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ABSTRAK 

Sumber radioaktif/zat radioaktif terbungkus sangat bervariatif digunakan di berbagai bidang, namun demikian jika 
penggunaannya tidak diawasi dengan baik maka akan menimbulkan persoalan di masa mendatang, terutama terhadap 
lingkungan pada generasi mendatang. Potensi sumber radioaktif/zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan lagi 
yang dikenal dengan DSRS cukup besar mengingat di Indonesia penggunaan Sealed Radioactive Sources (SRS) relatif 
banyak digunakan di bidang medis, industri, dan riset. Potensi DSRS menjadi lebih berbahaya jika penanganannya tidak 
dilakukan secara baik dan benar. Melalui makalah ini diusulkan tentang cara pengelolaan limbah tersebut dari 
perspektif pengaturan, baik dari peraturan yang sudah ada maupun yang akan disusun dengan cara membedah referensi 
atau studi literatur. Pada dasarnya, pengelolaan limbah radioaktif dengan DSRS termasuk didalamnya sudah diatur 
dalam peraturan perundangan yang dimulai dari undang-undang sampai dengan peraturan Kepala BAPETEN. Namun 
implementasinya harus lebih dilakukan dan dikontrol lebih baik lagi untuk menghindari permasalahan di masa 
mendatang. Untuk itu diperlukan peran penting penghasil limbah radioaktif, pengelola limbah radioaktif dan regulator 
sehingga mereka harus berada dalam satu barisan (in line) untuk mendukung program pengelolaan limbah radioaktif 
yang terintergrasi dengan memainkan perannya masing-masing secara baik. 
 
Kata kunci: DSRS, limbah radioaktif, peraturan. 
 

ABSTRACT 

Radioactive sources / sealed radioactive sources are used in various fields, but if they are not controlled properly it will 
create problems in the future, especially the environment for the next generations. The potential of disused radioactive 
sources / disused sealed radioactive sources as known as DSRS is relatively high considering in Indonesia the use of 
sealed radioactive sources (SRS) is widely used in the medical, industrial and research fields. The potential of DSRS 
become more risky when the handling is not worked properly and correctly. Through this paper, it is proposed on how 
to manage the radioactive waste from a regulatory perspective, either from existing or planned regulations by 
reviewing references. Basically, the regulation for management of radioactive waste including DSRS is already 
regulated starting from the Act to the Chairman Regulations. But its implementation should be more implemented and 
good controlled to avoid any problems in the future. Radioactive waste generators, manager of radioactive waste 
facility and regulators must be worked in line to support an integrated radioactive waste management program by 
playing their respective roles as well. 
 
Keywords: DSRS, radioactive waste, regulations 

 
I. PENDAHULUAN 

Perkembangan iptek terkait penggunaan SRS 
Sumber radioaktif/zat radioaktif terbungkus 

sangat bervariatif digunakan di berbagai bidang, namun 
demikian penggunaannya harus diawasi dengan baik. 
Secara umum, penggunaan sumber radioaktif dilakukan 
pada bidang medik, sistem pengukuran ketebalan, 
densitas dan level, sistem pencitraan, iradiasi produk, 
analisa material dan lain-lain. 

Salah satu contoh pemanfaatan sumber 
radioaktif di bidang medik adalah penggunaan sumber 
Co-60 dalam teknik teleterapi. Teleterapi merupakan 
salah cara membunuh kanker dengan menyinari 
tumor/kanker di dalam tubuh menggunakan zat 
radioaktif tersebut dengan dosis tertentu. Sedangkan di 
bidang non-medik sumber radioaktif digunakan pada 
iradiasi produk. Sumber radioaktif tersebut digunakan 

untuk mensterilisasi produk seperti bumbu-bumbuan 
dengan dosis tertentu agar membunuh jamur atau 
bakteri. 

Penggunaan sumber radioaktif lainnya seperti 
pengukuran ketebalan produk seperti kertas atau plastik. 
Produsen minuman kaleng/botol atau pabrik semen juga 
menggunakan sistem pengukuran ini sebagai sistem 
level gauging. Sementara pabrik rokok memanfaatkan 
sistem pengukuran ini sebagai density gauging. 
Radiografi industri sebagai salah satu bagian dari 
industri Non Destructive Test atau NDT juga 
menggunakan sumber radioaktif sebagai salah bagian 
dari cara kerjanya[3]. 

Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan jenis 
sumber dan aktivitas sumber radioaktif yang digunakan 
dalam pemanfaatan tenaga nuklir. 
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Tabel. 1. Pemanfaatan dan Jenis Sumber Radioaktif [3] 
 

 
II. LANDASAN TEORI  

Potensi sumber radioaktif/zat radioaktif terbungkus 

yang tidak digunakan (DSRS) di Indonesia 
Perkembangan ilmu dan teknologi nuklir 

berkembang dengan pesat  yang mewarnai berbagai 
bidang di dunia. Bidang yang termasuk dalam rangkaian 
perkembangan tersebut meliputi bidang industri, medis 
dan pengembangan riset/penelitian. Indonesia adalah 
salah satu negara yang  mengikuti dan terkena dampak 
perkembangan teknologi nuklir tersebut. 

Berdasarkan data BAPETEN License and 
Inspection System yang selanjutnya dikenal dengan 
sebutan B@LIS, penggunaan teknologi nuklir yang 
secara spesifik menggunakan sumber radioaktif/zat 
radioaktif terbungkus adalah pemanfaatan tenaga nuklir 
untuk materials analysis (well logging), gauging system 
(ketebalan, densitas dan ketinggian), imaging systems 
(radiografi industri), penggunaan di bidang medis 
(kedokteran nuklir, teleterapi dan radioterapi). Data 
pemanfaatan sumber radioaktif di Indonesia ditampilkan 
dalam Tabel 2 yang diperoleh berdasarkan B@LIS pada 
medio Juni 2017 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel. 2. Pemanfaatan Sumber Radioaktif   

di Indonesia [1] 

No. Jenis Pemanfaatan Jumlah Sumber 

1. Well Logging 1744 

2. Gauging 2116 

3. Radiografi Industri 254 

4. Iradiator 145 

5. Radioterapi 226 

 
Jika dilihat dari tabel tersebut di atas, Indonesia 

berpotensi memiliki sumber radioaktif/zat radioaktif 
terbungkus bekas atau yang tidak digunakan lagi hampir 
mendekati 4.500 sumber radioaktif. Perhitungan jumlah 
tersebut dengan mengasumsikan bahwa setiap 
pemegang izin selalu menyerahkan limbah 
radioaktif/zat radioaktif terbungkus yang tidak 
digunakan tersebut kepada pengelola limbah atau 
BATAN. Walaupun dalam kenyataan sebenarnya 
sebagian pemegang izin akan menyerahkan limbah 

radioaktif ke negara asal. Perlu diketahui bahwa 
BATAN merupakan instansi yang mempunyai 
kewenangan untuk melaksanakan  pengelolaan  limbah  
radioaktif  yang berasal  dari  penghasil  limbah  
radioaktif  lain yang  telah diserahkan kepadanya[7] 

 
Cradle to grave approach[6] 

Cradle to grave dilakukan sebagai cara 
pendekatan untuk mengawasi secara seksama seluruh 
tahapan siklus hidup/lifetime sumber radioaktif, mulai 
dari tahap produksi sumber radioaktif sampai dengan 
tahap disposal. Proses tersebut harus dikawal dengan 
baik sehingga tidak ada dalam tahapan siklus tersebut 
yang menyebabkan sumber radioaktif tidak terkontrol 
dengan sebenarnya. Prinsip ini sangat memungkinkan 
memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari 
efek merugikan sumber radioaktif yang tidak 
digunakan/bekas tidak terkontrol sehingga dapat 
melindungi dan menjamin generasi mendatang dalam 
ikut menikmati lingkungan yang baik. 

 
III. POKOK BAHASAN  

Makalah ini dibatasi pada pembahasan 
bagaimana pengelolaan terhadap potensi sumber 
radioaktif/zat radioaktif terbungkus yang tidak 
digunakan (DSRS) lagi dapat dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melakukan 
penulisan makalah ini, penulis melakukan metode studi 
literatur yaitu dengan membaca dan membahas 
referensi-referensi yang sesuai dengan topik bahasan 
yang dimaksud, terutama keterkaitannya dengan 
peraturan perundangan. 
 
IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan pengelolaan limbah radioaktif termasuk 

zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan 

(DSRS) 

Pada dasarnya Indonesia telah mengatur 
bagaimana cara menangani limbah radioaktif sebagai 
hasil akhir pemanfaatan tenaga nuklir. Sejak tahun 
1964, limbah radioaktif telah disinggung di dalam 
penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom 
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124). 
Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 
1997 tentang Ketenaganukliran, sebagai pengganti 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964, pengaturan 
limbah radioaktif dinyatakan secara spesifik pada bab 
tentang pengelolaan limbah radioaktif. Di dalam bab 
tersebut diatur tentang bagaimana mengelola limbah 
secara  baik yang terlebih dahulu diklasifikasikan 
sebagai jenis limbah radioaktif tingkat rendah, sedang 
dan tinggi. Bab tersebut secara umum juga mengatur 
tentang kewajiban penghasil limbah dalam 
mengumpulkan, mengelompokkan atau mengolah  dan 
menyimpan sementara limbah yang dihasilkannya 
sebelum diserahkan kepada badan pelaksana pengelola 
limbah radioaktif, dalam hal ini BATAN. Selain 
pengaturan tersebut di atas, BATAN sebagai lembaga 
yang ditunjuk dalam pengelolaan limbah radioaktif juga 
harus mempersiapkan tempat penyimpanan limbah 
radioaktif jangka panjang sebagai salah satu opsi 
penangangan limbah tersebut, khususnya untuk limbah 

No Penggunaan 
Jenis Sumber 

Radioaktif 
Aktivitas 

1. Sterilisasi Co-60 5 MCi 
2. Teleterapi Co-60 10 kCi 

3. Gauging 
 
  

Cs-137 
Co-60 
Am-241 
Sr-90 
Kr-85 
Pm-147 

10 mCi - 10 Ci 
1 mCi -1 Ci 
10 mCi - 3 Ci 
10 mCi - 100 mCi 
10 mCi - 500 mCi 
100 mCi - 500 mCi 

4. NDT/ 
radiografi 

Ir-192 
Se-75 
Yb-169 
Co-60 
Cs-137 

150 Ci 
70 Ci 
20 Ci 
10 Ci 
10 Ci 

5. Well logging Cs-137 
Am-Be 241 

1 Ci - 3 Ci 
2 Ci -20 Ci 

6. Gamma 
knife 

Co-60 20 Ci 
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radioaktif tingkat tinggi[2]. Yang dimaksud limbah 
radioaktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1997 adalah zat radioaktif dan bahan serta 
peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi 
radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang 
tidak dapat digunakan lagi.  

Selanjutnya, untuk lebih implementatif 
penggunaannya di lapangan dan juga meneruskan 
amanat Undang-Undang 10 Tahun 1997, khususnya 
tentang pengelolaan limbah maka diterbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 
Limbah Radioaktif. Namun dalam perjalanan waktu, 
Peraturan Pemerintah tersebut digantikan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 dengan 
pokok bahasan dan judul yang sama. Kedua Peraturan 
Pemerintah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk 
mengatur pengelolaan limbah radioaktif secara baik 
karena jika limbah radioaktif tidak dikelola secara tepat 
guna dan berhasil guna dengan cara dan metode yang 
akurat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi maka akan mempunyai potensi 
membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan 
terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup 
serta dapat membahayakan generasi masa depan[7]. 
Pendekatan cradle to grave akan menjadi pendukung 
nyata dalam pengelolaan limbah radioaktif. 

Selain peraturan-peraturan tersebut di atas, 
BAPETEN menerbitkan satu peraturan kepala 
BAPETEN yang ikut mengatur tentang penanganan 
limbah radioaktif. Peraturan tersebut adalah Peraturan 
Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pengolahan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan 
Tingkat Sedang. Peraturan Kepala ini merupakan 
derivasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2013 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) 
dan Pasal 22 ayat (3).  Peraturan Kepala BAPETEN ini 
sudah secara spesifik mengatur tentang bagaimana cara 
mengolah limbah radioaktif yang didedikasikan untuk 
limbah tingkat rendah dan tingkat sedang. Pengaturan 
tentang pengelolaan zat radioaktif terbungkus  yang 
tidak digunakan atau DSRS terdapat pada Bab III 
Peraturan Kepala BAPETEN tersebut. 
 
Pengaturan pengelolaan limbah radioaktif di 

Indonesia 

Telah dinyatakan sebelumnya bahwa limbah 
radioaktif dapat diklasifikasikan dalam limbah 
radioaktif tingkat rendah, sedang dan tinggi. 
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2013, Diused Sealed Radioactive 
Sources/zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan 
pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai limbah 
radioaktif tingkat rendah atau sedang. 
Pada saat zat radioaktif terbungkus dinyatakan tidak 
digunakan oleh pemegang izin maka sumber tersebut 
sudah menjadi limbah radioaktif dalam sudut pandang 
pemegang izin. Dalam bahasa peraturan disebut sebagai 
zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan atau 
DSRS. Pemegang izin berkewajiban untuk melakukan 
pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif 
tersebut sebelum melakukan tindakan untuk 
mengirimkan kembali zat radioaktif terbungkus yang 

tidak digunakan ke negara asal atau menyerahkannya 
kepada BATAN sebagai limbah radioaktif. 

