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ABSTRAK 
MANAJEMEN DAUR ULANG  ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS YANG TIDAK DIGUNAKAN 

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2013. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2013 pasal 7 penghasil limbah radioaktif wajib melakukan pengumpulan dan pengelompokan zat 

radioaktif terbungkus yang tidak digunakan dan mengirimnya kembali ke negara asal atau menyerahkan kepada 

BATAN. Sedangkan di dalam pasal 12 disebutkan bahwa BATAN wajib melakukan pengumpulan dan pengelompokan 

zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan. Selama pengumpulan dan pengelompokan tersebut BATAN dapat 

melakukan kajian dengan tujuan untuk menentukan apakah zat radioaktif terbungkus tersebut  dapat digunakan sebagai 

zat radioaktif terbungkus yang dapat digunakan kembali, zat radioaktif terbungkus yang dapat didaur ulang atau sebagai 

limbah radioaktif. Khusus untuk zat radioaktif terbungkus yang dapat didaur ulang, pelaksanaannya harus melibatkan 

beberapa unit kerja di lingkungan BATAN yang memiliki SDM dan fasilitas yang diperlukan.Untuk keperluan 

pengelolaan zat radioaktif terbungkus ini terlebih dahulu harus dibuat kajian keselamatan sesuai dengan jenis zat 

radioaktif dan peruntukannya. Selanjutnya harus disiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan baik dalam bentuk 

instruksi kerja maupun standar operasional prosedur ( SOP). Adapun tahapan kegiatan daur ulang meliputi pengeluaran 

bungkusan zat radioaktif terbungkus dari gudang penyimpanan di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR), 

pengangkutan ke lokasi daur ulang, pelaksanaan daur ulang, pengukuran aktivitas dan standarisasi zat radioaktif 

terbungkus hasil daur ulang, pengujian  zat radioaktif terbungkus dan/atau bentuk khusus hasil daur ulang, penerbitan 

sertifikat bentuk khusus (special form) untuk zat radioaktif terbungkus hasil daur ulang,pengujian kontener transport 

untuk wadah zat radioaktif terbungkus hasil daur ulang dan penerbitan sertifikat kontener transport. 

 

Kata kunci : zat radioaktif, terbungkus, daur ulang 

 

ABSTRACT 

MANAGEMENT OF RECYCLE SEALED RADIOACTIVE MATERIALS WHICH ARE NOT USED BASED ON 

THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 61/2013. In chapter 7 of the Government Regulation No. 61/ 2013 

states that the Installation produced the sealed radioactive materials waste are required to perform the collection and 

classification of unused of sealed radioactive materials  and should sent it back to the country of origin or submit to 

BATAN. In article 12, the regulation mentioned that BATAN should collect and grouping of the sealed radioactive 

materials which are not used. During collecting and grouping the waste, BATAN can do a study to determine whether 

the sealed radioactive materials can be reusabled, recycled or as radioactive waste. For managing the sealed 

radioactive materials which can be recycled, several units related in BATAN should joint together. It is needed a safety 

assessment in accordance with the type of radioactive substances and the aim of use. Furthermore, the related units in 

BATAN should prepare several documents required in the form of The Work Instructions or the Standard Operational 

Procedures (SOP). The stages of recycling activities include taking out  the package sealed radioactive material  from 

storage warehouse at the Center for Technology of Radioactive Waste (PTLR), transportation to recycling locations, 

implementation of recycling, activity measurement and standardization of sealed radioactive material, testing sealed 

radioactive material and / or a special form, issuance of certificates of special form  for sealed radioactive material, 

testing transport containers for sealed radioactive material and issuance of the transport container. 

 

Keywords: radioactive material, sealed, recycling 

 

I. PENDAHULUAN 

Untuk pengelolaan limbah radioaktif kini telah 

berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif sebagai 

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif. Peraturan 

pemerintah yang baru ini bersifat lebih komprehensif 

dari peraturan pemerintah yang sebelumnya [1]. 

Sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 pasal 7 disebutkan 

bahwa penghasil limbah radioaktif wajib melakukan 

pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif 

terbungkus yang tidak digunakan. Setelah dilakukan 

pengumpulan dan pengelompokan penghasil limbah 
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Radioaktif wajib mengirim kembali ke negara asal atau 

menyerahkan kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional 

(BATAN) [1]. 

Apabila penghasil limbah bermaksud menyerahkan 

zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan kepada 

BATAN, maka terlebih dahulu harus mendapatkan  

persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. 

Pelaksanaan penyerahan kepada BATAN wajib 

dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 

diterbitkannya persetujuan pengiriman oleh Kepala 

BAPETEN. Selanjutnya penghasil limbah akan 

memperoleh berita acara serah terima dari BATAN. 

Salinan berita acara serah terima tersebut wajib 

disampaikan oleh penghasil limbah kepada Kepala 

BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

sejak saat penyerahan kepada BATAN[1] 

Selaku badan pelaksana, BATAN wajib melakukan 

pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif 

terbungkus yang tidak digunakan yang diterima dari 

penghasil limbah radioaktif. Selama pengumpulan dan 

pengelompokan tersebut BATAN dapat melakukan 

kajian sesuai dengan standar, pedoman, persyaratan 

dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Kepala 

BATAN dengan tujuan untuk menentukan apakah zat 

radioaktif terbungkus tersebut  dapat digunakan 

sebagai zat radioaktif terbungkus yang dapat digunakan 

kembali, zat radioaktif terbungkus yang dapat didaur 

ulang atau sebagai limbah radioaktif [1]  

Jika dari laporan hasil kajian menentukan sebagai 

zat radioaktif terbungkus yang dapat di daur ulang, 

maka Kepala BATAN menerbitkan sertifikat yang 

menyatakan zat radioaktif terbungkus telah diuji atau 

distandardisasi ulang untuk dapat dimanfaatkan 

kembali. Yang dimaksud dengan daur ulang di sini 

adalah proses yang dilakukan pada zat radioaktif 

terbungkus yang tidak digunakan dengan tujuan untuk 

menghasilkan zat radioaktif terbungkus yang baru yang 

bisa digunakan kembali  [1]. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk dapat 

melakukan pengelolaan zat radioaktif terbungkus yang 

didaur ulang, maka harus melibatkan beberapa unit 

kerja yang ada di lingkungan BATAN yang memiliki 

sarana dan fasilitas  yang mendukung kegiatan 

tersebut. 

Tulisan berikut ini bertujuan menguraikan secara 

mendalam tentang masalah daur ulang zat radioaktif 

terbungkus yang tidak digunakan dengan membahas 

berbagai aspek baik legal, teknis maupun administratif. 

   

II. POKOK BAHASAN 

Pokok bahasan daur ulang zat radioaktif terbungkus  

yang  tidak  digunakan  di dalamnya meliputi [3] :  

1. Dasar pertimbangan ekonomis dari daur ulang zat 

radioaktif terbungkus yang tidak digunakan. 

2. Dokumentasi riwayat zat radioaktif terbungkus. 

3. Penyiapan dokumen yang diperlukan. 

4. Sarana dan fasilitas. 

5. Sumber daya manusia. 

6. Pengeluaran bungkusan zat radioaktif dari tempat 

penyimpanan di PTLR. 

7. Kajian keselamatan. 

8. Pemberitahuan rencana daur ulang ke badan 

pengawas. 

9. Pengiriman bungkusan zat radioaktif terbungkus 

yang akan didaur ulang. 

10. Proses daur ulang. 

11. Pengukuran aktivitas dan standarisasi zat 

radioaktif terbungkus hasil daur ulang. 

12. Pengujian  zat radioaktif  terbungkus dan/atau 

bentuk khusus hasil daur ulang. 

13. Penerbitan sertikat bentuk khusus ( Special Form) 

untuk zat radioaktif  terbungkus hasil daur ulang 

ke BAPETEN. 

14. Pengujian kontener transport untuk wadah zat 

radioaktif terbungkus hasil daur ulang. 

