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ABSTRAK 
ASPEK TEKNIS PENDUKUNG UCD REAKTOR RISET INOVATIF. Dalam kurun 10 

tahun mendatang, dua reaktor yang dioperasikan BATAN akan berakhir masa operasinya, yaitu 

reaktor TRIGA 2000 di Bandung dan reaktor Kartini di Yogyakarta.  Pada saat itu, reaktor 
RSG-GAS mencapai 33 tahun yaitu mendekati masa hidupnya (40 tahun).  Di sisi lain, 

kebutuhan radioisotop dunia terus meningkat sebesar 10% per tahun, sementara beberapa 

reaktor riset yang memproduksi radioisotop telah berumur lebih dari 30 tahun dan menjadi 
kurang produktif.  Oleh karena itu dirasa perlu untuk memiliki reaktor riset baru pendamping 

RSG-GAS. Undang-undang Ketenaga-nukliran No.10/1997 menyatakan bahwa pembangunan 

dan pengoperasian reaktor riset merupakan tanggung jawab badan pelaksana, maka desain 

reaktor riset yang akan datang diharapkan dilakukan oleh BATAN sendiri.  Agar desain 
memiliki arah yang tepat maka diperlukan dokumen persyaratan teknis pengguna atau UCD 

(User Criteria Document),yang merupakan tujuan dari makalah ini.  Dari hasil kajian diperoleh 

dokumen UCD berisikan 7 aspek teknis yang diperlukan calon pengguna/user, yaitu pemilihan 
lokasi, pemanfaatan reaktor, desain neutronik atau fisika teras, desain termohidrolika, desain 

sistem kendali, desain fitur keselamatan dan desain bahan bakar.  Reaktor RRI memiliki kriteria 

teras kompak, fluks neutron termal rerata 5 × 10
14

 neutron cm
-2

 s
-1

, memiliki fasilitas neutron 
cepat, fasilitas neutron transmutation doping (NTD), fasilitas iradiasi target, rabbyt system, cold 

neutron source, beam tube dan uji material reaktor maju.   

 

Kata kunci: reaktor riset inovatif, UCD  

 

ABSTRACT 

TECHNICAL ASPECTS for UCD INNOVATIVE RESEARCH REACTORS 
SUPPORTING. Within the next 10 years, two of three reactors operated by BATAN will end 

the period of operation, the reactor TRIGA 2000 reactor in Bandung and Yogyakarta.  At that 

time, the age of RSG-GAS reactor will be 33 years is approaching its life for 40 years. On the 

other hand, the need for radioisotopes world continues to increase by 10% per year, whereas 
some research reactor that produces radioisotopes has been outstanding for more than 30 years, 

and become less productive. Therefore it is necessary to have a new research reactor companion 

of RSG-GAS reactor. Employment Law No.10/1997 stated that the construction and operation 
of research reactors is the responsibility of implementing agencies, therefore the design of a 

research reactor that will come is expected to be done by BATAN. To have the right direction 

we need User Criteria Document or UCD, which is the purpose of this paper. Results obtained 
from assessment that document contains 7 (seven) necessary technical aspects of user, i.e. site 

evaluation, reactor utility, neutronic or reactor physics design, thermal hydraulic design, control 

system design, safety fiture and fuel element design. RRI reactor has a compact core criteria, the 

mean thermal neutron flux of 5 × 10
14

 neutrons cm
-2

 s
-1
, has a fast neutron facility, the facility 

for neutron transmutation doping (NTD), the target irradiation facilities, rabbit system, cold 

neutron source, beam tube and test advanced reactor materials. 

 
Key words: innovative research reactor, UCD 



 

 
 

 

