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ABSTRAK

PENGENDALIAN KESELAMATAN PROSES PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

DAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS. Telah dilakukan kegiatan peningkatan dan
pengembangan keselamatan proses pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas
dengan melakukan revitalisasi peralatan proteksi radiasi sehingga data pemantauan dapat diperoleh
secara cepat. Pengembangan dilakukan dengan pemasangan gamma area monitor di instalasi
Penyimpanan Sementara Limbah Aktivitas Tinggi (PSLAT) dan pengembangan sistem
pemantauan radiasi terpusat IPLR dan KH-IPSB3 sehingga dapat dipantau di Ruang BKKO Gd
52. Selain ini dilakukan pula pengendalian keselamatan radiasi dan non radiasi di Instalasi
Pengolahan limbah radioaktif (IPLR) dan Kanal Hubung Instalasi Penyimpanan Bahan Bakar
nuklir Bekas (KH-IPSB3).Tujuan pemantauan adalah untuk memberikan perlindungan kepada
pekerja dan lingkungan. Hasil pemantauan di tahun 2015 ini masih jauh dibawah nilai batas yang
telah ditentukan.

ABSTRA CT
CONTROL OF SAFETY ON RADIOACTIVE WASTE AND SPENT FUEL MANAGEMENT.

Improvement and development of process safety management on radioactive waste and spent fuel
by revitalizing radiation protection equipment so that monitoring data can be obtained quickly.
Development was done by instalation gamma area monitors at interim storage for High Activity
Level Waste and installation of LCD monitor on BKKO Office Room (Gd.52) to monitor the
integrated of radiation monitoring systems for Radioactive waste installation (RWI) and Transfer
Channnel Interim Storage For Spent Fuel (TC-ISFSF). Beside that conducted to monitor radiation

and non- radiation safety in RWI and TC-ISFSF. The purpose of monitoring is to provide
protection to workers and environment. The monitoring results in 2015 were still far below from
the limit value.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No 10 tahun 1997, pasa1 23 menyebutkan bahwa
pengelolaan limbah radioaktif di1aksanakan oleh Badan Pelaksana.Pusat

Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) merupakan satu-satunya instansi di
Indonesia yang dimiliki oleh Badan Pelaksana yaitu Badan Tenaga Nuklir
Nasional (BAT AN)YJ Limbah radioaktif yang dikelo1a di PTLR berasal dari
intemall Batan dan ekstemall Batan seperti industri dan rumah sakit yang
mempergunakan bahan radioaktif sebagai salah satu kegiatannya.

Keselamatan harus menjadi prioritas utama pada seluruh tahap kegiatan,
dan menjadi pertimbangan utama baik secara organisasi maupun perorangan.
Pengolahan limbah radioaktif mempunyai potensi bahaya radiasi maupun non
radiasi bagi manusia maupun lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan
pengelolaan yang benar agar tidak membahayakan baik bagi pekerja maupun
masyarakat dan lingkungan. Kegiatan pengendalian keselamatan proses
pengelo1aan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas merupakan upaya
untuk mewujudkan keselamatan dalam pengelolaan limbah radioaktif yang
dilaksanakan secara periodik dan terus menerus. Program ini sesuai dengan
Peraturan Kepala BATAN Nomor 21 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BATAN pasal257, yang dilaksanakan oleh Bidang Kese1amatan Kerja dan
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Operasi Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. [2Jpengendalian keselamatan proses
juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi peraturan yang telah
dikeluarkan dalam melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dari potensi
bahaya radiasi dan non radiasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 33
Tahun 2007 tentang "Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber
Radioaktif' pasal 24.

Pengendalian keselamatan proses dilakukan di dua instalasi utama yaitu
Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif (IPLR) namun juga di Kanal Hubung
Instalasi Penyimpanan Sementaran Bahan Bakar Nuklir Bekas (KH-IPSB3) selain
di dua instalasi tersebut pengendalian keselamatan proses dilakukan di fasilitas
pendukung lainnya dintaranya di gedung penyimpanan limbah sementara/interim
storage.

