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ABSTRAK 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN REAKTOR DAYA MELALUI 

KETENTUAN PERAWATAN. Salah satu pemanfaatan tenaga nuklir untuk kepentingan 

kesejahteraan manusia adalah dengan pengoperasian reaktor daya. Pengoperasian reaktor daya 

akan terjamin kesinambungannya apabila seluruh struktur, sistem dan komponen (SSK) mampu 

melakukan fungsi yang diembannya. Untuk memastikan hal tersebut, maka harus dilakukan 

perawatan yang memadai terutama terhadap SSK yang penting untuk keselamatan. SSK yang 

penting untuk keselamatan merupakan SSK yang menjadi bagian dari sistem keselamatan dan 

apabila gagal atau terjadi malfungsi menyebabkan terjadinya paparan radiasi terhadap pekerja atau 

anggota masyarakat. Perawatan yang memadai dapat dicapai dengan menerapkan ketentuan 

perawatan. Ketentuan perawatan memuat informasi mengenai pemilihan dan pemantauan SSK, 

evaluasi berkala, pengkajian dan manajemen risiko, kualifikasi dan pelatihan, penerapan program 

jaminan keandalan, dan penerapan ketentuan perawatan. Untuk memastikan bahwa perawatan 

terhadap SSK yang penting untuk keselamatan telah memenuhi ketentuan perawatan, maka perlu 

dilakukan evaluasi keselamatan. Dengan melakukan evaluasi keselamatan akan meningkatkan 

efektivitas pengawasan dalam pengoperasian reaktor daya. Makalah ini membahas evaluasi 

keselamatan melalui ketentuan perawatan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dalam 

pengoperasian reaktor daya.  

Kata kunci: efektivitas, ketentuan perawatan, SSK yang penting untuk keselamatan, reaktor daya 

 

 

ABSTRACT 

ENHANCING THE OVERSIGHT EFFECTIVENESS FOR THE POWER REACTORS USING 

MAINTENANCE RULE. One of the utilization of nuclear energy for the benefit of human welfare 

is the operation of power reactors. The sustainability of the operation of power reactors will be 

assured if all structures, systems and components (SSCs) are capable of performing the functions 

to which it designed. In order to fulfil this, adequate maintenance, especially for SSCs important to 

safety. SSCs importance to safety is the SSCs that are part of the safety system and if the failure or 

malfunction occurred might cause radiation exposure to workers or members of the public. 

Adequate maintenance can be achieved by applying the maintenance rule. Maintenance rule 

includes information on the selection and monitoring of SSCs, periodic evaluation, risk assessment 

and management, qualification and training, reliability assurance program implementation, and 

implementation of the maintenance rule. To ensure that the maintenance of SSCs important to 

safety has complied with maintenance rule, it is necessary to evaluate safety. Conducting the 

safety evaluation will enhance the effectiveness of oversight in the operation of power reactors. 

This paper describes safety evaluations using maintenance rule in order to enhance the 

effectiveness of oversight in the operation of power reactors. 

Keywords: effectiveness, maintenance rule, SSCs importance to safety, power reactor 
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1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Salah satu pemanfaatan tenaga nuk-

lir untuk kepentingan kesejahteraan 

manusia adalah dengan pengoperasian 

reaktor daya. Dalam pengoperasian 

reaktor daya berpotensi menimbulkan 

dampak dan bahaya radiasi yang cukup 

signifikan. 

Dengan adanya potensi tersebut, 

maka diperlukan pengawasan untuk 

menjamin keselamatan pekerja, ang-

gota masyarakat, dan lingkungan 

hidup. Pengawasan dilakukan mulai 

dari pemilihan tapak, konstruksi, peng-

operasian, perawatan dan per-baikan 

sampai dengan dekomisioning
[1]

. 

Salah satu bentuk kegiatan peng-

awasan dilaksanakan melalui kegiatan 

perizinan.  Salah satu kegiatan perizin-

an adalah evaluasi keselamatan. 