1. Pendahuluan 

 BATAN, sebagai institusi 

litbang nuklir di Indonesia, pada saat ini 

mengoperasikan tiga reaktor riset yaitu 

reaktor Kartini di PTAPB-BATAN 

Yogyakarta, reaktor TRIGA 2000 di 

PTNBR-BATAN Bandung dan reaktor 

RSG-GAS di Serpong.  Mengingat 2 

(dua) reaktor riset akan berakhir masa 

operasinya, yaitu Reaktor Kartini di 

tahun 2020 dan Reaktor TRIGA 2000 di 

tahun 2016, sementara reaktor RSG-

GAS pada tahun 2020 akan berusia 33 

tahun, dimana usianya mendekati 40 

tahun yang merupakan akhir masa 

operasinya, maka perlu untuk memiliki 

sebuah reaktor riset baru pendamping 

reaktor RSG-GAS. Pada makalah 

sebelumnya telah dibahas mengenai 

masalah akan berakhirnya usia reaktor 

riset yang dimiliki Indonesia dan kajian 

reaktor riset baru yang saat ini sedang 

dibangun di beberapa negara[1], serta 

rencana penyusunan dokumen UCD dan 

fasilitas yang diharapkan dapat 

diakomodir oleh reaktor riset baru 

berdasarkan prinsip prinsip dasar (basic 

principle) reaktor inovatif[2].  Reaktor 

riset baru yang diinginkan adalah 

reaktor masa depan yang didesain 

sesuai rencana kebutuhan dalam 

penyediaan fasilitas untuk produksi 

radioisotop maupun untuk kebutuhan 

litbang.  Rencana pembangunan reaktor 

riset baru diharapkan akan berdampak 

pada: 

 terjaminnya kemandirian 

produksi radioisotop untuk pasar 

lokal serta meningkatkan ekspor 

ke luar negeri, 

 tersedianya fasilitas yang dapat 

dipakai oleh lembaga litbang 

dan perguruan tinggi, 

 peningkatan kemampuan SDM 

yang menguasai bidang reaktor 

nuklir. 

 Berdasarkan pengalaman negara 

maju, seperti Kanada dan Australia, 

pengoperasian reaktor riset dapat 

memberikan devisa (keuntungan).  Pada 

saat ini, dominasi produksi radioisotop 

dunia dikuasai oleh reaktor NRU di 

Kanada, reaktor OPAL di Australia, dan 

reaktor SAFARI di Afrika Selatan.  Hal 

ini disebabkan karena reaktor NRU 

menguasai 40% produksi isotop dunia, 

sehingga ketika ada permasalahan di 

reaktor tersebut pada tahun 2009, maka 

terjadilah krisis radioisotop, khususnya 

Mo99/Tc-99m, di berbagai negara.  

Reaktor-reaktor tersebut sudah 

menjadikan produksi radioisotop 

sebagai kegiatan bisnis. 

 Disamping itu, pemanfaatan 

metode neutron transmutation doping 

dalam memproduksi semikonduktor 



 

 
 

 

melalui iradiasi silicon ingot dapat 

memberikan dampak devisa lebih besar 

dibanding produksi radioisotop.  Seperti 

reaktor OPAL di Australia diprediksi 

dapat menghasilkan keuntungan sebesar 

2,5 juta US$/tahun.  Hal ini 

menunjukkan reaktor riset dapat dipakai 

sebagai fasilitas untuk menghasilkan 

devisa bagi negara. 

 Fakta lain adalah bahwa 

berdasarkan laporan IAEA ada 66% 

reaktor riset di dunia ini sudah berumur 

lebih dari 30 tahun, sehingga menjadi 

kurang produktif.  Hal ini merupakan 

suatu peluang yang sangat strategis 

untuk merealisasikan reaktor riset baru 

di Indonesia pada masa mendatang. 

 Berdasarkan kenyataan di atas, 

maka BATAN sebagai lembaga litbang 

nuklir perlu membuat sebuah User 

Criteria Document (UCD) yang 

merupakan dokumen berisi persyaratan 

teknis pengguna (user) dari reaktor riset 

yang akan didesain.  Reaktor riset yang 

akan didesain itu diberi nama Reaktor 

Riset Inovatif (RRI), karena memiliki 

kandungan lokal yang tinggi, didesain 

oleh SDM BATAN dan memiliki 

inovasi desain dari pemanfaatannya 

yaitu menekankan aspek ekonomi. 

