
Seminar Keselamatan Nuklir ISSN: 1412-3258 

 

PROSIDING | SKN BAPETEN 2012 75 

 

PENGEMBANGAN METODE EVALUASI ATAS  

SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF 

PLTN 

 
Anggoro Septilarso, Sinta Tri Habsari, Rahmat Edhi Harianto 

Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir,  Jl. Gadjah Mada No. 8 Jakarta 10120, 

email: a.septilarso@bapeten.go . id ,  s.habsari@bapeten.go . id , r.eharianto@bapeten.go.id 

 

 

ABSTRAK 

Pengembangan Metode Evaluasi Atas Sistem Pengelolaan Limbah Radioaktif PLTN. Telah 

dilakukan analisis terhadap metode evaluasi atas Sistem Pengelolaan Limbah Radioaktif PLTN 

untuk mengetahui kamamputerapan metode yang ada. Metode yang ada diujicobakan terhadap 

uraian sistem pengelolaan limbah radioaktif pada laporan analisis keselamatan reaktor. Laporan 

analisis keselamatan reaktor ini didapat dari sertifikasi desain yang dikeluarkan oleh NRC. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa metode ini secara umum bisa diterapkan untuk mengevaluasi bagian 

sistem pengelolaan limbah radioaktif pada laporan analisis keselamatan PLTN. Model evaluasi 

yang diajukan menunjukkan aliran informasi yang harus diikuti oleh evaluator dalam mengevaluasi 

bagian sistem pengelolaan limbah radioaktif. Untuk itu diperlukan evaluator yang kompeten dalam 

melakukan evaluasi bagian ini dan BAPETEN harus menyediakan sumber daya manusianya 

setidak-tidaknya sebelum permohonan izin konstruksi PLTN diajukan ke BAPETEN. 

Kata kunci: limbah radioaktif, sistem pengelolaan limbah, model evaluasi 

 

 

ABSTRACT 

The Development of Evaluation Method for Radioactive Waste Management System in Nuclear 

Power Plant. Analysis of evaluation methods for Nuclear Power Plant (NPP) Radioactive Waste 

Management System has been conducted to assess the applicability of the existing methods. The 

existing method are tested to the radioactive waste management systems chapter in reactor safety 

analysis report. This safety analysis report obtained from the design certification issued by the 

NRC. The analysis showed that this method can be generally applied to evaluate the radioactive 

waste management system chapter in the safety analysis report. The evaluation model showed the 

information flow must be followed by the evaluator in evaluating the radioactive waste 

management system chapter. So, to do the comprehensif evaluation of waste management system 

chapter  we need qualifed evaluators and finally BAPETEN need to prepare the human resources 

at least before the constructin application of NPP submitted. by the apllicant. 

Keywords: radiaoactive waste, waste management system, evaluation model 
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1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Sepanjang umur pengoperasian suatu 

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 

(PLTN), material radioaktif akan 

dihasilkan dalam reaktor secara terus 

menerus. Material radioaktif ini 

merupakan hasil produk fisi, produk 

aktivasi dan material non radioaktif 

yang terkontaminasi material 

radioaktif. Material radioaktif yang 

selanjutnya disebut limbah ini akan 

melalui proses pengolahan pada sistem 

pengelolaan limbah radioaktif untuk 

menurunkan tingkat radioaktifnya dan 

kemudian diisolasi atau dilepaskan ke 

lingkungan. Fungsi utama sistem 

pengelolaan limbah adalah untuk 

mengumpulkan dan mengolah limbah 

baik yang berupa padat, cair maupun 

gas. Untuk menjamin fungsi ini 

berjalan dengan baik, evaluator 

Laporan Analisis Keselamatan (LAK) 

PLTN harus memastikan bahwa semua 

informasi yang dibutuhkan telah 

disampaikan dalam LAK.  