15. Penerbitan sertifikat kontener transport untuk 

wadah zat radioaktif  terbungkus hasil daur ulang 

ke BAPETEN 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Dasar Pertimbangan Ekonomis Dari Daur 

Ulang Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak 

Digunakan 

Prospek pasar untuk produk zat radioaktif 

terbungkus hasil daur ulang sangat menjanjikan. Dari 

hasil perhitungan biaya proses daur ulang, harga 

produk dapat dijual sekitar sepertiga dari harga jual 

untuk produk yang sama dari produsen luar negeri. 

Harga ini sangat menguntungkan bagi para pengguna 

produk tersebut. Dari aspek perizinanpun pihak 

pengguna sangat dimudahkan bila dibandingkan 

dengan membeli produk yang sama melalui impor yang 

memang relatif lebih rumit. 

 

3.2. Dokumentasi Riwayat Zat Radioaktif 

Terbungkus 

Sebelum melakukan daur ulang zat radioaktif 

terbungkus yang berasal dari penghasil limbah, maka 

terlebih dahulu harus dilakukan dokumentasi riwayat 

zat radioaktif terbungkus tersebut. Tujuannya agar zat 

radioaktif terbungkus yang akan didaur ulang dapat 

ditelusuri riwayat awalnya. Untuk keperluan ini, Pusat 

Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR)-BATAN dapat 

berperan selaku unit kerja yang bertanggungjawab 

terhadap penyiapan dokumen. Adapun dokumen yang 

diperlukan terdiri dari [3] : 

1. Copy surat permohonan pelimbahan dari pemilik 

zat radioaktif terbungkus. 

2. Copy surat izin pemanfaatan zat radioaktif 

dan/atau sumber radiasi dari BAPETEN. 

3. Copy sertifikat kendali kualitas zat radioaktif 

terbungkus. 

4. Copy surat persetujuan pengiriman zat radioaktif 

terbungkus dari BAPETEN. 
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Semua dokumen di atas dapat diambil dari bundel 

dokumen yang dikirim pemilik zat radioaktif 

terbungkus pada saat menyerahkan ke PTLR-BATAN. 

 

3.3. Penyiapan Dokumen Yang Diperlukan. 

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan daur ulang 

zat radioaktif terbungkus yang diperoleh dari penghasil 

limbah, terlebih dahulu harus disiapkan beberapa 

dokumen baik dalam bentuk instruksi kerja atau 

Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu [3]: 

1. Instruksi kerja atau SOP pengambilan zat 

radioaktif terbungkus dari gudang penyimpanan 

di PTLR-BATAN yang akan dilakukan daur 

ulang. Unit kerja yang bertanggungjawab untuk 

menyusun dokumen ini adalah PTLR-BATAN. 

2. Dokumen kajian keselamatan yang meliputi jenis 

sumber terbungkus dan penggunaannya, aspek 

keselamatan pada proses daur ulang  serta aspek 

keselamatan pada saat pengujian sumber 

terbungkus tersebut. 

3. Instruksi kerja atau SOP pengangkutan zat 

radioaktif terbungkus dari gudang penyimpanan 

di PTLR-BATAN ke lokasi pelaksanaan daur 

ulang (PTRR). Unit kerja yang bertanggungjawab 

untuk menyusun dokumen ini adalah PTLR-

BATAN. 

4. Instruksi kerja atau SOP proses daur ulang zat 

radioaktif terbungkus sehingga dapat digunakan 

kembali. Unit kerja yang bertanggungjawab untuk 

menyusun dokumen ini adalah Pusat Teknologi 

Radioisotop dan radiofarmaka (PTRR).  

5. Instruksi kerja atau SOP pengukuran aktivitas dan 

standarisasi zat radioaktif terbungkus hasil daur 

ulang yang dapat digunakan kembali. Unit kerja 

yang bertanggungjawab untuk menyusun 

dokumen ini adalah Pusat Teknologi Keselamatan 

Dan Metrologi Radiasi (PTKMR)-BATAN. 

6. Instruksi kerja atau SOP penerbitan sertifikat  zat 

radioaktif terbungkus hasil daur uang yang dapat 

digunakan kembali. Unit kerja yang 

bertanggungjawab untuk menyusun dokumen ini 

adalah PTKMR-BATAN. 