Pada tahun anggaran 2015, dilakukan kegiatan peningkatan dan
pengembangan dalam pelaksanaan pemantauan sistem proteksi radiasi di IPLR,
IS-I, IS-2 dan KH-IPSB3. Peningkatan ini dilakukan juga dengan upgrading
peralatan monitor radiasi, dengan peralatan pemantauan radiasi yang sesuai
danhandal untuk berbagai pemancar radiasi, serta kesiapan dan kompetensi
personil yang ada diharapkan keselamatan dan kesehatan pekerj a dan masyarakat
sekitamya dapat terjamin.
Tujuan kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan sistem proteksi radiasi untuk mengurangi dan menekan
serendah mungkin efek stokastik.

2. Meningkatkan budaya keselamatan dalam pengelolaan limbah radioaktif
dengan menerapkan SB006 OHSAS 18001:2008 tentang SMK3

3. Tersedianya pemantauan laju dosis radiasi di IPLR dan KH-IPSB3 secara
kontinyu (realtime) dan terintegrasi.

METODE
Bahan dan alat

Dalam pemantauan daerah kerja peralatan yang digunakan adalah alat ukur radiasi
dan non radiasi, alat pelindung diri dan peralatan pendukung lainnya. Sedangkan
bahan yang dipergunakan meliputi bahan dekontaminasi, kertas saring dan bahan
pendukung lainnya.

Metode
Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemantauan dan pengendalian
keselamatan pekerja dan instalasi yang meliputi :

Evaluasi Keselamatan Sebelum Proses Pengolahan Limbah
Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan bidang pengolahan limbah

dan bidang-bidang lainnya terkait prosedur kerja dan infrastruktur yang ada,
sehingga bidang keselamatan dapat melakukan verifikasi dan rekomendasi
sebelum kegiatan pengolahan limbah dilakukan. Sebelum kegiatan dilakukan
bidang-bidang terkait wajib mengisi formulir izin kerja yang harus ditandatangani
oleh kepala bidangnya masing-masing.
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Pengawasan Keselamatan Operasi Pengelolaan Limbah
Kegiatan ini dilakukan dengan memantau keselamatan operasi setiap kegiatan

pengelolaan limbah. Parameter yang dipantau meliputi laju dosis, tingkat
kontaminasi permukaan dan udara, serta keselamatan peralatan/instalasi dan para
pekerjanya.
Pemantauan Keselamatan Non Radiasi

Pemantauan keselamatan non radiasi dilakukan untuk mengevaluasi tingkat
kebisingan, penerangan, laju hisap dan grounding. Data hasil pemantauan dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi dan perkiraan awal kemungkinan terjadinya
ketidaksesuaian di daerah kerja, sehingga apabila terjadi ketidaknormalan dapat
segara diketahui lebih awal untuk dilakukan penanggulangannya.
Pemantauan Kebisingan

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari
alat- alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat
menimbulkan gangguan pendengaran. Kebisingan didaerah kerja dibatasi oleh
standar yang disebut dengan Nilai Ambang Batas disingkat NAB yaitu standar
faktor tempat kerja yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan
penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak
melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Nomor : Kep-51/Men/I999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di
Tempat Kerja, bahwa NAB kebisingan ditetapkan sebesar 85 desi Bell A (dBA)
untuk waktu kerja selama 8 jam. Pengendalian kebisingan di daerah kerja
dilakukan dengan mengatur waktu kerja sehubungan dengantingkat paparan
kebisingan.

Pemantauan kebisingan daerah kerja di IPLRdan KH-IPSB3, dilakukan
dengan menggunakan environtmeter yang memiliki fungsi untuk mengukur
kebisingan, kelembaban, pencahayaan, temperatur, dan laju hisap. Pemantauan
kebisingan dilakukan setiap bulan. Hasil pemantauan dicatat dalam formulir
pemantauan kebisingan.
Pemantauan Pencahayaan Daerah Kerja

Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Pencahayaan dibagi
menjadi dua bagian yaitu pencahayaan setempat dan pencahayaan umum.
penerangan setempat yaitu penerangan di temp at obyek kerja, baik berupa meja
kerja maupun peralatan, sedangkan penerangan umum yaitu penerangan di
seluruh area tempat kerja.