 UCD adalah dokumen yang 

berisi kriteria/persyaratan spesifik yang 

ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan 

dapat diwujudkan dalam pelaksanaan 

riil.  UCD reaktor riset inovatif disusun 

dengan mengacu pada peraturan terkait 

yang telah diterbitkan oleh BAPETEN 

maupun IAEA, dengan demikian maka 

sinkronisasi antara kebutuhan dan 

peraturan perlu dilakukan.  Makalah ini 

ditulis dengan tujuan menyampaikan 

aspek aspek teknis yang harus dipenuhi 

untuk mendesain reaktor riset inovatif, 

yang tersusun di dalam suatu dokumen 

kriteria pengguna.   Dokumen UCD ini 

berisi kriteria/aspek teknis yang 

merupakan acuan untuk desain lanjutan, 

yaitu desain konseptual, desain dasar 

dan desain rinci/detail, dengan demikian 

kegiatan diharapkan dapat berlangsung 

dengan arah yang jelas.   

 Kegiatan penyusupan aspek 

aspek teknis sebagai pendukung UCD 

dilakukan dengan metode kajian dan 

evaluasi dari berbagai reaktor riset 

dunia.  Dengan mengetahui secara detail 

kondisi terkini reaktor riset dunia, maka 

dapat disusun persyaratan reaktor riset 

yang paling sesuai untuk kondisi 

mendatang.  Aspek yang dikaji mulai 

dari aspek tapak dan lingkungan, teras, 

sistem reaktor, fitur keselamatan, 

utilisasi reaktor dan instrumentasi 

reaktor.  Kajian dari internal BATAN 

melibatkan beberapa pakar, dari 

radioisotop (PRR), bahan maju 



 

 
 

 

(PTBIN), bahan bakar nuklir (PTBN), 

perekayasa (PRPN) dan operator reaktor 

riset (PRSG, PTBN dan PTAPB).  

Masukan juga diminta dari beberapa 

perguruan tinggi seperti ITB, UGM, 

UNY dan UIN Yogyakarta. 

 

Aspek Strategis 

 Agar memiliki aspek strategis, 

maka reaktor RRI yang akan dibangun 

harus dapat: 

 Memberikan devisa kepada 

negara melalui produksi 

radioisotop dan semikonduktor, 

 Menggirahkan kegiatan riset di 

dalam negeri maupun di 

kawasan regional terutama 

kegiatan litbang yang berkaitan 

dengan pemanfaatan reaktor dan 

 Meningkatkan kemampuan 

SDM dalam penguasaan 

teknologi reaktor baik dari aspek 

operasi dan keselamatannya. 

 

2.   Persyaratan Aspek Teknis 

 

 Persyaratan aspek teknis 

merupakan kriteria yang diusulkan 

untuk dipakai dalam mendesain Reaktor 

Riset Inovatif (reaktor RRI).  Kriteria 

ini ditetapkan berdasarkan hasil kajian 

dan evaluasi dari beberapa reaktor riset 

dunia yang baru saja dioperasikan dan 

trend reaktor riset baru yang sedang 

dibangun di beberapa negara serta 

menimbang kondisi reaktor riset yang 

saat ini dimiliki BATAN.  Dari hasil 

studi yang telah selesai dilakukan, 

terdapat 7 (tujuh) aspek teknis yang 

menjadi pendukung utama UCD reaktor 

riset inovatif yang dikelompokkan 

menjadi
[3]

: 

a. Tapak dan Lingkungan 

b. Manfaat dan Penggunaan 

Reaktor 

c. Desain Neutronik Teras 

Reaktor 

d. Desain Termohidrolika Teras 

dan Sistem 

e. Desain Sistem Kendali 

f. Desain Fitur Keselamatan 

g. Desain Bahan Bakar 

Aspek tersebut dijelaskan secara garis 

besar sebagai berikut: 

a. Aspek Tapak dan Lingkungan 

Reaktor Riset Inovatif harus 

dirancang agar sesuai dengan tapak atau 

lokasi yang berbeda dan memenuhi 

kriteria baku dalam proses penentuan 

tapak (sitting process). Aspek desain 

reaktor riset harus memungkinkan bagi 

kemudahan adaptasi ke berbagai tapak 

mencakup tata-letak dan struktur sipil 

yang dapat memenuhi kondisi sebagai 

berikut
[4-7]

: 

 ekosistem dan ekologi (geologi 

dan tektonik, seismologi, 



 

 
 

 

hidrologi, meteorologi, kontur, 

sosial, demografi , dan ekonomi) 

 aspek legal, interaksi publik, 

kemudahan akses, dampak 

lingkungan, analisis keselamatan 

nuklir dan aspek proteksi) dan 

 aspek keselamatan (safety 

related site) dan aspek non-

keselamatan (non-safety related 

site).   