 

1.2. Tujuan 

Makalah ini ditujukan untuk 

mengembangkan model evaluasi 

dalam mengevaluasi Bab 11. Sistem 

Pengelolaan Limbah Radioaktif LAK 

PLTN yang terdiri atas lima bagian 

besar yaitu
[1]

: 

 Suku Sumber, 

 Sistem Pengelolaan Limbah Cair, 

 Sistem Pengelolaan Limbah Gas, 

 Sistem Pengelolaan Limbah 

Padat, dan 

 Sistem Pencuplikan dan 

Instrumentasi Pemantauan 

Radiologik Proses dan Efluen. 

 

2. BAHAN DAN METODE  

Bahan utama yang digunakan dalam 

penulisan makalah ini adalah Instruksi 

Kerja Evaluasi LAK PLTN Bab 11 

Sistem Pengelolaan Limbah Radioaktif 

yang telah disusun oleh DPIBN-

BAPETEN pada tahun 2011. Bahan-

bahan lain yang digunakan sebagai 

bahan penguji adalah beberapa LAK 

Reaktor Daya yang telah tersertifikasi 

oleh NRC. Metode yang digunakan 

adalah dengan mencoba menerapkan 

Instruksi Kerja LAK PLTN tersebut 

terhadap LAK Reaktor Daya yang telah 

tersertifikasi oleh NRC untuk melihat 

keterkaitan antar bagian yang 

dievaluasi dan bagian lain dalam LAK 

yang perlu diperhatikan.  

 

3. TINJAUAN PUSTAKA
[2,3,4] 

Pada umumnya PLTN memiliki tiga 
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sistem pengelolaan limbah radioaktif, 

yaitu sistem pengelolaan limbah cair, 

sistem pengelolaan limbah gas dan 

sistem pengelolaan limbah padat. 

Ketiga sistem ini didesain untuk 

menyediakan penanganan terkendali 

terhadap limbah cair, gas dan padat.  

Sistem Pengelolaan limbah cair 

radioaktif terdiri dari peralatan dan 

instrumentasi yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memproses, memantau 

dan mendaur ulang atau membuang 

limbah cair radioaktif. Perlakuan 

terhadap semua limbah cair ini tidaklah 

sama, akan tetapi akan dipilah-pilah 

berdasarkan sumber, aktivitas, 

komposisi limbah dan ketentuan 

pembuangan yang disyaratkan. Secara 

sederhana, contoh aliran proses limbah 

cair pada AP 1000 bisa dilihat pada 

Gambar 2.1. 

Sistem pengelolaan limbah gas 

berfungsi untuk mengendalikan lepasan 

efluen gas radioaktif ke lingkungan 

sedemikian hingga batasan dosis 

masyarakat umum tidak terlampaui. 

Sistem pengelolaan limbah gas 

radioaktif dan sistem ventilasi 

digunakan untuk mengumpulkan, 

menyimpan, memproses, memantau 

dan membuang limbah gas radioaktif 

yang dihasilkan selama operasi normal, 

termasuk juga saat kejadian operasional 

terantisipasi. Sistem ini terdiri dari 

peralatan dan instrumentasi yang 

digunakan untuk mengurangi lepasan 

gas dan pertikulat radioaktif ke 

lingkungan. Proses sistem pengelolaan 

limbah gas pada ESBWR dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

Sistem pengelolaan limbah padat 

radioaktif terdiri dari peralatan dan 

instrumentasi yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memadatkan, meng-

incinerate, membungkus dan 

menyimpan limbah radioaktif yang 

dihasilkan dari sistem pembersihan air 

reaktor, sistem pembersih dan 

pendingin kolam bahan bakar, sistem 

pembersih kolam supresi, condensate 

polishing system, sistem pengelolaan 

limbah cair, sistem ventilasi gedung, 

SGTS, sistem offgas dan limbah padat 

lainnya (kertas, pakaian, sarung tangan, 

pembungkus sepatu, dan lain-lain) 

yang dihasilkan selama pengoperasian 

dan perawatan PLTN.  

Selain itu sistem pengelolaan limbah 

padat juga berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan limbah padat sebelum 

dikirim ke tempat lain. Skema umum 

sistem pengelolaan limbah padat dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 
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Sistem pengelolaan limbah radioaktif, 

dalam pelaksanaannya juga melibatkan 

sistem pemantau dan pencuplik untuk 

mendeteksi dan mengukur material 

radioaktif yang ada dalam proses 

pembangkitan daya dan aliran efluen. 