Besamya intensitas pencahayaan telah diatur dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri, dalam
peraturatn tersebut Persyaratan Intensitas cahaya di ruang kerja minimal 100 lux.

Pemantauan pencahayaan daerah kerja dilakukan pada setiap ruangan.
Pemantauan dilakukan secara rutin setiap tahun. Pemantauan dilakukan dengan
menggunakan environmental meter. Hasil pemantauan dicatat dalam formulir
pemantauan pencahayaan.
Pemantauan Laju Hisap Fumehood

Fume hood atau lemari asam merupakan salah satu peralatan yang ban yak
digunakan di dalam laboratorium kimia. Peralatan ini berfungsi untuk memastikan

261



Ari Budianti Dkk: Pengendalian Keselamatan Proses Pengelolaan Limbah ...

keselamatan bagi analis/laboran dari paparan asam yang berbahaya dari suatu
bahan atau reagent kimia.

Dalam suatu laboratorium, tak jarang seorang analis melakukan suatu
percobaan / eksperimen ataupun pengujian dimana bahan yang digunakan
tergolong bahan kimia berbahaya yang tak jarang hasil reaksi dari bahan tersebut
menghasilkan suatu uap atau gas yang berbahaya.

Sirkulasi udara merupakan hal yang sangat penting dalam suatu lemari asam
sehingga peralatan ini bekerja sebagai mana mestinya .

Lemari asam yang baik paling tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut
1. Mempunyai blower yang berfungsi dengan baik
2. Kondisi pintu vertikal yang tidak terlepas atau jatuh saat dirubah posisinya
3. Terhubung dengan sumber air
4. Disertai dengan alarm yang berfungsi dengan baik jika terjadi kerusakan

pada lemari asam tersebut
5. Memenuhi persyaratan ergonomis dimana tinggi lemari asam tersebut

nyaman digunakan khususnya oleh orang indonesia.
6. Mudah dibersihkan sehingga selalu terbebas dari kotoran.

Pemantauan Laju Hisap Fumehood dilakukan pada setiap laboratorium
yang memiliki fumehood. Pemantauan dilakukan secara rutin setiap bulan.
Pemantauan dilakukan dengan menggunakan environtmeter. Hasil pemantauan
dicatat dalam formulir pemantauan laju hisap.
Pemantauan Grounding

Grounding atau pembumian adalah penghubungan suatu titik sirkit listrik
atau suatu penghantar yang bukan bagian dari sirkit listrik, dengan bumi menurut
cara tertentu (earthing). Tujuan dari pembumian ini adalah untuk melindungi
manusia dan peralatan atau fasilitas yang ada.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor
Per.02/MEN/1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir dalam pasal 54
dijelaskan bahwa Tahanan pembumian dan seluruh sistem pembumian tidak boleh
lebih dan 5 ohm selain itu pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUlL
2000 yaitu kurang dari atau sarna dengan 5 (lima) ohm. Dijelaskan bahwa nilai
sebesar 5 ohm merupakan nilai maksimal atau batas tertinggi dari hasil resistan
pembumian (grounding) yang masih bisa ditoleransi. Nilai yang berada pada
range 0 ohm - 5 ohm adalah nilai aman dari suatu instalasi pembumian grounding.
Nilai tersebut berlaku untuk seluruh sistem dan instalasi yang terdapat pembumian
(grounding) di dalamnya. Pengujian grounding ini menurut PERMENAKER
tersebut diatas dilakukan secara berkala setiap dua tahun sekali.

