain itu, rancangan Peraturan Kepala 

BAPETEN ini juga dilengkapi 5 (lima) 

buah lampiran, yaitu: 

- Format dan Isi Program 

Dekomisioning INNR; 

- Format dan Isi Rencana Survei 

Karakterisasi; 

- Format dan Isi Laporan Survei 

Karakterisasi; 

- Format dan Isi Laporan Survei 

Radiologi Akhir; dan 

- Format dan Isi Laporan Pelaksanaan 

Kegiatan Dekomisioning INNR. 

 

2.1.Pengaturan Dalam Batang Tubuh 

Pasal-pasal di dalam bab Program 

Dekomisioning INNR mengatur antara 

lain penetapan Program Dekomisioning 

INNR dalam laporan analisis 

keselamatan akhir, muatan isi Program 

Dekomisioning INNR, ketentuan 

tentang kaji ulang (review) Program 

Dekomisioning INNR, serta 

pelaksanaan Program Dekomisioning 

INNR yang antara lain terdiri dari 

kegiatan pembongkaran seperti pada 

Gambar 2[3]. 

 

Gambar 2. Pembongkaran 

 

Bab Opsi Dekomisioning INNR 

menguraikan antara lain mengenai opsi 

dekomisoning INNR yang harus 

ditentukan oleh pemegang izin, hal-hal 

yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan opsi dekomisioning, dan 

opsi yang harus ditentukan oleh 

pemegang izin dalam kondisi 

tertentu[3]. 

Di dalam bab Organisasi 

Dekomisioning INNR diuraikan tentang 

keharusan pemegang izin untuk 

membentuk organisasi dekomisioning 

INNR yang paling sedikit terdiri atas 

kelompok proteksi radiasi, spesialis 

dekomisioning INNR, petugas 

dekomisioning INNR, dan unit jaminan 



 

 
 

 

mutu berikut tugas, wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing 

kelompok tersebut. Bab ini juga berisi 

keharusan pemegang izin untuk 

membentuk panitia penilai keselamatan 

yang terpisah dari organisasi 

dekomisioning INNR. Tugas dari 

panitia keselamatan juga diuraikan 

dalam bab ini. Selain itu juga diuraikan 

bahwa organisasi dekomisioning INNR 

harus terdiri atas orang-orang yang 

memiliki pengalaman dan kemampuan 

khusus sesuai dengan bidang 

tugasnya
[3]

. 

Pada bab Analisis Keselamatan 

diuraikan tentang analisis keselamatan 

yang harus dilakukan oleh pemegang 

izin berdasarkan opsi dekomisioning 

INNR yang dipilih
[3]

.  

Bab Survei Karakterisasi antara lain 

mencakup penyusunan rencana survei 

karakterisasi untuk dekomisioning 

INNR sebagai bagian dari program 

dekomisioning INNR berikut lingkup 

pelaksanaannya. Lingkup pelaksanaan 

survei karakterisasi antara lain seperti 

terlihat pada gambar 3 yaitu kegiatan 

pengambilan cuplikan. Ketentuan 

tentang penyerahan laporan hasil survei 

karakterisasi kepada Kepala BAPETEN 

juga diatur dalam bab ini. Selain itu 

juga diuraikan ketentuan tentang 

pemindahan semua zat radioaktif yang 

bukan bahan terkontaminasi termasuk 

bahan nuklir  dari tapak[3]. 

 

Gambar 3. Pengambilan cuplikan 

 

Bab Pembongkaran dan Dekontaminasi 

antara lain menguraikan ketentuan 

bahwa pemegang izin harus menetapkan 

metode, teknik, dan/atau strategi yang 

efektif dan andal untuk kegiatan 

pembongkaran dan dekontaminasi 

berikut faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan seperti terlihat pada 

gambar 4. Ketentuan tentang laporan 

pelaksanaan pembongkaran dan 

dekontaminasi juga diuraikan
[3]

. 