7. Instruksi kerja atau SOP Uji sumber terbungkus. 

Unit kerja yang bertanggungjawab untuk 

menyusun dokumen ini adalah PTKMR-BATAN. 

8. Instruksi kerja atau SOP Uji Bungkusan. Unit 

kerja yang bertanggungjawab untuk menyusun 

dokumen ini adalah PTKMR-BATAN. 

9. Instruksi kerja atau SOP pengemasan sumber 

terbungkus hasil daur ulang.Unit kerja yang 

bertanggungjawab untuk menyusun dokumen ini 

adalah PTRR-BATAN. 

 

3.4. Sarana Dan Fasilitas 

Untuk keperluan daur ulang zat radioaktif 

terbungkus diperlukan sarana dan fasilitas. Sarana dan 

fasilitas yang diperlukan serta unit kerja pendukungnya 

secara lengkap diberikan pada Tabel 1[3]. 

 

3.5. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Untuk keperluan pelaksanaan daur ulang zat 

radioaktif terbungkus diperlukan sumber daya manusia 

yang handal dan profesional di bidangnya masing-

masing. Sumber daya manusia, asal unit kerja dan 

keahliannya secara lengkap diberikan pada Tabel 2 [3]. 

 

3.6. Pengeluaran Bungkusan Zat Radioaktif Dari 

Tempat Penyimpanan Di PTLR. 

Bungkusan zat radioaktif terbungkus yang akan 

diambil dari tempat penyimpanan di PTLR terlebih 

dahulu telah ditentukan sesuai dengan jenis zat 

radioaktif dan peruntukkannya. Pihak PTLR yang 

bertanggungjawab terhadap pengeluaran bungkusan ini 

terlebih dahulu harus menyiapkan dokumen identitas 

dari zat radioaktif yang akan dikeluarkan agar 

penelusuran riwayatnya lebih mudah.  

Setelah bungkusan zat radioaktif dikeluarkan dari 

tempat penyimpanan, pihak PTLR mengajukan 

permohonan ke pihak PTKMR untuk melakukan kajian 

keselamatan terhadap bungkusan yang berisi zat 

radioaktif terbungkus yang akan didaur ulang. Hasil 

pelaksanaan pengeluaran bungkusan dan pengiriman ke 

PTKMR harus dicatat di lembar rekaman seperti yang 

ada di dalam instruksi kerja atau SOP sehingga bisa 

dipertanggungjawabkan dari aspek jaminan kualitas. 

 

3.7. Kajian Keselamatan 

Setelah menerima permohonan resmi dari PTLR, 

pihak PTKMR melakukan kajian keselamatan terhadap 

bungkusan yang berisi zat radioaktif terbungkus yang 

akan didaur ulang.  

Kajian keselamatan yang dilakukan oleh PTKMR 

diantaranya meliputi : pemeriksaan kondisi fisik 

bungkusan, jenis  zat  radioaktif, aktivitas  zat  

radioaktif,sifat fisika dan kimia zat radioaktif serta 

kemungkinan tingkat kesulitan proses daur ulang. Hasil 

kajian keselamatan ini secara resmi disampaikan ke 

PTLR sebagai pihak pemohon [3]. 

 

3.8. Pemberitahuan Rencana Daur Ulang Ke 

Badan Pengawas 

Pihak PTLR setelah menerima hasil kajian 

keselamatan dari PTKMR selanjutnya menyampaikan 

pemberitahuan tentang rencana daur ulang ke badan 

pengawas (BAPETEN) dengan melampirkan [3]: 

1. Foto copy gambar teknis bungkusan yang berisi 

zat radioaktif terbungkus yang akan di daur ulang. 

2. Foto copy sertifikat kendali kualitas untuk zat 

radioaktif terbungkus yang akan di daur ulang. 

3. Dokumen hasil kajian keselamatan dari PTKMR. 

4. Semua instruksi kerja atau SOP yang dibutuhkan 

untuk kegiatan daur ulang. 

5. Denah lokasi atau tempat proses daur ulang. 

6. Daftar personil yang terlibat dalam kegiatan 

proses daur ulang. 