Pemantauan grounding di gedung-gedung PTLR dilakukan dengan
menggunakan earth tester. Pemantauan dilakukan secara rutin setiap tahun.Hasil
pemantauan dicatat dalam formulir pemantauan grounding.
Penyelengaraan Latihan Kedaruratan Radiologik/Nuklir

Latihan ini selain merupakan pemenuhan peraturan juga sebagai uji coba
terhadap program kesiapsiagaan nuklir yang mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 54 tahun 2012 dan Perka BAPETEN Nomor 01 tahun 2010. Latihan

kesiapsiagaan dilakukan meliputi kesiapsiagaan nuklir untuk fasilitas KH-IPSB3
dan kedaruratan radiologik untuk fasilitas IPLR. Latihan ini dilakukan dengan
tujuan untuk melatih tim kedaruratan dan infrastruktur yang ada.
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Pengendalian Effluen Cair dan Gas
Effluen cair dan gas dari operasi instalasi pengelolaan limbah radioaktif

yang akan dilepas ke lingkungan berpotensi mengandung zat radioaktif yang
dapat mencemari lingkungan. Untuk itu pemantauan dan pengendalian effluent
cair dan gas ini harus dilaksanakan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan
Kepala Bapeten no 7 tahun 2013 tentang Nilai Batas Lepasan Radioaktif.
Pemantauan effluent gas dilakukan selama kegiatan proses pengolahan limbah
radioaktif dan secara rutin setiap 1 bulan 1 kali. Pemantauan effluen gas ini
dilakukan dengan cara mengambil cuplikan udara cerobong instalasi kemudian
dicacah untuk dapat diperoleh konsentrasi aktivitasnya.

Pengendalian effluen cair dilakukan dengan menguji cuplikan effluen cair
untuk dipastikan bahwa effluen yang akan dilepas ke lingkungan baik yang
melalui PBT untuk effluen aktif dan yang tidak melalui PBT untuk effluen tidak
aktif, masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan baik dari BAPETEN
maupun dari KLHK.
Kegiatan Lain

Kegiatan lain selama tahun 2015 meliputi persiapan sertifikasi SB
0060HSAS-18001 :2008 tentang SMK3, pengujian alarm dan perawatan monitor
radiasi di IPLR dan KH-IPSB3, menyelenggarakan housekeeping,
menyelenggarakan safety patrol, workshop budaya keselamatan, lomba
peningkatan budaya keselamatan, sarasehan budaya keselamatan, dan survei kaji
diri budaya keselamatan. Pelaksanaan kaji diri ini dilakukan dengan metode
pengisian kuesioner dari 111 pegawai PTLR. Kuesioner ini diambil dari Peraturan
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 200/KA/X/2012 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Keselamatan.

Dalam kuesioner ini diambil 5 karakteristik, dari setiap karakteristik
diuraikan kembali dalam atribut-atribut yang lebih spesifik lagi.
Pemasangan Gamma Area Monitor di PSLAT dan Monitor LCD

Gamma area monitor yang terdiri dari detector NaITL dan dose rate meter
berfungsi untuk mendapatkan data hasil pengukuran paparan radiasil laju dosis
daerah kerja, kemudian datanya dikirimkan ke komputer melalui komunikasi
serial. Komputer berfungsi untuk sebagai pengolah data dan pengendali suatu
sistem dengan kapasitas data tertentu yang dapat bekerja dengan kecepatan yang
sangat tinggi. Alarm berfungsi untuk memberikan informasi dini kepada pekerja
radiasi jika terjadi paparan radiasi melebihi batas yang diizinkan. Microcontroller
dan display berfungsi untuk mengolah data yang diberikan oleh komputer,
kemudian ditampilkan dalam TV LCD. Pemasangan monitor LCD di R. BKKO
(Gd. 52) didukung dengan pemasangan computer mini agar tampilan system
monitor radiasi terpusat di Gd. 50 dapat ditampilkan di R. BKKO (Gd. 52).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Keselamatan Sebelum Proses

Sebelum kegiatan pengolahan limbah dilaksanakan penanggungjawab
kegiatanlkoordinator lapangan diwajibkan mengisi formulir izin kerja yang
ditandatangani oleh kepala bidang terkait. Pengisian formulir ini bertujuan agar
bidang keselamatan dapat melakukan verifikasi keselamatan sebelum kegiatan
dilakukan dengan cara melihat atau mengetahui potensi bahaya yang mungkin
terjadi pada kegiatan tersebut sehingga bisa dilakukan antisifasi agar peluang
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terjadinya kecelakaan bisa dihindari.
Pada tahun 2015 pengisian formulir ini diterirna oleh bidang keselarnatan

kerja dan operasi pada waktu yang rnendesak, sehingga bidang keselarnatan tidak
bisa rnelakukan verifikasi keselarnatan sebelurn kegiatan berlangsung selain itu
bidang keselarnatan tidak rnengetahui kondisi kesiapan alat dan bahan yang akan
digunakan sehingga hal ini bisa rnengganggu terhadap keberlangsungan
pelaksanaan proses pengolahan lirnbah.