Sistem tersebut didesain untuk 

menyediakan informasi mengenai 

tingkat radioaktivitas pada seluruh 

sistem dalam PLTN dan adanya 

indikasi kebocoran radioaktif antar 

sistem, memantau kinerja peralatan, 

dan memantau dan mengendalikan 

tingkat radioaktivitas yang dilepaskan 

ke lingkungan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Source Term (Suku Sumber) 

Pada bagian ini, evaluator harus 

mengevaluasi perhitungan perkiraan 

pelepasan efluen zat radioaktif dalam 

bentuk gas dan cairan pada kondisi 

normal (termasuk kondisi kejadian 

operasional terantisipasi). Data-data 

perhitungan ini didapat dari: 

1. data operasi reaktor 

2. uji laboratorium dan lapangan 

3. standar aktivitas pendingin 

rekomendasi American Nuclear 

Society 

4. mekanisme transport dan lepasan 

material radioaktif dalam cairan 

5. fitur desain PLTN yang ditujukan 

untuk mengurangi lepasan material 

radioaktif ke lingkungan. 

 

4.2. Sistem Pengelolaan Limbah 

Cair 

Pada bagian ini, evaluator harus 

memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Suku sumber termasuk 

pertimbangan terhadap parameter-

parameter yang digunakan untuk 

menentukan konsentrasi tiap-tiap 

isotop dalam pendingin reaktor;  

2. fraksi produk fisi yang dilepaskan 

ke pendingin; 

3. konsentrasi dari isotop radioaktif 

selain produk fisi yang dilepaskan 

ke pendingin; dan 

4. sumber-sumber lepasan efluen. 

 

4.3. Sistem Pengelolaan Limbah 

Gas 

Ruang lingkup evaluasi yang harus 

diperhatikan oleh evaluator pada 

bagian ini adalah: 

1. Definisi batasan sistem 

pengelolaan limbah gas; 

2. Kapasitas desain sistem ventilasi 

dan peralatan terkait, lepasan yang 

diharapkan, suku sumber dan 

konsentrasi radionuklida, faktor 

dekontaminasi yang diharapkan 
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atau efisiensi penghilangan 

radionuklida, dan waktu tunda atau 

waktu peluruhan; 

3. Perbandingan kapasitas desain 

sistem relatif terhadap desain dan 

aliran masukan yang diharapkan, 

periode waktu sistem yang 

diharuskan aktif selama proses 

aliran limbah normal, ketersediaan 

peralatan siaga, jalur proses 

alternatif, dan interkoneksi antar 

subsistem; 

4. Klasifikasi pemipaan dan 

peralatan, kriteria pemilihannya, 

suhu dan tekanan desain yang 

diharapkan, dan bahan yang 

digunakan; 

5. Ketentuan desain terkait dengan 

desain peralatan dan fasilitas untuk 

memfasilitasi operasi; 

6. Fitur desain yang akan mengurangi 

volume limbah gas ke sistem 

limbah, mengurangi tingkat 

radioaktivitas dan pembuangan 

bahan radioaktif di limbah gas, 

meminimalkan kontaminasi 

fasilitas dan lingkungan, 

mempermudah dekomisioning, 

meminimalkan pembangkitan 

limbah radioaktif, mengurangi 

kebocoran limbah gas, dan 

referensi dan data yang diperoleh 

dari pengalaman sebelumnya pada 

sistem sejenis; 

7. Fitur desain untuk mencegah 

kemungkinan ledakan campuran 

hidrogen-oksigen; 

8. Deskripsi dan fitur desain 

peralatan dan komponen (baik 

yang permanen atau maupun 

terpasang pada sistem mobile) 

pada PLTN multiunit yang 

meliputi interkoneksi proses dan 

subsistem perawatan; 

9. Jenis dan karakteristik filtrasi dan 

media adsorben, termasuk efisiensi 

penghilangan/faktor dekontaminasi 

yang diharapkan, dan waktu 

tunda/peluruhan; 

10. Metode dan parameter utama yang 

digunakan dalam perhitungan suku 

sumber dan lepasan bahan 

radioaktif (gas mulia, radioiodines, 

tritium, C-14, partikulat); dan 

11. Perhitungan dosis (termasuk 

paparan radiasi eksternal N-16 

pada turbin). 