 

3.9. Pengiriman Bungkusan Zat Radioaktif 

Terbungkus Yang Akan Didaur Ulang. 
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Setelah menyampaikan pemberitahuan ke 

BAPETEN perihal rencana daur ulang zat radioaktif 

terbungkus, pihak PTLR mengajukan permohonan 

proses daur ulang ke pihak PTRR. Selanjutnya pihak 

PTLR mengirim bungkusan yang berisi zat radioaktif 

terbungkus ke PTRR untuk dilakukan proses daur 

ulang [3]. 

 

3.10. Proses Daur Ulang 

Proses daur ulang zat radioaktif terbungkus 

dilakukan di PTRR sesuai dengan jenis zat radioaktif 

dan peruntukkannya. Adapun tahapan garis besar 

proses daur ulang tersebut adalah sebagai berikut [3,4]: 

1. Pemasukan bungkusan  zat  radioaktif  terbungkus 

(kontener)  ke dalam Hot cell, glove box atau fume 

hood sesuai dengan jenis dan aktivitas zat radioaktif 

serta peruntukannya. 

2. Pengeluaran outer capsule yang berisi zat radioaktif 

terbungkus dari dalam bungkusan (kontener) di 

dalam Hot Cell, glove box atau fume hood sesuai 

dengan jenis dan aktivitas zat radioaktif serta 

peruntukannya.  

3. Pengukuran aktivitas awal zat radioaktif terbungkus 

yang ada di dalam outer capsule. 

4. Proses daur ulang zat radioaktif terbungkus di 

dalam Hot Cell, glove box atau fume hood sesuai 

dengan jenis dan peruntukannya. 

5. Pengukuran aktivitas awal zat radioaktif terbungkus 

hasil daur ulang. 

6. Penyediaan wadah untuk zat radioaktif terbungkus 

hasil daur ulang. 

7. Pemasukan zat radioaktif terbungkus hasil daur 

ulang ke dalam wadah. 

 

3.11. Pengukuran Aktivitas Dan Standarisasi Zat 

Radioaktif Terbungkus Hasil Daur Ulang. 

Setelah proses daur ulang selesai, pihak PTRR 

menyampaikan permohonan standarisasi zat radioaktif 

terbungkus hasil daur ulang ke pihak PTKMR. Surat 

permohonan standarisasi ini ditembuskan juga ke pihak 

PTLR [3].  

Sehubungan masih adanya keterbatasan alat yang 

ada di PTKMR khususnya untuk pengukuran aktivitas 

zat radioaktif , maka pelaksanaan standarisasi oleh 

pihak PTKMR dilakukan di PTRR.  

Hasil standarisasi ini disampaikan oleh pihak 

PTKMR ke pihak PTRR dengan tembusan ke pihak 

PTLR. 

 

3.12. Pengujian Zat Radioaktif Terbungkus 

Dan/atau Bentuk Khusus Hasil Daur Ulang 

Pihak PTRR menyampaikan permohonan 

pengujian zat radioaktif  terbungkus dan/atau bentuk 

khusus hasil daur ulang ke PTKMR dengan tembusan 

ke PTLR. 

Permohonan pengujian ini disampaikan dengan 

melampirkan [3,4]: 

1. Gambar teknis zat radioaktif terbungkus hasil 

daur ulang. 

2. Gambar teknis wadah zat radioaktif terbungkus 

hasil daur ulang. 

3. Sertifikat kendali kualitas zat radioaktif 

terbungkus hasil daur ulang. 

4. Sertifikat hasil standarisasi zat radioaktif 

terbungkus hasil daur ulang. 

5. Persetujuan pengiriman zat radioaktif dari 

BAPETEN. 

 

Hasil pengujian zat radioaktif  terbungkus dan/atau 

bentuk khusus hasil daur ulang oleh pihak PTKMR 

disampaikan ke PTRR dengan tembusan ke PTLR. 

 

3.13. Penerbitan Sertikat Bentuk Khusus (Special 

Form) Untuk Zat Radioaktif  Terbungkus 

Hasil Daur Ulang Ke BAPETEN. 