Pengawasan Keselamatan Operasi
Setiap ada kegiatan operasi pengolahan lirnbah, rnaka bidang keselarnatan

selalu rnengirirnkan petugas proteksi radiasi (PPR) sebagai pendarnping, yang
bertugas rnengawasi keselarnatan baik terhadap pekerja radiasi, fasilitas rnaupun
lingkungannya dari bahaya radiasi berlebih ataupun bahaya kontarninasi baik
ekternal rnaupun internal.
Laju dosis yang terukur pada saat dilakukan kegiatan pengelolaan lirnbah selarna
tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

KHIPSB3I0,42 0,610,5540,206

I
I Penataan ISI0,52 50,714,780,31

Preparasi LRP

1,2211,21,230,17

Penukar Ion

1,62,381,990,09

I Sementasi

0,122002,910,17II Kompaksi
0,150,90,380,15

KHIPSB3

0,161,60,460,14

Sementasi

I0,14 1,60,460,16

III

I Penukar IonI0,25 5,031,390,27

Immobilisasi

I0,13 0,450,340,18

KHIPSB3

I0,35 2,50,9020,19

Immobilisasi

0,130,450,240,16
IV Kondisioning

0,246,392,920,34

Penukar Ion

0,180,680,470,18

Berdasarkan Tabel 1 diatas, terlihat bahwa laju dosis pada saat proses pengolahan

lirnbah berlangsung berkisar antara 0,09 - 14,78 I-lSv/j, dan dari hasil reratanyaselarna proses rnasih jauh dari nilai batas dosis 20 rnSv 1 tahun dengan rata-rataper triwulan yaitu 5000l-lSv/j . Pada saat pengawasan keselarnatan selarna proses,
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PPR selalu menerapkan prinsip proteksi radiasi untuk mereduksi paparan radiasi
yang diterima oleh pekerja radiasi yang meliputi penggunaan perisai, menjaga
jarak dan pembatasan terhadap waktu. Sehingga paparan yang diterima oleh
pekerja radiasi masih dibawah nilai batas dosis yang diizinkan.

Pengawasan Keselamatan Non Radiasi
a. Kebisingan

Tingkat kebisingan di PTLR diukur pada beberapa lokasi yang berpotensi
timbul suara bising. Lokasi tersebut antara lain area chiller, ruang penghembusan,
ruang penghisapan dan beberapa lokasi di instalasi KHIPSB3. Tingkat paparan
kebisingan di PTLR tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel2. tingkat paparan kebisingan di PTLR tahun 2015

Pengukuran (dBA)
NAB

No
Nama Ruang

Minimal
MaksimalRerata(dBA)

"

<"«

1
Chiller IPLR 61,2106,382,885

2

R. Ventilasi 88,1103,192,3285

3

AHU KH-IPSB3 91,797,394,7485

4

Penghembusan IPLR77,888,182,6385

5

Chiller KH-IPSB3 73,597,185,4785

6

R. Pompa KHIPSB3 73,787,382,0685

Berdasarkan hasil pengukuran pada Tabel 2 di atas, intensitas kebisingan
berkisar antara 61,2 - 106,3 dB. Beberapa lokasi teridentifikasi berpotensi
kebisingan di atas NAB. Pada area-area tersebut, sebagai bentuk pengendalian
adalah pemasangan rambu untuk memperingatkan pekerja atas potensi bahaya
kebisingan yang ada, sehingga pekerja dapat mempersingkat waktu kerja pada
lokasi tersebut dan menggunakan alat pelindung telinga.

b. Pencahayaan
Selama tahun 2015 telah dilakukan pengukuran pencahayan di beberapa

ruangan di PTLR, hampir semua ruangan di PTLR masih dalam batas yang
diizinkan, besamya intensitas pencahayaan di ruang kerja di PTLR dapat dilihat
pada Tabel 3 di bawah ini.

