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ABSTRAK 

Reaktor daya non komersial - RDNK yang akan dibangun di Indonesia direncanakan berjenis High Temperature Gas 
Reactor (HTGR). Bahan bakar yang telah keluar dari reaktor memiliki karakteristik yang sangat berbeda bila 
dibandingkan dengan bahan bakar sebelum memasuki reaktor. Hal ini menyebabkan bahan bakar bekas membutuhkan 
suatu penanganan dan penyimpanan khusus dengan alasan keselamatan (paparan radiasi yang tinggi, potensi terjadinya 
kecelakaan kekritisan, potensi adanya ancaman sabotase dan lainnya). Karenanya tujuan dari penulisan makalah ini 
adalah perlu kiranya dilakukan suatu kajian keselamatan penanganan dan penyimpanan bahan bakar bekas RDNK, 
dengan membahas serta menelaah aspek keselamatan pada Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Bekas HTGR 
ditinjau dari aspek teknis, legal, dan kebijakan nasional. Diharapkan dengan tulisan ini dapat  memenuhi semua aspek 
keselamatan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, penanganan dan penyimpanan Bahan 
Bakar Nuklir Bekas. 
 
Kata kunci: HTGR. Bahan Bakar Bekas, Keselamatan  
 
ABSTRACT 
The non-commercial power plant –RDNK that to be built in Indonesia are High Temperature Gas Reactor (HTGR) 
type. The fuel that has been generated from the reactor has different characteristics when compared to the fresh fuel. 
This causes the spent fuel require special handling and storage for safety reasons against radiation exposure, 
criticality, sabotage and so forth. Therefore the purpose this paper is to conduct a review of the safety of handling and 
storage of RDNK spent fuel, by discussing and reviewing the safety aspects of Handling and Storage of HTGR spent 
fuel in terms of technical, legal, and national policies. It is hoped that this paper can meet all aspects of safety required 
bay law. 
 
Keywords: HTGR, Spent fuel, Safety 
 
I. PENDAHULUAN 

Reaktor daya non komersial (RDNK) yang 
akan dibangun di Indonesia direncanakan berjenis High 
Temperature Gas Reaktor (HTGR) khususnya Pebble 
Bed Modular Reaktor (PBMR). Reaktor ini 
menggunakan bahan bakar berbentuk bola-bola kecil 
yang terdiri dari tiga lapisan penghalang (TRISO) yang 
kemudian dibentuk menjadi bola lebih besar atau 
disebut dengan pebble. Jumlah bola-bola bahan bakar 
tersebut dalam suatu reaktor PBMR dengan daya 10 
MWth adalah sekitar 17000 buah bahan bakar 
berbentuk bola. Permasalahan yang timbul disini adalah 
dengan jumlah bahan bakar berbentuk bola yang 
mencapai puluhan ribu akan diperlukan suatu sistem 
penanganan dan juga penyimpanan bahan bakar bekas 
yang memperhitungkan potensi bahaya yang terjadi 
diantaranya seperti paparan radiasi yang tinggi, potensi 
terjadinya kecelakaan kekritisan, potensi adanya 
ancaman sabotase dan lainnya.   

Bahan bakar setelah digunakan di reaktor akan 
dikeluarkan untuk kemudian disimpan selama rentang 
waktu tertentu dengan suatu sistem tertentu. Bahan 
bakar yang telah keluar dari reaktor memiliki 

karakteristik yang sangat berbeda bila dibandingkan 
dengan bahan bakar sebelum memasuki reaktor. Hal ini 
menyebabkan bahan bakar bekas membutuhkan suatu 
penanganan dan penyimpanan khusus dengan alasan 
keselamatan terhadap paparan radiasi.  

Penanganan dan penyimpanan bahan bakar 
nuklir bekas harus dapat memenuhi semua aspek 
keselamatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Karenanya tujuan dari penulisan makalah ini 
adalah perlu kiranya dilakukan suatu Kajian 
Keselamatan Penanganan dan Penyimpanan Bahan 
Bakar Bekas RDNK, dengan membahas serta menelaah 
aspek keselamatan pada Penanganan dan Penyimpanan 
Bahan Bakar Bekas HTGR ditinjau dari aspek teknis, 
legal, dan kebijakan nasional.  

 
II. METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam penulisan 
makalah ini adalah dengan cara studi literatur terhadap 
berbagai dokumen yang terkait dengan penyimpanan 
dan penanganan bahan bakar bekas HTGR. Pada 
makalah ini, hanya akan dibahas tinjauan keselamatan 
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terkait Aspek Teknis, Aspek Legal dan Aspek kebijakan 
atau Stategi Nasional. 