Pihak PTRR menyampaikan permohonan sertifikat 

bentuk khusus (special form) untuk zat radioaktif  

terbungkus hasil daur ulang ke BAPETEN dengan 

tembusan ke PTLR. 

Permohonan sertifikat bentuk khusus (special form) 

ini disampaikan dengan melampirkan [3]: 

1. Gambar teknis zat radioaktif terbungkus hasil 

daur ulang. 

2. Sertifikat kendali kualitas zat radioaktif 

terbungkus hasil daur ulang. 

3. Sertifikat hasil standarisasi zat radioaktif 

terbungkus hasil daur ulang yang diterbitkan oleh 

PTKMR. 

4. Dokumen laporan hasil uji sumber terbungkus 

dan/atau bentuk khusus untuk zat radioaktif hasil 

daur ulang. 

Sertifikat bentuk khusus (special form) yang 

diperoleh dari BAPETEN oleh pihak PTRR 

disampaikan juga ke pihak PTLR. 

3.14. Pengujian kontener transport Untuk wadah 

Zat Radioaktif Terbungkus Hasil Daur Ulang 

Pihak PTRR menyampaikan permohonan pengujian 

kontener transport untuk wadah zat radioaktif  

terbungkus hasil daur ulang ke PTKMR dengan 

tembusan ke BAPETEN dan PTLR. 

Permohonan pengujian ini disampaikan dengan 

melampirkan [3] : 

1. Spesifikasi teknis kontener transport. 

2. Gambar teknis kontener transport yang sudah 

disahkan oleh satuan jaminan kualitas. 

3. Contoh kontener transport yang akan diuji 

(jumlahnya sesuai kebutuhan). 

4. Zat radioaktif terbungkus hasil daur ulang. 

5. Sertifikat kendali kualitas zat radioaktif 

terbungkus hasil daur ulang. 

6. Persetujuan pengiriman zat radioaktif dari 

BAPETEN. 

 

Hasil pengujian kontener transport untuk wadah 

zat radioaktif  terbungkus hasil daur ulang ini oleh 
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pihak PTKMR disampaikan ke PTRR dengan 

tembusan ke PTLR. 

 

3.15. Penerbitan Sertifikat Kontener Transport 

Untuk Wadah Zat Radioaktif Terbungkus 

Hasil Daur Ulang Ke BAPETEN 

Pihak PTRR menyampaikan permohonan 

sertifikat kontener transport untuk wadah zat radioaktif  

terbungkus hasil daur ulang ke BAPETEN dengan 

tembusan ke PTLR. 

Permohonan sertifikat kontener transport ini 

disampaikan dengan melampirkan [3]: 

1. Spesifikasi teknis kontener transport. 

2. Gambar teknis kontener transport yang sudah 

disahkan oleh satuan jaminan kualitas. 

3. Dokumen hasil pengujian kontener transport yang 

diterbitkan oleh PTKMR. 

Sertifikat kontener transport yang diperoleh dari 

BAPETEN oleh pihak PTRR disampaikan juga ke 

pihak PTLR. 

IV. KESIMPULAN   

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Zat radioaktif terbungkus yang akan didaur 

ulang terlebih dahulu harus didokumentasi 

riwayatnya (melalui beberapa dokumen 

terkait) agar mampu telusur. 

2. Untuk melakukan kegiatan daur ulang harus 

melibatkan beberapa unit kerja yang ada di 

lingkungan BATAN yang memiliki SDM dan 

fasilitas yang diperlukan. 

3. Sebelum dilakukan kegiatan daur ulang 

terlebih dahulu harus dibuat kajian 

keselamatan sesuai dengan jenis zat radioaktif 

dan peruntukannya.  

4. Untuk keperluan pelaksanaan daur ulang 

terlebih dahulu harus disiapkan dokumen baik 

dalam bentuk instruksi kerja maupun SOP 

sesuai yang diperlukan. 

5. Agar zat radioaktif terbungkus hasil daur 

ulang bersifat legal dan dapat 

dipertanggungjawbkan maka harus dilengkapi 

dengan sertifikat standarisasi dan sertifikat 

bentuk khusus (special form) yang diterbitkan 

oleh BAPETEN. 
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Tabel 1. Sarana Dan Fasilitas Untuk Daur Ulang Zat Radioaktif Terbungkus 

 

 

No. 