265



Ari Bud;ant; Dkk: Pengendalian Keselamatan Proses Pengelolaan Limbah ...

Tabel 3. Besarnva lntensitas Pencahavaan Di Ruang Kerja di PTLR tahun 2015

1 I R. Ka PTLR I832,33 I351,333 I300I
Di bawah

batasan
2

I R.50.01.03 I168,33I78,33I300I
Di bawah

batasan
3

I R. Pelayanan 1064518,33300
. Di atas batasan

I4

I R. 50.02.09 1311,33145,67300
I Di atas batasan

5

R. Ka BPL 623499300
Di atas batasan

6

R. 50.02.08 1666,33160,67300
Di atas batasan

I
7

I R. 2.0.03 I79 56300IDi bawah
batasan

8

I R. BKKO (52) 383,67148300
. Di atas batasan

9

I R. Health Physic 89,6767,33300
Di bawah

batasan
10

I R. 327 Gd 71 Lt 3 I299,67I281,67 I300l Di bawah
atasan

11

I R. StafGd 71
211151,33300

Di bawah

(Budi)

batasan

12

I R. StafGd 71
386,33

295300
Di atas batasan

(Tedi) 13

I R.307 264235300IDi bawah
batasan

14

I R. StafBPL (57) 308,6785300
Di atas batasan

15

I R. StafBTPPL
100,67

54,33300
Di bawah

(52)

batasan

16

I RKU KHIPSB3 11346,67300
Di bawah

batasan
17

I R. 3.0.02 I111I46,33 I300I
Di bawah

batasan
18

I R. lab KHIPSB3I79I60I300I
Di bawah

batasan
19

I R. Rapat Gd 71 407,67304,33300
' Di atas batasan

20

I R. Purifikasi 80,3345300
Di bawah

batasan
21

I R. Lab Gd B3 I339,67 I197,33I500
' Di atas batasan
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22 R. Koridor B3 409,3381,67300
Di atas batasan

23

R. Airlock Padat 232,3361300
Di bawah

batasan
24

Lab BTPPL (52) 88,6713500
Di bawah

batasan
25

R. Preparasi Lab
147

35
Di bawah

BTPPL

300
batasan

26

R. Kompaksi 191,6746,33300
Di bawah

batasan
27

R. Kontrol
Di bawah

Sementasi

126,3370,33300batasan

28

R. Lab preparasi 386,67181500
Di atas batasan

29

R. Kolam
Di atas batasan

KHIPSB3

497
229,67300

Berdasarkan hasil pengukuran penerangan di area kerja baik penerangan local
maupun penerangan umum, dapat diidentifikasi lokasi-Iokasi dengan tingkat
penerangan yang masih di bawah batasan (nilai penerangan minimum). Kurang
nya intensitas pencahayaan di lokasi kerja dapat berakibat pada :
a. Kelelahan dan ketidaknyamanan pada mata yang akan mengakibatkan

kurangnya daya efesiensi kerja.
b. Kelelahan mental yang akan berpengaruh pada kelelahan fisiko
c. Keluhan pegal di daerah mata dan sakit kepala di sekitar mata.
d. Kerusakan alat penglihatan (mata).
e. Meningkatnya kecelakaan kerja.

c. Fume hood

Di tahun 2015 telah dilakukan pengukuran kecepatan hisapan udara
beberapa lemari asam/fume hood yang ada di laboratorium di PTLR. Pembacaan
aktual terhadap kecepatan hisapan udara dari lemari asam dilakukan dengan
menggunakan alat digital electronic anemometer. Berdasarkan ANSVAIHA Z9.5
2003, kecepatan hisap udara pada pintufume hood yang ideal berkisar antara 80 
100 fpm (0,41-0,51 m/s). Hasil pengukuran kecepatan hisapan udara beberapa
lemari asam/fume hood yang ada di laboratorium di PTLR tahun 2015 dapat
dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Kecepatan Hisapan Udara lemari asam/fume hood di PTLR
tahun 2015

""

No Nama RuangRerata (fpm)Batasan (fpm)