Seleksi tapak harus 

mempertimbangkan fitur relevan yang 

akan dapat mempengaruhi keselamatan 

instalasi, atau dipengaruhi oleh instalasi, 

dan kelayakan pelaksanaan rencana 

kedaruratan. Semua aspek harus 

dievaluasi untuk proyeksi masa hidup 

instalasi dan dievaluasi ulang agar dapat 

diterima secara berkesinambungan atas 

keselamatan faktor-faktor yang terkait 

dengan tapak.  Dasar seleksi tapak 

untuk reaktor RRI bergantung pada 

banyak hal, termasuk pada rancangan 

reaktor dan pemanfaatannya sesuai yang 

direncanakan. 

 

b. Aspek Manfaat dan Penggunaan 

Reaktor
[8-12]

 

Pemanfaatan reaktor antara lain 

difokuskan pada aplikasi beam tube, 

produksi radioisotop, dan produksi 

semikonduktor dengan metode Neutron 

Transmutation Doping (NTD).  Fasilitas 

yang disediakan diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna 

semaksimal mungkin, untuk memenuhi 

aspek tersebut disediakan fasilitas 

sebagai berikut: 

 Beam tube 7 fasilitas. 

o Fluks neutron termal 

pangkal beam tube di 

teras sekitar 10
14

 n/cm
2
s. 

Beam tube ini  

diperlukan ke depan 

untuk penelitian struktur 

bahan berukuran orde 

angstrom hingga 

milimeter 

 Cold Neutron Source 

o Sumber neutron dingin 

tujuan untuk fluks 

neutron berenergi rendah 

(< 5 meV).  

o Fluks neutron sebesar 

10
8
 n/cm

2
s dengan 

panjang gelombang 

diatas  4 Å. 

o Digunakan untuk studi 

bio-molekul, polimer, 

pemisahan fasa dalam 

paduan sintesis, lapisan 

tipis, membran  

 Neutron Activation Analysis 

o Fasilitas normal rabbit 

system (NRS) diperlukan 

sebanyak 4 (empat) buah 



 

 
 

 

dengan fluks neutron 

termal ~10
14

 n/cm
2
s. 

Digunakan untuk analisis 

bahan yang umur 

paronya sedang  atau 

beberapa hari hingga 

beberapa bulan. 

o Fasilitas fast rabbit 

system (FRS) sebanyak 2 

buah dengan fluks 

neutron ~10
14

 n/cm
2
s. 

Digunakan untuk analisis 

bahan yang umur 

paronya pendek  

 Fasilitas Produksi Isotop (24 

posisi) 

o Fasilitas iradiasi target 

padat dengan fluks 

neutron termal sekitar 

5x10
14

 n/cm
2
s. Fasilitas 

iradiasi ini memiliki 

kegunaan yang luas 

untuk pembuatan 

radioisotop, oleh sebab 

itu, perlu diupayakan 

beberapa posisi iradiasi 

yang dapat digunakan 

secara bersama. 

 Fasilitas Iradiasi neutron cepat 

(2 posisi). 

o Fluks neutron cepat yang 

dibutuhkan dalam 

fasilitas ini adalah 4 x 

10
14

 n/cm
2
s.  

o Fasilitas ini digunakan 

untuk produksi  

radioisotop yang dibuat 

melalui iradiasi neutron 

cepat menggunakan 

reaksi penangkapan 

neutron disertai 

pelepasan partikel, 

misalnya reaksi (n,p). 

Misalnya pembuatan 

54Mn melalui reaksi inti 

54Fe(n,p)54Mn, 58Co 

melalui reaksi inti 

58Ni(n,p)58Co,  64Cu 

melalui reaksi inti 

64Zn(n,p)64Cu dan 32P 

melalui reaksi inti 

32S(n,p)32P. 

 Fasilitas Silikon doping (3 

posisi) 

o Metode Neutron 

Transmutation Doping 

(NTD) adalah metode 

pemberian dopant fosfor 

ke target silikon yang 

berkemurnian tinggi 

dengan cara 

mengiradiasinya dengan 

neutron. 