 

Jenis Kegiatan 

 

Unit Kerja 

(Kontributor) 

 

Sarana Dan Fasilitas 

 

01. Pengeluaran bungkusan zat radioaktif 

dari tempat penyimpanan di PTLR-

BATAN. 

PTLR Perlengkapan proteksi radiasi personil, 

Cran/alat penangkat, forklift, tool kit, dll 

02. Pengangkutan bungkusan zat 

radioaktif dari PTLR-BATAN ke 

lokasi daur ulang. 

PTLR Perlengkapan proteksi radiasi personil, 

forklift, tool kit, kendaraan pengangkut, dll. 

03. Proses daur ulang zat radioaktif 

terbungkus. 

PTRR,  

 

Perlengakapan proteksi radiasi  personil, 

Hot Cell, Glove box, Fume Hood, tool kit dan 

peralatan lain sesuai dengan jenis proses 

daur ulang 

04. Standarisasi zat radioaktif. PTKMR Peralatan untuk standariasi zat radioaktif. 

05. Pengujian  sumber terbungkus PTKMR Fasilitas pengujian sumber terbungkus. 

06. Penyiapan wadah untuk pengiriman 

zat radioaktif. 

PTRR Kontener zat radioaktif dan komponen 

pembungkus lainnya. 

07. Pengujian bungkusan zat radioaktif. PTKMR Fasilitas pengujian bungkusan zat radioaktif. 

08. Pengemasan zat radioaktif. PTRR Fasilitas pengemasan zat radioaktif. 

09. Penerbitan sertifikat. PTKMR Sarana untuk penerbitan sertifikat 
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Tabel 2. Sumber Daya Manusia Untuk Kegiatan Daur Ulang Zat Radioaktif Terbungkus 

 

 

No. 

 

Jenis Kegiatan 

 

Unit Kerja 

 

 

Kualifikasi SDM 

 

01. Pengeluaran bungkusan zat 

radioaktif terbungkus dari 

tempat penyimpanan di PTLR. 

PTLR Petugas proteksi radiasi, memiliki kemampuan 

dan pengalaman dalam hal pemasukan dan 

pengeluaran bungkusan zat radioaktif terbungkus 

di gudang penyimpanan PTLR. 

02. Pengangkutan bungkusan zat 

radioaktif terbungkus dari 

gudang PTLR ke lokasi daur 

ulang (PTRR). 

PTLR Petugas proteksi radiasi, memiliki kemampuan 

dan pengalaman dalam hal pengangkutan zat 

radioaktif. 

03. Proses daur ulang zat radioaktif 

terbungkus di dalam hot cell, 

glove box atau fume hood. 

PTRR 

 

Pekerja radiasi, memiliki kemampuan dan 

pengalaman dalam pengoperasian Hot Cell, Glove 

box atau Fume Hood. 

04. Standarisasi zat radioaktif 

terbungkus baik hasil non daur 

ulang maupun hasil daur ulang. 

PTKMR Pekerja radiasi, memiliki kemampuan dan 

pengalaman dalam standarisasi zat radioaktif. 

05. Sertifikasi zat radioaktif 

terbungkus hasil penanganan 

atau hasil daur ulang. 

PTKMR Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

pembuatan sertifikat zat radioaktif. 

06. Pengujian sumber terbungkus. PTKMR Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

pengujian sumber terbungkus. 

07. Penyiapan wadah ( kontener ) 

untuk zat radioaktif hasil 

penanganan atau hasil daur 

ulang. 

PTRR Pekerja radiasi, memiliki kemampuan dan 

pengalaman dalam pembuatan kontner zat 

radioaktif. 

08. Pengujian bungkusan PTKMR Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

pengujian bungkusan. 

09. Pengemasan zat radioaktif hasil 

penanganan atau hasil daur 

ulang. 

PTRR Pekerja radiasi, memiliki kemampuan dan 

pengalaman dalam pengemasan zat radioaktif. 

 