Proses pengiriman limbah radioaktif  tersebut 
harus mendapat persetujuan pengiriman kembali ke 
negara asal dari Kepala BAPETEN yang pengaturannya 
ditetapkan pada persyaratan perizinan pemanfaatan 
sumber radiasi pengion. Pengiriman tesebut dilakukan 
oleh penghasil limbah radioaktif sepanjang persetujuan 
pengiriman masih berlaku. Selanjutnya, penghasil 
limbah radioaktif wajib melaporkan pelaksanaan 
kegiatan tersebut kepada BAPETEN dalam kurun waktu 
14 (empat belas) hari terhitung sejak saat pelaksanaan 
pengiriman tersebut. Jika semua ketentuan tersebut 
tidak dilaksanakan, maka penghasil limbah radioaktif 
akan mendapatkan sanksi administrasi secara bertahap 
yaitu sanksi peringatan tertulis, penghentian sementara 
beroperasinya fasilitas/instalasi atau sanksi pencabutan 
izin. 

Penghasil limbah radioaktif juga diberikan 
pilihan untuk menyerahkan limbahnya kepada pengelola 
atau BATAN yang tentunya setelah mendapatkan 
persetujuan pengiriman dari BAPETEN. Untuk 
pelaksanaannya, penghasil limbah radioaktif harus 
melaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) 
hari sejak diterbitkan persetujuan pengiriman dan 
dibuktikan dengan berita serah terima limbah radioaktif 
yang dibuat oleh pengelola limbah radioaktif[5]. 

Untuk menghapus data zat radioaktif 
terbungkus tersebut dari B@LIS atau data base 
perizinan BAPETEN maka penghasil limbah radioaktif 
wajib mengajukan penetapan penghentian kegiatan yang 
menggunakan zat radioaktif tersebut kepada BAPETEN 
sehingga izin pemanfaatan yang dimiliki penghasil 
limbah radioaktif tidak akan tercatat lagi dalam data 
base perizinan BAPETEN sebagai pihak yang 
menggunakan zat radioaktif tersebut[4]. 

BATAN sebagai pihak yang melaksanakan 
pengelolaan limbah radioaktif, salah satunya adalah zat 
radioaktif terbungkus yang tidak digunakan 
berkewajiban melakukan proses pengumpulan dan 
pengelompokan zat radioaktif terbungkus yang tidak 
digunakan tersebut. Selama melakukan kedua proses 
kegiatan tersebut, BATAN diperbolehkan melakukan 
kajian terhadap zat radioaktif terbungkus yang tidak 
digunakan untuk menentukan apakah zat radioaktif 
terbungkus yang tidak digunakan dapat digunakan 
kembali (reuse), dapat didaur ulang (recycle) atau 
menjadi limbah radioaktif (disposal). Dalam melakukan 
kajian tersebut, BATAN harus menerbitkan laporan 
hasil kajian penentuan terhadap zat radioaktif 
terbungkus yang tidak digunakan. Pelaksanaan kajian 
harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah 
ditetapkan serta memenuhi standar, pedoman dan 
persyaratan yang telah ditentukan oleh BATAN. 

 
Peran penghasil limbah radioaktif, pengelola limbah 

radioaktif dan regulator 

Penghasil limbah radioaktif sekaligus 
pemegang izin berkewajiban untuk melakukan  kegiatan 
pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif 
terbungkus yang tidak digunakan lagi. Pada prosesnya, 
kegiatan tersebut tentunya memerlukan persyaratan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pada tahap ini, 
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penghasil limbah radioaktif memerlukan tempat 
penyimpanan yang representatif, artinya wajib 
menyediakan tempat yang memenuhi standar 
keselamatan, keamanan dan proteksi radiasi yang 
memadai. Selain itu, untuk mendukung perlindungan 
terhadap lingkungan hidup sebaiknya penghasil limbah 
radioaktif mempunyai rencana besar dalam penanganan 
limbah radioaktif misalnya dengan memasukan klausul 
pengembalian limbah radioaktif ke negara asal pada 
kontrak kerja atau kontrak impor zat radioaktif 
terbungkus. 