 

 
 

 

o Berdasarkan 

perkembangan teknologi 

yang ada: 

o fluks neutron termal 

minimum 1 × 10
14

 

n/cm
2
s 

o perbandingan fluks 

neutron termal dan cepat 

(Cd-ratio) minimum 200 

 

 

 

c. Aspek Desain Neutronik 

Reaktor RRI didesain untuk 

tujuan produksi radioisotop, 

semikonduktor dan penelitian, untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut 

diperlukan fluks neutron yang tinggi 

baik neutron termal maupun cepat. 

Reaktor didesain dapat menyediakan 

fluks neutron termal sekitar 5,0 x 10
14

 

n/cm
2
s  dan fluks neutron cepat sekitar 

4,0 x 10
14

 n/cm
2
s  dengan daya 

diharapkan serendah mungkin. Bahan 

bakar yang digunakan tipe pelat 

berbahan bakar UMo karena diharapkan 

memiliki tingkat muat tinggi.  Teras 

reaktor didesain dengan konfigurasi 

teras kompak
[13]

 sehingga mengurangi 

jumlah elemen bakar dalam teras.  

Desain neutronik reaktor riset inovatif 

mencakup hal hal sebagai berikut: 

 Mempunyai  fluks neutron 

termal sekitar 5,0 x 10
14

 

n/cm
2
/s. 

- Fraksi buang maksimum > 

65% dan shut down margin 

yang cukup   

- Teras kecil, kompak dan 

bersifat under moderated  

- Reaktor beroperasi  30 hari 

dalam satu siklus  

- Koefisien reaktivitas negatif.  

Fungsi keselamatan desain matriks dan 

kelongsong bahan bakar dipenuhi dari 

aspek desain neutronik sebagai berikut: 

- margin pemadaman 

(shutdown margin) yang  

mencukupi  

- laju insersi reaktivitas 

maksimum  

- Reaktivitas lebih (excess 

reactivity) yang tinggi  

- Koefisien reaktivitas yang 

negatif  

- Karakteristika distribusi daya 

yang diusahakan datar  

- Burn-up maksimum  

- Teras reaktor didinginkan 

dan dimoderasi dengan air 

ringan (H2O), reflektor 

berilium atau graphit atau 

D2O. 

d. Aspek Desain Termohidrolika 

Teras 



 

 
 

 

Kerapatan fluks neutron yang 

tergolong tinggi pada reaktor RRI akan 

menghasilkan rapat daya yang tinggi 

pula di dalam teras reaktor.  Reaktor 

RRI memiliki karakteristika kolam 

dengan tangki terbuka (open-tank-in-

pool) dengan kapasitas air yang 

mencukupi untuk mendinginkan teras 

reaktor, dimana teras reaktor 

didinginkan dan dimoderasi dengan air 

ringan (H2O), sementara reflektor masih 

akan dtentukan.  Sistem pendingin 

reaktor dirancang untuk menyediakan 

pendinginan teras dan komponen 

reaktor secara cukup dengan marjin 

yang dapat diterima, panas hasil reaksi 

fisi maupun panas peluruhan dibuang ke 

lingkungan dengan indikasi temperatur 

bahan bakar masih dalam batas yang 

diizinkan.  Sebagian panas peluruhan 

yang dihasilkan oleh teras reaktor 

dikeluarkan dari kolam reaktor 

menggunakan sistem pendingin kolam.  

Aspek desain termohidrolika harus 

memperhatikan desain marjin 

keselamatan dan desain faktor kanal 

panas, komponen pendukung aspek 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Desain Marjin Keselamatan  

 Struktur kanal multiparalel  

 Penentuan daya maksimum 

dibatasi oleh fenomena 

instabilitas aliran ekskursif 

dan fluks panas kritis  

 Rapat daya dibatasi oleh 

stabilitas aliran di sepanjang 

kanal pendingin dalam teras 

reaktor  

Desain Faktor Kanal Panas  

 Distribusi daya menentukan 

terjadinya marjin 

keselamatan yang terendah 

terhadap terjadinya 

instabilitas aliran ekskursif. 

 Untuk memberikan 

fleksibilitas maksimum pada 

konfigurasi teras reaktor dan 

distribusi rapat daya, 

ditetapkan kurva amplop 

(envelope) untuk kombinasi 

faktor kanal panas nuklir 

arah aksial dan radial, yang 

dapat diterima.  