1.2. Tujuan 

Makalah ini disusun untuk meng-

antisipasi pembangunan dan pengope-

rasian PLTN, dimana kegiatan pera-

watan penting dilakukan untuk memas-

tikan berfungsinya struktur, sistem dan 

komponen (SSK). 

Makalah ini membahas evaluasi 

keselamatan melalui ketentuan pera-

watan guna meningkatkan efektivitas 

pengawasan dalam pengoperasian reak-

tor daya. 

 

1.3. Metode 

Metode yang digunakan dalam pe-

nulisan makalah ini adalah studi lite-

ratur terhadap dokumen 10 CFR 50.65, 

"Requirements for Monitoring the 

Effectiveness of Maintenance at Nucle-

ar Power Plants", dan NUMARC 93-

01 “Industry Guidance for Monitoring 

the Effectiveness of Maintenance at 

Nuclear Power Plants” serta beberapa 

dokumen terkait perawatan yang lain. 

 

2. PERAWATAN REAKTOR 

DAYA 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pengoperasian reaktor daya akan 

terjamin kesinambungannya apabila 

seluruh SSK mampu melakukan fungsi 

yang diembannya. Untuk memastikan 

hal tersebut, maka harus dilakukan 

perawatan yang memadai terutama 

terhadap SSK yang penting untuk 

keselamatan. SSK yang penting untuk 

keselamatan merupakan SSK yang 

menjadi bagian dari sistem keselamatan 

dan SSK yang apabila gagal akan 

mempengaruhi keselamatan
[2]

.  

Sedangkan sistem keselamatan 

disediakan untuk menjamin shutdown 
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dengan selamat, atau pemindahan 

panas sisa dari teras, atau untuk 

membatasi dampak kejadian operasi 

terantisipasi dan kecelakaan dasar 

desain.  

Berdasarkan data statistik dari 

Institute of Nuclear Power Operations 

(INPO), penyebab kegagalan pada 

PLTN di Amerika adalah 40% akibat 

kesalahan manusia, 30% akibat 

kelemahan teknis, dan 30% akibat 

pekerjaan perawatan
[3]

.  

Pada 10 Juli 1991, Ketentuan 

Perawatan telah dipublikasikan oleh 

U.S. Nuclear Regulatory Commission 

(NRC) dalam Federal Register sebagai 

10 CFR 50.65, "Requirements for 

Monitoring the Effectiveness of Mainte-

nance at Nuclear Power Plants"
[4]

. 

Ketentuan Perawatan mensyaratkan 

bahwa pemegang izin harus memantau 

kinerja atau kondisi SSK yang penting 

untuk keselamatan sesuai dengan tuju-

an untuk memastikan bahwa SSK 

tersebut tetap terpelihara sehingga 

mampu melakukan fungsi keselama-

tan
[5]

. Ketentuan perawatan ini disusun 

untuk menyediakan kerangka kerja 

pengawasan bagi NRC untuk mengeva-

luasi efektivitas program perawatan 

yang dilakukan oleh pemegang izin
[6]

. 

Untuk memenuhi persyaratan dari 

NRC tersebut, Nuclear Energy Institute 

(NEI) melalui Kelompok Kerja Pera-

watan yang tergabung dalam Nuclear 

Management and Resources Council 

(NUMARC) telah menyediakan pedo-

man bagi pemegang izin dengan me-

nerbitkan NUMARC 93-01 “Industry 

Guidance for Monitoring the Effec-

tiveness of Maintenance at Nuclear Po-

wer Plants”
[7]

. 

Ketentuan perawatan memuat in-

formasi mengenai pemilihan dan pe-

mantauan SSK, evaluasi berkala, 

pengkajian dan manajemen resiko, 

kualifikasi dan pelatihan, penerapan 

program jaminan keandalan, serta 

penerapan ketentuan perawatan. 

Untuk memastikan bahwa pera-

watan terhadap SSK yang penting 

untuk keselamatan telah memenuhi 

ketentuan perawatan, maka perlu dila-

kukan evaluasi keselamatan. Dengan 

melakukan evaluasi keselamatan akan 

meningkatkan efektivitas pengawasan 

dalam pengoperasian reaktor daya. 