 

4.4. Sistem Pengelolaan Limbah 

Padat 

Pada bagian ini, evaluator harus 

mengevaluasi hal-hal berikut ini: 

1. Kapasitas desain yang diharapkan; 
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2. Deskripsi Sistem Pengelolaan 

Limbah Padat; 

3. Fitur desain khusus dan prosedur 

operasi yang ditujukan untuk 

mencegah, mengendalikan dan 

mengumpulkan lepasan material 

radioaktif yang dihasilkan dari 

tumpahan tangki yang berisi 

cairan, lumpur, resin bekas dan 

sejenisnya. 

4. Metode yang digunakan dalam 

dewatering atau untuk 

menstabilkan limbah basah, jenis 

media stabilisator, perkiraan faktor 

peningkatan volume limbah dan 

implementasi PCP (Process 

Control Program). Jenis dan 

karakter sistem filtrasi, resin 

penukar ion, dan media penyerap 

limbah cair dan basah. 

5. Metode untuk mereduksi limbah 

padat. 

6. Proses regenerasi charcoals bekas 

dan pengelolaannya. 

7. Fraksi limbah yang akan 

dikontrakkan pengelolaannya ke 

pihak ketiga. 

8. Wadah limbah. 

9. Ketentuan penyimpanan limbah 

sebelum dikirim ke tempat lain. 

10. Pertimbangan desain untuk 

penggunaan perisai pada peralatan 

pengelolaan limbah. 

11. Klasifikasi kelompok kualitas pipa 

dan peralatan lain. 

12. Ketentuan desain peralatan dan 

fasilitas untuk operasi dan 

perawatan. 

13. Fitur desain untuk mereduksi 

volume limbah cair, basah dan 

kering yang diolah oleh Sistem 

Pengelolaan Limbah Padat. 

14. Peralatan mobile dan peralatan 

yang digunakan bersama oleh dua 

unit atau lebih reaktor. 

 

4.5. Sistem Pencuplikan dan 

Instrumentasi Pemantauan 

Radiologik Proses dan 

Efluen 

Ruang lingkup evaluasi bagian ini 

adalah: 

1. Dasar desain, berisi informasi : 

a. Tujuan dan kriteria desain.  

b. Aspek spesifik tapak dan 

program.  

2. Uraian sistem, meliputi : 

a. Uraian sistem pendeteksian, 

pemantauan dan pengendalian. 

b. Uraian identifikasi aliran efluen 

dan proses, tujuan fungsi 

pencuplikan dan pemantauan, 
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dan parameter-parameter yang 

dipantau atau dicuplik. 

c. Informasi pada monitor radiasi 

efluen dan proses kontinyu: 

3. Uraian pencuplikan dan 

pemantauan efluen, yang berisi: 

a. Kondisi dimana peralatan 

sampling akan terpengaruh oleh 

adanya kenaikan tingkat radiasi 

eksternal.  

b. Penempatan peralatan dalam 

kubikal tershielding 

c. Penggunaan perisai permanen 

maupun sementara yang 

terpasang pada atau di sekitar 

peralatan pencuplikan. 

d. Metode yang digunakan untuk 

mengendalikan dan mengurangi 

penyebaran kontaminasi zat 

radioaktif saat pengumpulan 

dan preparasi sampel untuk 

analisis  

e. Ketentuan bagaimana ALARA 

akan diterapkan dalam desain 

dan operasi sistem 

f. Ketentuan untuk penutupan 

otomatis katup isolasi pada jalur 

lepasan efluen cair dan gas.  

4. Ketentuan pemantauan dan level 

radiasi pada sistem penanganan 

limbah radioaktif. 