 Marjin keselamatan yang 

memadai terhadap 

instabilitas aliran, daya lebih 

dan engineering hot spot 

serta faktor kanal panas 

harus telah diperhitungkan di 

dalam kurva amplop.  

 

e. Aspek Desain Sistem Kendali 

 Sistem kendali mempengaruhi 

keselamatan reaktor karena kegagalan 

dalam pencapaian terhadap kinerja, 



 

 
 

 

keandalan, dan dampak berantai dari 

sistem kendali merupakan bagian dari 

bentuk kegagalan dasar desain untuk 

sistem proteksi reaktor. Sistem kendali 

juga menjadi alat utama pelaksanaan 

fungsi yang penting untuk keselamatan, 

sebagai contoh, bila suatu periode 

waktu ekstensif tersedia untuk tindakan 

pembenaran. Oleh karena itu, desain 

sistem kendali reaktor merupakan 

persyaratan khusus yang diatur dalam 

nuclear safety report (NSR-4) tentang 

ketentuan keselamatan desain reaktor 

riset.  Kriteria desain sistem kendali 

reaktor mencakup beberapa peralatan 

sistem proteksi dan keselamatan reaktor 

sebagai berikut: 

 Ruang Kendali Utama (RKU) 

dan panel lokal termasuk sistem 

alarm yang dibangun dalam 

gedung reaktor. 

 Sistem instrumentasi dan 

kendali reaktor. 

 Komputer pemroses; sebagai 

pengumpul, pemroses dan 

penampil data. 

 Remote control room yang 

memungkinkan operator dapat 

memadamkan reaktor pada 

kondisi kecelakaan.  

 Sistem instrumentasi dan 

kendali keselamatan, terdiri dari 

sistem proteksi reaktor, sistem 

trip, dan fitur keselamatan 

teknik. 

 Sistem pemantauan radiasi. 

Tujuan desain teknis sistem kendali 

reaktor adalah:  

 untuk menjaga variabel proses 

reaksi nuklir berada dalam batas 

yang diasumsikan dalam analisis 

keselamatan;  

 untuk menjaga suatu operasi 

yang aman dari sistem instalasi 

dan peralatan yang penting bagi 

keselamatan;  

 untuk meminimalkan besar dan 

laju gangguan yang kredibel;  

 untuk meminimalkan frekuensi 

kejadian dari peristiwa yang 

mengancam sistem proteksi.  

f. Aspek Desain Fitur Keselamatan 

 Sistem kendali reaktivitas 

didesain untuk mengendalikan 

reaktivitas teras reaktor sehingga 

reaktor dapat dipadamkan dengan aman 

dan untuk menjamin agar batasan 

desain bahan bakar dan batasan lainnya 

tidak terlampaui pada semua kondisi 

operasional reaktor atau pada kondisi 

kecelakaan dasar desain. Desain sistem 

kendali reaktivitas terdiri dari sistem 

kendali manual dan sistem kendali 

otomatis.  Sistem kendali reaktivitas 

paling tidak terdiri dari komponen 

mekanisme penggerak batang kendali 



 

 
 

 

dengan perangkat pengendalinya dan 

catu daya dan perangkat penyerap 

batang kendali. 

  Desain sistem pemadam terdiri 

dari sistem utama dan sistem cadangan 

yang secara fisik dan fungsi saling 

terpisah, dan dapat dioperasikan secara 

manual dan otomatis melalui sistem 

proteksi reaktor. Sistem pemadam 

utama yang juga berfungsi sebagai 

sistem pengatur reaktivitas melalui 

regulating rods, terdiri dari beberapa 

batang kendali yang dioperasikan 

dengan stepping motor dan jatuh bebas 

melalui de-energizing magnetic clutch.  

Sistem pemadam cadangan terdiri dari 

beberapa batang kendali (back-up rods) 

yang akan jatuh bebas bila tekanan 

hidraulik hilang dan dioperasikan 

dengan pompa hidraulik. Sistem 

pemadam terdiri dari bahan penyerap 

yang mampu menyediakan reaktivitas 

pemadaman yang sesuai dengan kondisi 

dan batas yang ditetapkan. 