. 
III. POKOK BAHASAN 

Pada penangananan dan penyimpanan bahan 
bakar bekas, berbagai aspek perlu dipertimbangkan 
dalam pengambilan keputusan dalam penanganan dan 
pengelolaan bahan bakar bekas dalam kaitannya dengan 
peraturan perundangan di Indonesia. Berbagai aspek 
yang dipertimbangkan dalam melakukan tinjauan 
keselamatan diantaranya: Aspek Teknis, Aspek Legal 
dan Aspek kebijakan atau Stategi Nasional. 

 
A. Aspek Teknis 

Aspek teknis yang perlu diperhatikan terkait 
dengan keselamatan penangan dan penyimpanan bahan 
bakar bekas yaitu: 
1. Jenis Bahan Bakar HTGR 

Terdapat dua jenis bahan bakar HTGR yaitu 
prismatik dan pebble bed. Pada tipe prismatik, sejumlah 
partikel TRISO terdispersi dalam elemen bakar silindris, 
dimasukkan ke dalam blok grafit berbentuk heksagonal. 
Sedangkan dalam tipe pebble bed, partikel TRISO 
dengan jumlah tertentu didispersikan ke dalam bahan 
bakar pebble berbentuk bola. 

Bahan bakar prismatik terdiri dari blok yang 
besar dengan pola teratur dan lubang-lubang pendingin. 
Partikel bahan bakar berlapis dimasukkan dalam bahan 
bakar kompak silindris, gambar 1, yang kemudian 
dimasukkan dalam blok grafit berbentuk heksagonal 

 
 

Gambar 1. Bahan Bakar HTGR Jenis Prismatik [10] 
 
Bahan bakar pebble terdiri dari partikel bahan 

bakar berlapis yang kompak, dalam suatu cangkang 
berbentuk bola, gambar 2. Dalam setiap bahan bakar 
pebble terdapat sekitar 104 partikel berlapis berdiameter 
0,92 mm yang terdispersi secara merata dalam matriks 
grafit untuk membentuk zona bahan bakar berdiameter 
5 cm yang dilapisi grafit dengan ketebalan 0,5 cm, dan 
setiap hari sekitar 350 bahan bakar dikeluarkan.  

 

 
Gambar 2. Bahan Bakar HTGR Pebble Bed. [4] 

 

Partikel berlapis ini memiliki beberapa peran 
yang sangat penting diantaranya untuk mengungkung 
produk fisi agar tetap berada didalam kernel bahan 
bakar serta memberikan kekuatan mulur ataupun 
mengerut sewaktu mengalami iradiasi. Ketika telah 
menjadi partikel berlapis TRISO, maka partikel berlapis 
TRISO ini dapat digunakan untuk membentuk bahan 
bakar prismatik ataupun pebble bed. 

Fungsi dari lapisan-lapisan yang terdapat pada 
partikel berlapis TRISO adalah sebagai berikut : 
- Lapisan buffer berpori : lapisan untuk menghentikan 

energi produk fisi sehingga melindungi IPyC dari 
kerusakan radiasi, dan memberikan volume kosong 
yang cukup untuk mengakomodasi gas produk fisi dan 
pembengkakan kernel.  

- Lapisan IPyC : penghalang bagi difusi gas produk fisi 
dan gas klorine, yang dihasilkan sewaktu proses 
deposisi SiC, infiltrasi ke dalam kernel; dan 
membantu menjaga lapisan SiC sewaktu kompresi.  

- Lapisan SiC : pembatas utama tekanan, menahan 
produk fisi logam, dan memberikan kekuatan.  

- OPyC : penghalang gas produk fisi, mengurangi 
stress/tegangan tarik pada lapisan SiC dan membentuk 
ikatan permukaan material overcoating atau matriks. 