 

2.2. Ketentuan Perawatan 

Berdasarkan pedoman pemantauan 

efektivitas perawatan pada NUMARC 

93-01, proses implementasi Ketentuan 

Perawatan adalah sebagai berikut: 
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1. Proses untuk melakukan pemilihan 

SSK. Uraian mengenai proses 

pemilihan SSK yang ditunjukkan 

pada Gambar 1 berisi informasi 

mengenai: 

a. Identifikasi SSK 

b. Proses untuk menentukan SSK 

yang penting untuk keselamatan 

c. Kriteria sistem keselamatan   

d. Kriteria sistem terkait-kesela-

matan. 

e. Proses untuk menentukan jenis 

dan level pemantauan 

2. Program untuk memantau kinerja 

atau kondisi SSK. Uraian mengenai 

pemantauan SSK berisi informasi 

mengenai: 

a. Proses untuk menetapkan tuju-

an pemantauan kinerja atau 

kondisi SSK. 

b. Proses untuk menetapkan tin-

dak lanjut terhadap SSK. 

c. Penggunaan pengalaman ope-

rasi. 

3. Program untuk  evaluasi berkala. 

Uraian mengenai evaluasi berkala 

berisi informasi mengenai: 

a. Penjadwalan kegiatan evaluasi  

pelaksanaan Ketentuan Pera-

watan 

b. Pendokumentasian, review, per-

setujuan dan implementasi hasil 

evaluasi berkala. 

c. Penyesuaian untuk mencapai 

keseimbangan antara keandalan 

dan ketersediaan. 

d. Penggunaan pengalaman ope-

rasi. 

4. Program pengkajian risiko dan 

manajemen perawatan. Uraian ber-

isi informasi mengenai: 

a. Penetapan  ruang  lingkup SSK. 

Pengkajian dan manajemen 

risiko selama perencanaan ker- 

ja, mencakup sekurang-kurang- 

nya penggunaan pendekatan ku-

alitatif dan kuantitatif, dasar- 

dasar dan kategori risiko sebe-

lum instalasi dibangun, fungsi 

keselamatan, tindakan penge-

lolaan risiko, ketentuan menge-

nai rencana pengelolaan risiko. 

b. Pengkajian dan manajemen 

risi-ko terhadap perubahan 

situasi perawatan dan kondisi 

instalasi. 
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Gambar 1: Proses Pemilihan SSK dalam Implementasi Ketentuan Perawatan[8] 

 

5. Program untuk pelatihan dan kua-

lifikasi. Uraian berisi informasi 

mengenai seleksi, kualifikasi dan 

pelatihan personil yang bertang-

gung jawab terkait dengan Keten-

tuan Perawatan. 

6. Penerapan program jaminan kean-

dalan. Uraian berisi informasi me-

ngenai keterkaitan dan antar-muka 

antara Ketentuan Perawatan dan 

Program Jaminan Keandalan. 

7. Penerapan ketentuan perawatan. 

Uraian berisi informasi mengenai 

rencana atau proses untuk mene-

rapkan Ketentuan Perawatan, ter-

masuk urutan dan jadwal untuk 

penetapan unsur-unsur program, 

serta waktu dimulainya pemantauan 

kinerja atau kondisi SSK. 

 

3. PEMBAHASAN 

Untuk menjamin keselamatan pe-

kerja, anggota masyarakat, dan ling-

kungan hidup dalam pengoperasian 

reaktor daya, maka harus dipastikan 

bahwa perawatan terhadap SSK yang 
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penting untuk keselamatan telah dila-

kukan sesuai dengan ketentuan pera-

watan.  

Untuk memastikan bahwa pemohon 

telah menerapkan Ketentuan Pera-

watan, maka evaluator keselamatan 

nuklir BAPETEN harus melakukan 

evaluasi keselamatan terhadap setiap 

unsur utama Ketentuan Perawatan se-

bagai berikut: 

1. Pada saat pemohon melakukan 

pemilihan SSK, maka evaluator 

harus memastikan bahwa pemohon 

telah: 

a. menguraikan proses untuk 

identifikasi SSK, yang menca-

kup SSK terkait-keselamatan 

dan Sistem Keselamatan. 

b. menguraikan proses untuk 

menentukan klasifikasi SSK 

yang signifikan terhadap kese-

lamatan, termasuk penilaian 

risiko atau penentuan tingkat 

kepentingan, pengalaman ope-

rasi, informasi pemasok, ling-

kup program jaminan keandalan 

tahap desain dan faktor lain. 