Pengelola limbah radioaktif dapat berperan 
dalam menyediakan tempat penyimpanan limbah 
radioaktif untuk zat radioaktif terbungkus yang tidak 
digunakan (DSRS) sesuai dengan perkembangan ilmu 
dan teknologi terbaru yang tertuang dalam road map 
pengelolaan limbahradioaktif dengan tetap 
melaksanakan prinsip dan standar keselamatan, 
keamanan dan proteksi radiasi, misalnya penggunakan 
teknologi borehole disposal of sealed radioactive 
source. Meskipun sekarang masih menggunakan 
teknologi yang lain, namun prinsip dan standar 
keselamatan, keamanan dan proteksi radiasi tetap 
dijadikan fokus utama dalam pengelolaan limbah 
radioaktif. Selain itu, pengelola limbah juga agar 
melakukan kajian yang lebih komprehensif dalam 
menentukan DSRS sebelum dijadikan limbah radioaktif 
dengan memperhitungkan faktor sosial dan ekonomi. 

Regulator mempunyai peran yang sangat 
penting dalam menjaga pengelolaan limbah radioaktif 
tersebut menjadi implementatif dengan memperhitungan 
faktor sosial, ekonomi, proteksi radiasi, lingkungan dan 
faktor lainnya yang mendukung penyusunan peraturan. 
Salah satu faktor yang perlu dinyatakan dengan ekplisit 
adalah pengaturan opsi pengembalian zat radioaktif 
terbungkus yang tidak digunakan menjadi pilihan utama 
penghasil limbah radioaktif dalam pengolahan limbah 
radioaktif. Selain itu, aspek pengaturan terkait dengan 
keselamatan, keamanan, proteksi radiasi, perlindungan 
lingkungan dan perlindungan terhadap generasi di masa 
mendatang harus dijadikan perhitungan dalam 
penyusunan peraturan. 
 
V. KESIMPULAN 

Pengelolaan limbah radioaktif dalam hal ini 
sumber radioaktif/zat radioaktif terbungkus yang tidak 
digunakan (DSRS) dapat dijadikan perhatian/concern 
badan pengawas dalam membentuk peraturan 
perundangan mengingat jumlahnya yang relatif  cukup 
banyak. Dengan mengacu pada standar internasional 
terkini, regulasi negara lain yang telah maju, dan 
perkembangan ilmu dan teknologi di bidang 
ketenaganukliran, badan pengawas dapat melakukan 
kegiatan pembentukan peraturan perundangan secara 
konprehensif dan up to date, yang tentunya setelah 
melalui proses adopsi dan adaptasi yang baik. 

Dalam konteks pengelolaan limbah radioaktif, 
prinsip cradle to grave harus selalu dijadikan dasar 
dalam pengelolaan limbah radioaktif agar generasi 
mendatang memperoleh dan menikmati lingkungan 
sedikitnya sama dengan lingkungan yang diterima dan 
dirasakan oleh generasi sekarang. 

Selanjutnya, para pihak yang terlibat dalam 
proses pengelolaan limbah radioaktif juga harus 
berperan secara baik dan aktif  dalam mendukung 
kesuksesan proses tersebut. Keterlibatan para pihak 
tersebut antara lain melalui: 
1. Peran pemegang izin dalam pembelian atau 

impor harus lebih ditingkatkan (dikuatkan) 
khususnya dalam bernegosiasi dengan pabrikan 
atau supplier zat radioaktif terbungkus  dengan 
memastikan bahwa sumber bekas atau zat 
radioaktif terbungkus yang nantinya tidak 
digunakan akan dikembalikan ke negara asal 
yang menjadi bagian dalam klausul kontrak 
pembelian zat radiaoaktif tersebut. 

2. Peran BATAN sebagai pengelola limbah 
radioaktif harus ditingkatkan dan membuat road 
map bagaimana cara mengelola limbah radioaktif 
dan tempat pengelolaannya yang sesuai dengan 
teknologi terbaru dan selalu mentaati peraturan 
yang berlaku. 

3. Peran BAPETEN dalam membentuk peraturan 
perundangan antara lain dengan menyatakan 
secara tegas dalam peraturan yang disusun 
BAPETEN bahwa setiap sumber radioaktif yang 
diimpor dari luar negeri, limbahnya harus 
dikembalikan ke negara asal tanpa alasan apapun 
kecuali ada urgensi yang sangat kuat seperti 
perusahaan tersebut bangkrut. Serta dibuatkan 
surat perjanjian saat pembelian/ mengimpor 
bahwa sumber bekas harus dikembalikan ke 
negara asal. 
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