 
2. Sistem penanganan loading-unloading elemen bakar  

Di dalam operasi reaktor tipe HTR-10, loading 
bahan bakar kernel dilakukan secaraotomatis melalui 
sistem loading-unloading pneumatik. Setiap jam 
terdapat 150 buah elemen bakar disirkulasikan dalam 
sistem tersebut dimana ada 3 elemen bakar baru di 
dalamnya. Setiap elemen bakar tersirkulasi hingga 10 
kali. Elemen bakar tersebut akan melewati alat 
spektrometri γ untuk pengukuran radiasi γ dari Cs 
sebagai kontrol atau pengecekan tingkat burn-up dari 
elemen bakar. Bila burn-up dari elemen bakar kernel  
telah mencapai lebih dari 10 % maka elemen bakar itu 
dikeluarkan sebagai bahan bakar bekas. Elemen bakar 
tersebut di dalam sirkulasinya melewati alat radiografi 
untuk pengecekan keutuhannya. Bila elemen bakar telah 
mengalami kerusakan maka elemen bakar tersebut akan 
dikeluarkan dan menjadi Bahan Bakar Nuklir Bekas 
(BBNB). 

Sistem penanganan loading-unloading pebble 
elemen bakar dengan sistem control otomatisnya 
ditunjukkan pada Gambar 3. Terlihat bahwa pebel 
elemen bakar yang keluar dari teras reaktor (1) melewati 
selector (2) yang menetapkan pebble rusak atau masih 
utuh. Bila pebbe telah rusak maka alat transfer (3) akan 
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mengirim pebble ke penampung bahan bakar rusak (4). 
Selektor (2) merupakan alat radiografi yang dapat 
mendeteksi tingkat kerusakan pebel elemen bakar. Pebel 
elemen bakar yang masih utuh ditransfer ke 
spektrometer beta gama untuk pendeteksian tingkat 
burn-upnya, bila burnup telah tercapai (+10 %), maka 
pebble elemen bakar menjadi BBNB. Sistem computer 
(11) mengatur perintah penggantian pebble elemen 
bakar saat terdapat pebel yang keluar sistem karena 
telah rusak atau menjadi BBNB. 
 

 
Gambar 3.  Sistem kontrol dan distribusi bahan bakar 

kernel tipe bola [4] 
 
3. Penyimpanan / storage bahan bakar bekas  

Dalam penangan bahan bakar nuklir bekas 
HTGR, terdapat 2 metode penyimpanan sementara, 
yaitu penyimpanan kering dan penyimpanan basah 
dimana keduanya mempunyai flesibilitas dalam hal 
manajemen bahan bakar bekas. 

 

 
Gambar 4. Kolam penyimpanan bahan bakar bekas [6] 

 

 
Gambar 5. Penyimpanan kering bahan bakar bekas.[6] 

 
Dalam penyimpanan bahan bakar bekas, 

terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dari 
masing-masing opsi yang dipilih. Komponen yang 

menjadikanperbandingan dari opsi yang dipilih 
diantaranya yaitu : 
• Tipe pendinginan 
• Fleksibilitas pada saat penggatian atau pengisian 

bahan bakar bekas 
• Retrievability dari bahan bakar 
• Integritas bahan bakar 
• Proses memonitoring bahan bakar 
• Lepasan radiologikal dan bahan kimia 
• Limbah padat yang dihasilkan 
• Kemungkinan tumbukan atau ditabrak pesawat 

terbang. 
 
B. Aspek Kebijakan/Strategi Nasional  

Pada aspek pengambilan kebijakan nasional 
sangat berhubungan dengan dengan aspek teknis yang 
menjadi pertimbangan terkait dengan keselamatan 
penangan dan penyimpanan bahan bakar bekas yaitu: 
1. Opsi manajemen bahan bakar  

Secara strategis terdapat tiga pilihan utama 
untuk pengelolaan bahan bakar bekas yaitu: 
a. reprosesing,  
b. disposal pada repositori geologi terpantau/ 

monitored geologic repository (MGR),  
c. penyimpanan ditapak jangka panjang.  

Dalam situasi yang ideal, bahan bakar bekas 
akan dikirim keluar tapak segera setelah keluar dari 
reaktor ke salah satu fasilitas reprosesing. Namun, 
ketersediaan pilihan ini bervariasi pada tingkat nasional 
atau regional. Dalam kasus di mana pengiriman keluar 
tapak  bukanlah pilihan yang tersedia, maka bahan 
bakar bekas harus disimpan di di dalam tapak sampai 
tersedia pilihan. 
 