  Untuk teras reaktor yang 

dilengkapi dengan D2O sebagai 

reflektor, terdapat sistem pemadam 

kedua sebagai alternatif failed-safe 

system untuk memadamkan reaktor. 

Sistem tersebut bekerja dengan 

mengeluarkan air berat di dalam bejana 

reflektor ke dalam tangki penampung di 

luar teras berdasarkan sinyal dari sistem 

proteksi reaktor. Air berat tersebut 

dialirkan ke tangki penampung melalui 

beberapa katup yang terpasang paralel.  

Adapun kriteria desain sistem kendali 

reaktor mencakup: 

 Ruang Kendali Utama (RKU) 

dan panel lokal termasuk sistem 

alarm yang dibangun dalam 

gedung reaktor. 

 Sistem instrumentasi dan 

kendali reaktor. 

 Komputer pemroses; sebagai 

pengumpul, pemroses dan 

penampil data. 

 Ruang Kendali Darurat (RKD) 

termasuk sistem alarmnya, yang 

memungkinkan operator dapat 

menggunakan pada kondisi 

kecelakaan.  

 Sistem instrumentasi dan 

kendali Keselamatan, terdiri dari 

sistem proteksi reaktor, sistem 

trip, dan fitur keselamatan 

teknik. 

 Sistem pemantauan radiasi. 

g. Aspek Desain Bahan Bakar 

Mengingat bahwa realisasi 

reaktor RRI yang didesain masih 

membutuhkan waktu yang panjang, 

maka asumsi bahwa akan adanya bahan 

bakar jenis baru yang terkualifikasi 

untuk reaktor jenis MTR dengan 

densitas uranium yang jauh lebih tinggi 



 

 
 

 

dari bahan bakar silisida, perlu dipakai 

dalam konsepsual desainnya.  

Berdasarkan hasil penelusuran yang 

telah dilakukan, maka bahan bakar 

tersebut adalah bahan bakar UMo yang 

didispersi ke dalam matriks Al.  

Pemilihan jenis bahan bakar dilakukan 

dengan mempertimbangkan hal hal 

sebagai berikut: 

 berpengkayaan uranium 

(
235

U) rendah, kurang dari 

20%, 

 sudah terkualifikasi sebagai 

bahan bakar reaktor jenis 

MTR 

 memiliki densitas 7 – 9 

gU/cc.  

 mengingat kriteria desain 

teras, maka bahan bakar 

harus mampu dibakar 

sampai memiliki fraksi bakar 

sebesar 70%. 

 Selama melakukan desain, mulai 

dari konsepsual sampai detail, beberapa 

parameter bahan bakar yang harus 

disiapkan antara lain adalah: 

4. kerapatan bahan bakar 

5. komposisi pengotor di bahan 

bakar dan kelongsong 

6. porositas sebagai fungsi 

kerapatan uranium 

7. temperatur leleh bahan bakar 

dan kelongsong 

8. sifat fisika bahan bakar dan 

kelongsong yang akurat 

seperti panas jenis dan 

konduktivitas panas 

9. data empiris swelling rate 

 

3. Pembahasan/Diskusi 

 Aspek aspek teknis yang 

disampaikan di atas merupakan hasil 

kajian dari berbagai sudut pandang, 

berbagai kajian mengenai teknologi 

reaktor riset masa depan dan 

memperhatikan peraturan baik dari segi 

peraturan yang dikeluarkan oleh badan 

regulasi dalam hal ini adalah 

BAPETEN dan standar yang 

dikeluarkan oleh IAEA.   

 Pemilihan calon tapak atau calon 

lokasi untuk reaktor riset harus 

mempertimbangkan aspek kegempaan, 

meskipun demikian letaknya tidak harus 

berada di tepi laut seperti reaktor daya, 

karena yang diutamakan adalah 

pemanfaatan neutronnya sehinga tidak 

memerlukan pembuangan panas yang 

besar.  Petunjuk mengenai persyaratan 

pemilihan lokasi ini telah diatur dalam 

standar baku yang dikeluarkan oleh 

IAEA maupun BAPETEN 

Aspek pemanfaatan reaktor 

difokuskan untuk memenuhi produksi 

radioisotop, silikon doping, neutron 

untuk ilmu bahan dan edukasi.  Dengan 



 

 
 

 

demikian maka perlu disiapkan berbagai 

fasilitas pendukung yang diperlukan 

seperti jumlah tabung berkas neutron 

(beam tube), jumlah fasilitas iradiasi 

dan jenis jenis neutron serta fluks 

neutron yang tinggi. 