 

4.6. Keterkaitan Antar Bagian 

Keterkaitan antar bagian maupun bab 

dalam mengevaluasi sistem 

pengelolaan limbah radioaktif 

memberikan tingkat kesulitan 

tersendiri, sebagai contoh yaitu adanya 

bagian tentang sistem pencuplikan dan 

instrumentasi pemantau radiologik 

proses dan efluen. Informasi ini 

sebenarnya juga terlihat pada masing-

masing bagian sistem pengelolaan 

limbah, akan tetapi tetap harus dibahas 

dalam satu bagian tersendiri. Selain itu 

informasi ini juga harus dibahas pada 

Bab 7. Sistem Instrumentasi dan 

Kendali. 

Kesulitan lain yang harus diwaspadai 

oleh evaluator dalam mengevaluasi 

Sistem Pengelolaan Limbah Radioaktif 

disebabkan antara lain karena sistem 

ini seringkali terkoneksi dengan sistem 

lain yang memiliki potensi bahaya 

yang sangat tinggi, misal sistem 

pengelolaan limbah gas yang 

terkoneksi dengan sistem pendingin 

primer bertekanan tinggi.  

Hal lain yang harus diperhatikan oleh 

evaluator dalam mengevaluasi Sistem 

Pengelolaan Limbah Radioaktif adalah 

peraturan-peraturan Kepala BAPETEN 

yang terkait. Peraturan dari instansi lain 

yang diberlakukan secara nasional di 
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Indonesia juga harus diperhatikan 

disamping peraturan yang diberlakukan 

oleh pemerintah daerah dimana PLTN 

tersebut nantinya berada.  

Oleh karena itu untuk melakukan 

evaluasi Sistem Pengelolaan Limbah 

Radioaktif ini diperlukan suatu Tim 

Evaluator yang memahami sistem 

pengelolaan limbah itu sendiri, sistem-

sistem lain yang terkoneksi dan 

peraturan-peraturan yang berlaku.  

Lebih dari itu, hasil evaluasi bagian ini 

nantinya akan menjadi informasi bagi 

evaluator lain dalam mengevaluasi 

bagian lain, misal bagian Proteksi 

Radiasi, Analisis Keselamatan dan 

BKO.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

diuraikan hasil sebagai berikut: 

1. Diperlukan evaluator yang 

memahami alur informasi dalam 

mengevaluasi Sistem Pengelolaan 

Limbah Radioaktif. Secara 

sederhana, alur informasi dan cara 

pandang evaluator dalam 

mengevaluasi Bab Sistem 

Pengelolaan Limbah Radioaktif 

PLTN dapat dimodelkan seperti 

pada Gambar 3.1. Model Evaluasi 

Sistem Pengelolaan Limbah 

Radioaktif PLTN. 

2. BAPETEN sebagai instansi yang 

bertanggungjawab melakukan 

evaluasi, harus sudah menyiapkan 

sumber daya manusianya sebelum 

ada permohonan izin konstruksi 

PLTN yang diajukan ke 

BAPETEN.  

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan di atas dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum, metode evaluasi 

yang ada pada Instruksi Kerja 

LAK PLTN Bab 11. Sistem 

Pengelolaan Limbah Radioaktif 

bisa diterapkan dalam 

mengevaluasi LAK PLTN. 

2. Dalam melakukan evaluasi, 

evaluator harus memperhatikan 

keterkaitan antar bagian dan bab 

serta peraturan Kepala 

BAPETEN dan peraturan 

lainnya yang berlaku mengenai 

batasan lepasan zat radioaktif 

dan dosis masyarakat umum. 

3. Evaluasi Sistem Pengelolaan 

Limbah Radioaktif harus 

dilakukan oleh satu tim evaluator 

yang kompeten, yaitu yang 

memahami secara teknis 

mengenai pengelolaan limbah 

radioaktif dan alur evaluasi 
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sistem pengelolaan limbah 

radioaktif. 
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Gambar 2.1. Sistem Pengelolaan Limbah Cair Pada AP 1000[3]. 
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Gambar 2.2. Sistem Pengelolaan Limbah Gas Pada ESBWR[4]. 

 
Gambar 2.3. Skema Umum Sistem Pengelolaan Limbah Padat [5]. 
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Gambar 3.1. Model Evaluasi Sistem Pengelolaan Limbah Radioaktif PLTN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