2. Strategi pengolahan bahan bakar bekas HTGR 

Terdapat dua strategi pengolahan bahan bakar 
bekas HTGR, yaitu: 
a. Disposal langsung 

Disposal langsung adalah pilihan saat ini untuk 
pengelolaan limbah elemen bahan bakar bekas HTGR. 
Ada sejumlah fitur positif untuk konsep HTGR yang 
efektif tidak hanya selama operasi normal dan selama 
kecelakaan, tetapi juga dalam kondisi penyimpanan 
menengah dan disposal akhir; termasuk diantaranya: 
• Efisiensi penggunaan uranium dan in-situ plutonium 

yang dihasilkan dalam bahan bakar LEU karena 
tingginya burn up; 

• Komposisi isotop dalam bahan bakar bekas yang 
sesuai dengan non-proliferasi; 

• Lapisan partikel TRISO bahan bakar memberikan 
penghalang jangka panjang yang efektif terhadap 
transportasi produk fisi dan mengurangi kebutuhan 
untuk barrier tambahan; 

• Karena densitas daya rendah dari bahan bakar, 
sistem pendingin udara pasif mencukupi sejak awal 
dari penyimpanan menengah; 

• Teknik disposal dikembangkan untuk limbah aktif 
menengah dapat diterapkan untuk bahan bakar bekas 
HTGR ; 

• Matriks grafit homogen meminimalkan setiap upaya 
pengkondisian bahan bakar bekas; dan 

• Ketahanan korosi dari matriks grafit dan pelapis 
partikel terhadap repositori yang relevan dengan air 
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garam memungkinkan konsep kemasan disposal 
bahan bakar yang sederhana. 

 
b. Reprosesing bahan bakar HTGR  

Secara umum terdapat tiga jenis pengolahan 
metalurgi pada proses reprosesing bahan bakar bekas, 
yaitu: 
1. Pyrometallugy menggunakan panas untuk memulai 

pemisahan logam dari konsentrat mineral (misalnya  
peleburan tembaga  untuk menghasilkan blister 
copper). 

2. Electrometallurgy menggunakan arus listrik untuk 
memisahkan logam (misalnya peleburan alumina 
untuk memproduksi aluminium). 

3. Hydrometallurgy menggunakan larutan air yang 
larut logam, juga kadang pula sel elektrolit untuk 
memisahkan (e.g. produksi zinc, penyulingan 
tembaga). 

Proses di masa yang akan datang  harus memenuhi 
kriteria atau kinerja berikut : 
• Pemisahan grafit dari partikel terlapisi, tanpa 

merusak dan tanpa transfer kontaminasi yang 
signifikan; 

• Teknik untuk menghilangkan lapisan coating 
partikel tanpa merusak kernel; dan 

• Mengoptimalkan proses pengelolaan dan 
kondisioning limbah (termasuk limbah sekunder). 

Sebelumnya, proses pembakaran digunakan 
untuk mengekstrak partikel terlapisi dari matriks elemen 
bahan bakar HTGR. Proses ini tidak bisa lagi digunakan 
karena kemungkinan melepaskan C14 ke lingkungan. 

Disposal langsung adalah pilihan saat ini untuk 
pengelolaan limbah elemen bahan bakar bekas HTGR. 
Sebagai acuan dalam penyimpanan bahan bakar Bekas 
HTGR adalah Negara Jerman dan Amerika Serikat. 
Banyak fasilitas nuklir di  Amerika memiliki Fasilitas 
penyimpanan bahan bakar bekas Independent yang 
digunakan untuk menyimpan sementara bahan bakar 
bekas HTGR. Terdapat permasalahan yang sedang 
berlangsung seperti isu-isu politik, sosial dan teknis. 
Kapasitas yang dialokasikan untuk bahan bakar bekas 
nuklir komersial, bahan bakar bekas US DOE dan 
limbah radioaktif tingkat tinggi di Yucca Mountain saat 
ini diakui tidak cukup untuk menampung aliran limbah 
yang ada, apalagi limbah yang dihasilkan dari HTGR. 
Namun metode akhir pengemasan dan transfer bahan 
bakar bekas Fort St. Vrain  ke repositori, baik dari 
lokasi penyimpanan di Idaho atau Colorado masih 
menjadi permasalahan. Meski demikian, persyaratan 
repository cask untuk bahan bakar HTGR terus 
dilakukan penelitian.  

Sedangkan di Jerman, tes demonstrasi in-situ 
dari penyimpanan akhir langsung dengan elemen bahan 
bakar bola direncanakan dalam Proyek MHV (Elemen 
Bakar MAW dan HTR Uji Storage di Lubang Bor) yang 
di mulai pada tahun 1983. Hal ini difokuskan pada 
teknik penanganan radioaktif yang berlaku untuk 
disposal in-situ. Sebuah lubang bor dengan kedalaman 
10 m akan dibor di tambang garam dan dengan empat 
tabung stainless steel gas, masing-masing dengan 950 
elemen bakar bekas dan total ~ 403g uranium. Tes 
direncanakan untuk durasi lima tahun. Tetapi proyek 

ini, dihentikan karena alasan keuangan dan demonstrasi 
tes penyimpanan tidak pernah terwujud. 