Untuk mendukung penggunaan 

berbagai jenis neutron dan tingkat fluks 

neutron yang cukup toinggi maka 

desain neutronik harus menyiapkan 

konfigurasi teras sedemikian rupa agar 

memenuhi kriteria tersebut.  Optimasi 

konfigurasi teras efektif agar 

menghasilkan fluks neutron tinggi dan 

tingkat daya rendah harus menjadi 

perhatian.  Oleh karena itu 

kemungkinan berbagai konfigurasi 

dengan berbagai jenis reflektor untuk 

meningkatkan fluks harus dilakukan.  

Desain neutronik atau fisika teras 

adalah desain yang harus dilakukan 

pada awal kegiatan setelah UCD 

diselesaikan.  Desain ini merupakan 

acuan untuk perhitungan dan analisis 

desain lainnya. 

Besarnya fluks neutron dan 

panas yang dibangkitkan dibatasi oleh 

kemampuan pembuangan panas yang 

dihasilkan oleh bahan bakar.  Oleh 

karena itu perlu ditetapkan marjin 

keselamatan dan faktor faktor kanal 

panas sebagai pembatas desain 

termohidrolika.  Hasil analisis ini akan 

menjadi umpan balik bagi desain 

neutronik.  Kopel antara keduanya akan 

menghasilkan desain optimal. 

Desain sistem kendali terkait 

erat dengan sistem proteksi reaktor.  

Hasil analisis desain keselamatan dari 

aspek neutronik, termohidrolika 

maupun aspek lainnya harus dibatasi 

dengan sistem proteksi reaktor, yang 

selalu membawa reaktor beroperasi 

pada kondisi selamat.  Untuk memenuhi 

kriteria tersebut perlu dipikirkan desain 

sistem keselamatan yang akan 

digunakan.  Persyaratan ini telah diatur 

dalam petunjuk keselamatan nuklir dari 

IAEA. 

Desain fitur keselamatan adalah 

desain yang diperlukan untuk 

memadamkan reaktor akibat 

terlampauinya batas kondisi operasi 

yang telah ditetapkan.  Faktor faktor 

pendukung mulai dari proses 

pengambilan data hingga mencapai 

keputusan pemadaman secara otomatis 

harus disusun secara logis. 

Untuk memperoleh fluks panas 

yang tinggi perlu didukung oleh desain 

bahan bakar yang sesuai, desain ini 

dapat diperoleh dari tingkat muat 

uranium yang tinggi, mudah 

melepaskan panas, memiliki fraksi 

bakar yang tinggi, dengan tetap 

memperhitungkan tingkat pengayaan 



 

 
 

 

uranium yang rendah sesuai dengan 

ketentuan bahan bakar untuk reaktor 

riset.  Bahan bakar UMo adalah salah 

satu bahan bakar yang memenuhi 

kriteria tersebut, meskipun penggunaan 

bahan bakar tersebut belum digunakan 

pada saat ini, namun penelitian bahan 

bakar tersebut sedang berlangsung.  

Ketujuh aspek teknis tersebut 

yang menjadi pendukung UCD RRI 

merupakan kriteria yang harus dipenuhi 

dan menjadi rujukan dalam membuat 

desain reaktor.  

 

4. Kesimpulan 

 Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan terdapat 7 (tujuh) aspek 

teknis yang menjadi pendukung 

dokumen kriteria pengguna, yaitu aspek 

pemilihan tapak, aspek manfaat 

penggunaan reaktor, aspek desain 

neutronik atau fisika teras, aspek desain 

termohidrolika, aspek desain sistem 

kendali, aspek fitur keselamatan dan 

aspek bahan bakar. Aspek aspek teknis 

yang tertuang di dalam UCD ini telah 

dipertimbangkan dengan cukup matang 

dan menjadi pegangan bagi para 

desainer reaktor mulai dari pembuatan 

desain konseptual, desain dasar (basic 

design)  dan desain rinci (detail design).  
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