 

Gambar 4. Kegiatan dekontaminasi 

 

Dalam bab Proteksi Radiasi dan Survei 

Radiologi Akhir berisi tentang 



 

 
 

 

keharusan bagi pemegang izin untuk 

menetapkan dan melaksanakan program 

proteksi radiasi dalam kegiatan 

dekomisioning. Dalam bab ini juga 

menguraikan bahwa pemegang izin 

harus melaksanakan penanganan limbah 

radioaktif dan limbah bahan berbahaya 

nonradiologi yang ditimbulkan dari 

pelaksanaan dekomisioning INNR 

untuk memperkecil penyebaran 

kontaminasi  dan pembentukan  limbah, 

serta melaksanakan survei radiologi 

akhir untuk memastikan bahwa kriteria 

pembebasan telah dipenuhi dan tapak 

siap untuk dibebaskan[3]. Dalam 

pelaksanaan survei radiologi akhir, 

pemegang izin antara lain diharuskan 

menyediakan peralatan yang memadai 

seperti pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Surveymeter 

 

Pada bab Dokumentasi, diatur 

keharusan bagi pemegang izin untuk 

membuat, memelihara dan menyimpan 

dokumen dan rekaman terkait seluruh 

kinerja dekomisioning INNR. Informasi 

yang terkait dengan dekomisioning 

INNR selama umur INNR dalam bentuk 

laporan dan dokumentasi dalam rangka 

mempermudah pelaksanaan 

dekomisioning INNR juga harus 

disediakan oleh pemegang izin[3]. 

Bab Kesiapsiagaan dan 

Penanggulangan Kedaruratan Nuklir 

berisi tentang program kesiapsiagaan 

nuklir untuk mengantisipasi terjadinya 

kedaruratan akibat kecelakaan radiasi 

atau kecelakaan konvensional yang 

harus ditetapkan dan dilaksanakan oleh 

pemegang izin selama kegiatan 

dekomisioning INNR termasuk di 

dalamnya latihan kedaruratan yang 

harus dilakukan secara periodik seperti 

terlihat pada Gambar 6. Ketentuan 

tentang kesiapsiagaan dan 

penanggulangan kedaruratan nuklir 

tersebut selanjutnya diatur tersendiri 

dengan Peraturan Kepala 

BAPETEN[3]. 

 

Gambar 6. Latihan kedaruratan 

 

Ketentuan tentang sistem proteksi fisik 

dan seifgard terhadap INNR yang harus 

dipenuhi oleh pemegang izin, antara 



 

 
 

 

lain seperti terlihat pada Gambar 7, 

disampaikan dalam bab Proteksi Fisik 

dan Seifgard[3]. Ketentuan ini 

selanjutnya juga diatur tersendiri 

dengan Peraturan Kepala BAPETEN. 

 

Gambar 7. Proteksi fisik 

 

Uraian dalam bab Pernyataan 

Pembebasan antara lain berisi tentang 

ketentuan untuk mendapatkan 

pernyataan pembebasan dari Kepala 

BAPETEN yang dapat diajukan oleh 

pemegang izin jika kegiatan 

dekomisioning INNR telah selesai 

dilakukan
[3]

. 

Ketentuan tentang perkiraan biaya 

dekomisioning yang harus dipersiapkan 

oleh pemegang izin untuk pelaksanaan 

dekomisioning INNR  diuraikan dalam 

bab Biaya Dekomisioning. Perkiraan 

biaya ini harus dipersiapkan sejak 

penyusunan program dekomisioning 

INNR. Selain itu juga diuraikan 

ketentuan tentang jaminan finansial 

untuk melaksanakan dekomisioning 

INNR yang harus disiapkan oleh 

pemegang izin berikut metode yang 

dapat dipilih. Dana jaminan 

pelaksanaan dekomisioning tersebut 

harus ditempatkan oleh pemegang izin 

pada suatu bank pemerintah[3]. 

Terdapat juga kewajiban bagi INNR 

yang sudah beroperasi pada saat 

Peraturan Kepala BAPETEN ini 

diterbitkan, yaitu untuk menyesuaikan 

dengan Peraturan Kepala BAPETEN ini 

paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tanggal penetapan Peraturan Kepala 

BAPETEN ini[3]. 

 

3. Kesimpulan 

Dengan munculnya perkembangan 

peraturan terkait dekomisioning baik 

secara internasional maupun regional 

serta teknologi dan metode  

dekomisioning yang terbaru telah 

dilakukan perbaikan terhadap Peraturan 

Kepala BAPETEN No. 07-P/Ka-

Bapeten/I-02 tentang Pedoman 

Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri 

dan Penelitian serta Instalasi Nuklir 

Non-Reaktor, antara lain telah 

mengakomodasi hal-hal spesifik terkait 

dengan INNR serta pengaturan yang 

lebih rinci.  

Seluruh ketentuan yang diatur dalam 

Rancangan Peraturan Kepala 

BAPETEN ini diharapkan telah 

mengakomodasi seluruh kegiatan yang 



 

 
 

 

terkait dengan dekomisioning INNR 

serta mampu diterapkan oleh seluruh 

pemegang izin dan pihak-pihak lain 

yang terkait dalam pelaksanaan 

dekomisioning INNR. 
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