Uraian harus memuat kriteria 

pemeringkatan risiko terhadap 

komponen pasif dalam desain 

instalasi baru. 

c. menetapkan kriteria sistem ke-

selamatan. 

d. menetapkan kriteria sistem ter-

kait-keselamatan. 

e. menguraikan proses untuk me-

nentukan jenis dan level peman-

tauan.  

2. Pada saat pemohon melakukan pe-

mantauan SSK,  maka evaluator 

harus memastikan bahwa pemohon 

telah: 

a. menguraikan proses untuk me-

netapkan tujuan pemantauan 

kinerja atau kondisi SSK, 

termasuk memastikan tujuan 

pemantauan dan berdasar pada  

pengalaman operasi.  

b. menguraikan proses untuk me-

netapkan tindak lanjut terhadap 

SSK yang tidak memenuhi 

tujuan beserta tindakan per-

baikannya. 

Evaluator harus memastikan 

bahwa pemohon telah meng-

uraikan tindakan perbaikan  

secara menyeluruh dan tepat 

waktu dengan cara: 

(1) mengatasi penyebab utama 

penurunan kinerja atau 

kondisi,  

(2) disesuaikan dengan tingkat 

keparahan, dan  
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(3) menetapkan upaya pen-

cegahan, termasuk perubah-

an yang diperlukan dalam 

perawatan, prosedur dan 

pelatihan. 

Evaluator harus memastikan 

bahwa pemohon telah meng-

uraikan evaluasi mengenai 

kegagalan terhadap penerapan 

ketentuan perawatan. 

Evaluator harus memastikan 

bahwa pemohon telah meng-

uraikan proses untuk menyusun 

kriteria kinerja atau kondisi 

yang digunakan untuk me-

nunjukkan bahwa SSK secara 

efektif dikendalikan melalui 

kinerja perawatan pencegahan 

yang memadai. 

Evaluator harus memastikan 

bahwa pemohon telah meng-

uraikan bahwa kriteria kinerja: 

(1) selaras dengan keselamatan 

dan praktik rekayasa,  

(2) mempertimbangkan penga-

laman operasi, serta  

(3) dapat dicapai dan cukup 

sensitif terhadap penurunan 

kinerja SSK  

sehingga pemenuhan terhadap 

kriteria kinerja tersebut me-

nunjukkan kendali efektif ter-

hadap kinerja SSK melalui pe-

rawatan pencegahan sehingga 

SSK tetap mampu melakukan 

fungsinya. 

Evaluator harus memastikan 

bahwa pemohon telah meng-

uraikan efektivitas pengendali-

an kinerja SSK, termasuk pe-

mantauan kondisi SSK pasif 

dan SSK yang tidak boleh 

gagal.  

Untuk kriteria kinerja ke-

andalan, evaluator harus me-

mastikan bahwa pemohon telah 

menguraikan proses untuk 

menetapkan dan menentukan, 

serta menangani kegagalan 

fungsi.  

Untuk kriteria kinerja keter-

sediaan, evaluator harus me-

mastikan bahwa pemohon telah 

menguraikan proses untuk me-

netapkan dan menjajaki ke-

tersediaan atau ketidak-tersedia-

an, termasuk alasan  pengecu-

aliannya.  

Untuk kriteria pemantauan 

kondisi, evaluator harus me-

mastikan bahwa pemohon telah 

menguraikan proses untuk pera-

watan prediktif, misalnya pe-

mantauan dengan menggunakan 
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sensor, surveilan, penelusuran 

dan penentuan kecenderungan, 

tingkat tindakan yang akan 

dilakukan.  