 
C. Aspek Legal 

Aspek Legal atau peraturan perundangan di 
Indonesia yang menjadi pertimbangan terkait dengan 
keselamatan penangan dan penyimpanan bahan bakar 
bekas yaitu: 
1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran 
2. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Limbah Radioaktif 
3. Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2010 
tentang Desain Sistem Penanganan dan Penyimpanan 
Bahan Bakar Nuklir 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014tentang 
Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan 
Nuklir. 

 
IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembangunan RDNK Tipe HTR-10 yang 
rencananya akan dibangun di Indonesia, merupakan 
reaktor berbahan bakar partikel berlapis triso dalam 
matriks grafit, dengan pendingin primer gas helium. 
Reaktor tersebut diharapkan dapat digunakan untuk 
eksperimen pembangkitan energi listrik dan kegiatan 
ko-generasi seperti pencairan dan gasifikasi batubara, 
produksi hidrogen, pemanfaatan panas untuk proses 
kimia suhu tinggi dan lain-lain. 

HTGR mempunyai sistem pendingin dan bahan 
bakar yang unik bila dibandingkan dengan jenis reaktor 
nuklirlain. Pemahaman sistem HTGR, bahan bakar dan 
aspek regulasi adalah awal yang baik untuk perbaikan 
yang diperlukan. Pemahaman akan aspek-aspek tertentu 
seperti siklus bahan bakar perlu dilakukan. 

Selain itu pengelolaan limbah radioaktif dan 
bahan bakar nuklir bekas (BBNB) merupakan bagian 
yang sangat penting dari keselamatan operasi RDNK, 
oleh karenanya informasi mengenai jenis dan jumlah 
limbah dan BBNB serta cara pengelolaannya hendaknya 
dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di Indonesia. 

Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas 
berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dapat 
memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan.Ketentuan 
perundangan terkait dengan penanganan dan  
penyimpanan bahan bakar bekas RDNK yang akan 
dilakukan oleh Badan Pelaksana perlu 
mempertimbangkan sejumlah aspek seperti diantaranya 
Inventori limbah; Karakterisasi limbah; Pengolahan; 
Pengkondisian; Penyimpanan sementara; 
Penyimpanan/pembuangan akhir; Opsi teknis yang 
digunakan; Pengelolaan limbah jangka panjang; dan 
Titik akhir dalam pengelolaan limbah.  

Karenanya sejak tahap awal, pernyataan 
perencanaan penanganan Bahan Bakar  Nuklir Bekas 
dan limbah radioaktif harus telah dilampirkan dan 
dinyatakan dengan jelas oleh badan pelaksana karena 
merupakan Persyaratan teknis untuk memperoleh izin 
pemanfaatan Bahan Nuklir (PP No. 2 Tahun 2014  pasal 
108). Perencanaan penanganan Bahan Bakar  Nuklir 
Bekas harus telah memenuhi semua pertimbangan yang 
dipersyaratkan  oleh peraturan yang ada di Indonesia. 
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Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 
tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, 
pada Pasal 32 maka BATAN selaku calon operator 
HTGR wajib melaksanakan penyimpanan sementara 
Bahan Bakar Nuklir Bekas dalam waktu sekurang-
kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir. Oleh 
karena itu perlu dipastikan bahwa fasilitas penyimpanan 
bahan bakar bekas yang disediakan mampu menyimpan 
bahan bakar bekas yang dihasilkan selama masa operasi 
reaktor dan memenuhi ketentuan keselamatan yang 
berlaku.Selain itu dalam masa pembangunan dan 
pengoperasion instalasi penyimpanan sementara Bahan 
Bakar Nuklir Bekas sesuai pasal 38, BATAN wajib 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh BAPETEN. 