1

Lab Preparasi dan Analisis (kiri) 0100

2

Lab Preparasi dan Analisis (kanan) 162,36100

3

Lab BTPPL (52) 0100

4

Lab Gd B3 0100
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Dari Tabel 4 diatas terlihat bahwa tiga buahfume hood yang ada di laboratorium
PTLR yaitu laboratorium preparasifumehood sebelah kiri,fumehood di lab Gd B3
dan laboratorium BTPPL tidak berfungsi. Hal ini harus segera diperbaiki
mengingat intensitas penggunaan darifume hood tersebut cukup tinggi terutama di
lab BTPPL, sehingga keselamatan dan kesehatan dari analis/peneliti maupun
laboran dapat terj amino

d. Grounding
Pada tahun 2015 telah dilakukan pengukuran grounding pada beberapa gedung
yang ada di PTLR, hasil pengukuran nya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel5. Rasil Pengukuran Grounding di PTLR tahun 2015

1

2

3

50

53

38

1,42

6,16

0,72

5

5

5

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, nilai ukur yang diperoleh di Gd 50 dan Gd
38 masih di bawah nilai batas maksimal tahanan pentanahan instalasi penyalur
petir yang dipersyaratkan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instalasi penyalur
petir dalam kondisi baik. Sedangkan nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran di
Gd 38, menunjukkan nilai di atas batas maksimal tahanan pentanahan instalasi
penyalur petir yang dipersyaratkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa instalasi
penyalur petir di Gd 38 masih kurang baik dan perlu diperbaiki. Untuk membuat
instalasi pentanahan (grounding) dengan nilai resistan pembumian yang sesuai
peraturan dengan melakukan beberapa teknik. Beberapa teknik pendekatan yang
sesuai yaitu memparalel, menambah kedalaman atau memperbesar luas penampang
hataran. Dengan melakukan salah satu atau ketiga teknik tersebut sehingga dapat
memperoleh hasil yang diharapkan. Terdapat banyak cara untuk mendapatkan hasil
nilai resistan pembumian (grounding) yang standar, tetapi diharapkan melakukan
cara yang sesuai (legal) dan tidak mengandung unsur non legal yang dapat merugikan
untuk kedepannya.

e. Pemantauan dan Pengendalian Efluen Gas dan Cair
Selama tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan pengendalian efluen cair dan
pemantauan efluen gas dengan hasil pada Tabe16.

Tabe16. Rekapitulasi pelepasan efluen IPLR ke PBT Tahun 2015
Tanggal AsalVolume (m3)

20 Januari 2015

Tangki Doubtful Efluen R 22003 - IPLR40

20 Januari 2015
Tangki Active Efluen R 22002 - IPLR40

02 Februari 2015
Tangki Distilat R 2206 A50

27 Februari 2015
Tangki Distilat R 2206 A40

21 Mei 2015
Tangki Distilat R 2206 B15

17 Juni 2015

Tangki Doubtful Efluen R 22003 - IPLR10

29 Juni 2015
Tangki Destilat 2206B - IPLR7,5

08 Oktober 2015
Tangki Doubtful Efluen R 22003 - IPLR10

17 November 2015
Tangki Destilat 2206B - IPLR7,5
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Konsentrasi aktivitas efluen cair IPLR yang dilepas ke lingkungan melalui PBT
masih di bawah nilai batas lepasan radioaktif dalam 1 minggu.
Sedangkan untuk hasil pemantauan efluen gas di IPLR dan KHIPSB3 ditunjukkan
pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Pemantauan Efluen Gas IPLR dan KHIPSB3 tahun 2015

