UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1997
TENTANG
KETENAGANUKLIRAN
[LN 1997/23, TLN 3676]
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
(1) Barangsiapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2)1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Barangsiapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1
(satu) tahun.
Penjelasan:
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)2 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
1

Pasal 17
(2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta
dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.
Penjelasan:
Pasal 17
Ayat (2) Pengertian pembangunan pada ayat ini termasuk penentuan tapak
dan konstruksi instalasi nuklir.
2
Pasal 19
(1) Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam
instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi
pengion wajib memiliki izin.
Penjelasan:
Pasal 19
Ayat (1) Kedudukan petugas dalam pengoperasian reactor nuklir dan
pemanfaatan sumber radiasi sangat penting. Mengingat peranannya dapat
menentukan aman atau tidaknya pengoperasian dan pemanfaatan itu, maka
dengan mendapatkan izin, petugas tersebut harus menjalani suatu pengujian
untuk membuktikan kualifikasinya. Yang dimaksud dengan petugas tertentu
adalah, antara lain, ahli radiografi, operator radiografi, petugas proteksi
radiasi, petugas dosimetri, dan petugas perawatan.
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(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam)
bulan.
Penjelasan:
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)3 dipidana dengan pidana
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
Penjelasan:
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)4 untuk penghasil limbah
radioaktif tingkat tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
(2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)5 untuk penghasil limbah
3

Pasal 17
(1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 17
Ayat (1) Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu pada ayat ini adalah
pemanfaatan zat, alat, atau benda yang pancaran radiasi dan aktivitasnya
lebih kecil dari pada pancaran radiasi dan aktivitas yang seharusnya
memiliki izin, antara lain, alat navigasi, jam, kaos lampu petromaks, dan
pendeteksi asap.
4
Pasal 24
(2) Penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi wajib menyimpan sementara limbah
tersebut dalam waktu sekurang-kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir.
Penjelasan:
Pasal 24
Ayat (2) Cukup jelas.
5
Pasal 24
(1) Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang wajib mengumpulkan,
mengelompokkan, atau mengolah dan menyimpan sementara limbah tersebut
sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23.
Penjelasan:
Pasal 24
Ayat (1) Kewajiban penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat
sedang, dimaksudkan agar limbah radioaktif tersebut dikelola di dalam
lokasi instalasi nuklir sehingga tidak membahayakan pekerja, anggota
masyarakat, dan lingkungan hidup serta memudahkan tindakan pengelolaan
selanjutnya oleh Badan Pelaksana. Penyimpanan sementara dimaksudkan
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radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang dipidana dengan pidana
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1
(satu) tahun.
Penjelasan:
Pasal 44 Cukup jelas.

menurunkan tingkat zat radioaktif yang berumur pendek sebelum
pengelolaannya diserahkan kepada Badan Pelaksana.