Menurut Perka No.3 Tahun 2010 Tentang 
Desain Sistem Penanganan dan Penyimpanan Bahan 
Bakar Nuklir  untuk Reaktor, paragraf 8 menyatakan 
Desain sistem penanganan dan penyimpanan bahan 
bakar mencakup Penyimpanan Basah dan Penyimpanan 
Kering.  Dan dalam hal ini bila Bahan Bakar Nuklir 
bekas setelah dipindahkan dari dan tidak akan 
digunakan lagi dalam teras reaktor harus disimpan 
dalam Penyimpanan Basah.  Kemudian Bahan Bakar 
Nuklir bekas dapat dipindahkan ke Penyimpanan Kering 
setelah disimpan dalam penyimpanan basah paling 
singkat 1 (satu) tahun. 

Berdasarkan peraturan tersebut, perlu kiranya 
menjadi pertimbangan, baik BAPETEN sebagai badan 
pengawas maupun BATAN sebagai pelaksana, untuk 
mempertimbangkan serta malakukan kajian lebih 
mendalam sehubungan dengan teknik dan cara 
penyimpanan bahan bakar bekas sementara tersebut.  

Setelah bahan bakar bekas disimpan sementara, 
maka opsi pengelolaan yang dapat dilakukan menurut 
pasal 33 tindakan yang harus dilakukan yaitu 
a. mengirim kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas ke 

negara asal; atau 
b. menyerahkan Bahan Bakar Nuklir Bekas kepada 

BATAN. 
Pertimbangan dalam pemilihan opsi 

pengelolaan bahan bakar bekas dapat ditentukan 
berdasarkan asal bahan bakar yang digunakan. Jika 
bahan bakar yang digunakan berasal dari negara lain 
(diimpor) maka perlu dipastikan bahwa bahan bakar 
bekas yang dihasilkan dapat dikirim kembali ke negara 
asal. Sedangkan untuk bahan bakar yang dihasilkan 
(difabrikasi) oleh fasilitas yang dimiliki oleh BATAN, 
maka BATAN perlu menyiapkan instalasi pembuangan 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa sesuai 
ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, 
pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas tidak 
diperbolehkan, sehingga opsi pengelolaan yang 
dimungkinkan sebagaimana yang telah disampaikan 
harus terus dapat dipertimbangankan.. 

Sehingga apabila bahan bakar bekas tidak 
dapat dikirim kembali ke negara asal dan Indonesia 
tidak memperbolehkan pengolahan ulang bahan bakar 
nuklir bekas maka Pembuangan Bahan Bakar Nuklir 
Bekas dilakukan pada instalasi penyimpanan lestari 
dimana BATAN harus menyediakan tempat 
penyimpanan lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas. 

Instalasi pembuangan (disposal) untuk bahan 
bakar bekas yang dimaksud adalah instalasi 
penyimpanan lestari. Tetapi berdasarkan pengalaman 
dari negara pengguna teknologi HTGR yaitu Jerman 
dan Amerika Serikat, penyimpanan lestari bahan bakar 
bekas HTGR belum dapat terwujud karena berbagai 
permasalahan baik dari aspek politik, sosial dan teknis. 
Untuk itu perlu dipertimbangkan guna mempersiapkan 
perencanaan terkait instalasi tersebut mengingat selain 
harus memenuhi ketentuan dan persyaratan baik teknis 
maupun administratif, penentuan tempat penyimpanan 
lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas ditetapkan oleh 
Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). 
 

V. KESIMPULAN 

 Dalam penanganan dan penyimpanan bahan 
bakar nuklir bekas RDNK, guna mencapai tingkat 
keselamatan yang diinginkan seluruh aspek teknis, legal 
dan strategis harus terus dipertimbangkan dengan 
melakukan:  
a. Terkait aspek teknis/keselamatan: Identifikasi 

persyaratan keselamatan bagi masyarakat dan 
lingkungan hidup pada saat ini dan masa mendatang; 

b. Terkait aspek strategi dan kebijakan: 
• Identifikasi rencana pengelolaan limbah radioaktif, 

antara lain yang menjadi tanggungjawab badan 
pelaksana dan badan pengawas; dan  
• Strategi yang diperlukan dalam pengelolaan 

limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas, 
yaitu: Inventori limbah; Karakterisasi limbah; 
Pengolahan; Pengkondisian; Penyimpanan 
sementara; Penyimpanan/pembuangan akhir; Opsi 
teknis yang digunakan;  serta Pengelolaan limbah 
jangka panjang; dan Titik akhir dalam pengelolaan 
limbah. (b&c masuk) 

c. Terkait aspek legal: Peninjaun kembali peraturan 
perundangan di Indonesia yang khusus mengatur 
keselamaatan Bahan Bakar HTGR  
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