Konsentrasi Aktivitas Lepasan (Bq/minggu)
Bulan

IPLRKHIPSB3

a
(3/ya(3/y

Januari
O,OOE+OO2,22E+02O,OOE+OO8, 19E+02

Februari
1,35E+021,32E+033,83E+Ol3,64E+02

Maret
6,71E+Ol2,13E+02O,OOE+OO7,56E+02

April
O,OOE+OO3,25E+021,59E+025,04E+Ol

Mei
2,25E+00O,OOE+OOO,OOE+OO1,40E+02

Juni
3,83E+OlO,OOE+OO8,55E+002,75E+Ol

Juli
3,83E+Ol7,20E+004,95E+004,28E+Ol

Agustus
O,OOE+OOO,OOE+OO0,0052ttd

September
O,OOE+OOO,OOE+OOttdttd

Oktober
1,13E+OlO,OOE+OO0,01320,1262

November
2,84E+Ol5,40E+02ttd0,0261

Desember
2,52E+OlO,OOE+OOttdttd

Nilai tersebut masih di bawah nilai batas lepasan radioaktif gas dalam 1 minggu.

f. Kaji Diri Budaya Keselamatan
Kaji diri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui beberapa

aspek terkait budaya keselamatan, ban yak manfaat yang diperoleh dari kaji diri
budaya keselamatan ini diantaranya :

./ Meningkatan pemahaman mengenai Budaya Keselamatan Keselamatan di
PTLR .

./ Meningkatan pemahaman mengenai apa yang menjadi perhatian perhatian,
kebutuhan, harapan dan motivasi karyawan .

./ Diketahuinya hambatan atau motivasi untuk peningkatan kinerja

./ Diketahuinya hambatan atau motivasi untuk melakukan perubahan .

./ Kejelasan pendapat karyawan mengenai hal-hal tentu yang penting .

./ Kemampuan mengkaji status kemajuan-kemajuan organisasi

./ Teridentifikasinya kelemahan dan kekekuatan organisasi dalam bidang
manajemen sumber daya manusia dan komunikasi

Hasil yang diperoleh dari hasil kaji diri budaya keselamatan di PTLR tahun 2015
dapat dilihat pada Grafik 1.
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Grafik 1. Grafik Hasil Kaji Diri Budaya Keselamatan di PTLR tahun 2015

Berdasarkan hasil survei di atas dan berdasarkan hasil perhitungan secara
skoring, dari hasil perhitungan tersebut kondisi budaya keselamatan yang ada di
PTLR masuk pada peringkat B, dim ana skor untuk peringkat ini berada pada
range: 667 s.d. 833. Peringkat ini mengindikasikan bahwa instalasi atau fasilitas
nuklir mempunyai kinerja keselamatan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.
Dari hasil survei tersebut bisa dilihat bahwa karakteristik terlemah yang dialami
oleh PTLR adalah keselamatan terintegrasi. Sedangkan untuk atribut terlemahnya
adalah kondisi kerja yang baik pada pekerjaan dengan tingkat tekanan waktu,
beban kerja dan stress yang tinggi.

Hasil kaji diri budaya keselamatan yang meningkat dari tahun 2014 lalu
ditunjang pula dengan diperolehnya sertifikasi SB0060HSAS-1800 1:2008 setelah
melalui 2 tahapan audit yaitu audit kecukupan dokumen dan audit lapangan.
Selain pemantauan radiasi dan non radiasi, juga dilakukan kegiatan lainnya seperti
latihan kedaruratan nuklir yang dilaksanakan di KH-IPSB3 sedangkan latihan
kedaruratan radiologik dilaksanakan di IPLR.

Tujuan latihan kedaruratan nuklir dan radiologik ini selain sebagai
pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada juga untuk melatih
kesiapsiagaan personil dan inftastuktur yang ada. Foto-foto kegiatan latihan
kedaruratan nuklir dan radiologik tahun 2015 bisa dilihat pada Gambar 6 dan
Gambar 7.
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Gambar 6. Latihan kesiapsiagaan nuklir KH-IPSB3

Gambar 7. Latihan kesiapsiagaan radiologik IPLR
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KESIMPULAN

Oari hasil kegiatan peningkatan dan pengembangan keselamatan proses
pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas tahun 2015 dapat
disimpulkan bahwa pemantauan daerah kerja bisa dilakukan lebih efektif dan
berjalan sesuai dengan yang direncanakan,pemantauan laju dosis di IPLR dan
KH-IPSB3 dapat dipantau secara realtime dan terpusat, sedangkan budaya
keselamatan dalam pengelolaan limbah radioaktif masih perlu ditingkatkan.
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