Evaluator harus memastikan 

bahwa pemohon telah meng-

uraikan proses untuk tindak 

lanjut terhadap SSK yang efek-

tivitas kendali kinerja atau 

kondisinya tidak ditunjukkan 

(termasuk yang tidak memenuhi 

kriteria kinerja atau kriteria 

pemantauan kondisi).  

Evaluator harus memastikan 

bahwa pemohon telah meng-

uraikan proses untuk iden-

tifikasi dan perlakukan SSK 

yang dikategorikan dalam status 

“run to failure”.  

c. mempertimbangkan pengalam-

an operasi dan praktik rekayasa 

untuk memperbaiki kinerja atau 

kondisi SSK. 

3. Pada saat pemohon melakukan 

evaluasi berkala,  maka evaluator 

harus memastikan bahwa pemohon 

telah: 

a. menjadwalkan evaluasi berkala 

terhadap kegiatan pemantauan 

kinerja atau kondisi SSK dan 

kegiatan perawatan perbaikan 

sekurang-kurangnya setiap per-

gantian bahan bakar dengan 

interval waktu evaluasi tidak 

melebihi 24 bulan. 

b. Menguraikan pendokumentasi-

an, review, persetujuan dan 

implementasi hasil evaluasi ber-

kala. 

c. menguraikan upaya untuk me-

mastikan bahwa tujuan dari 

pencegahan kegagalan SSK 

melalui perawatan seimbang 

dengan tujuan untuk mini-

malisasi waktu ketidakterse-

diaan SSK yang disebabkan 

oleh pemantauan atau perawa-

tan pencegahan. 

d. mempertimbangkan pengalam-

an operasi dan praktek rekayasa 

untuk memperbaiki kinerja atau 

kondisi SSK. 

4. Pada saat pemohon melakukan 

pengkajian dan manajemen risiko,  

maka evaluator harus memastikan 

bahwa pemohon telah: 

a. menetapan  ruang  lingkup SSK 

yang akan dicakup dalam  

pengkajian risiko. 

b. menguraikan sekurang-kurang-

nya penggunaan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif, dasar-

dasar dan kategori risiko 

sebelum instalasi dibangun, 
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fungsi keselamatan, tindakan 

pengelolaan risiko, ketentuan 

mengenai rencana pengelolaan 

risiko. 

c. melakukan pengkajian dan 

manajemen risiko terhadap 

kondisi akibat perubahan situasi 

perawatan dan kondisi instalasi. 

5. Pada saat pemohon menetapkan 

kualifikasi dan pelatihan, maka 

evaluator harus memastikan bahwa 

pemohon telah menjelaskan tentang 

seleksi, kualifikasi dan pelatihan 

personil yang bertanggung jawab 

dalam perawatan. Evaluator harus 

memastikan bahwa pemohon telah 

menetapkan pelatihan selaras deng-

an tanggung jawab ketentuan pera-

watan, proses yang dilakukan oleh 

panel ahli, operasi, rekayasa, pera-

watan, perizinan dan manajemen 

instalasi. 

6. Pada saat pemohon menetapkan  

penerapan program jaminan kean-

dalan,  maka evaluator harus me-

mastikan bahwa pemohon telah 

menguraikan hubungan dan antar-

muka antara ketentuan perawatan 

dan program jaminan keandalan. 

Apabila ketentuan perawatan akan 

digunakan dalam rangka menerap-

kan jaminan keandalan, bersamaan 

dengan program jaminan kualitas 

dan program perawatan serta sur-

vailan, maka evaluator harus me-

mastikan bahwa pemohon telah 

menguraikan bahwa seluruh SSK di 

dalam program jaminan keandalan 

tercakup dalam kategori high safety 

significant dari ketentuan pera-

watan. 

7. Pada saat pemohon menenerapkan 

ketentuan perawatan,  maka evalua-

tor harus memastikan bahwa 

pemohon telah menetapkan rencana 

atau proses untuk menerapkan 

ketentuan perawatan, termasuk 

urutan dan jadwal untuk penetapan 

unsur-unsur dalam program, serta 

waktu dimulainya pemantauan 

kinerja atau kondisi SSK. Evaluator 

juga harus memastikan bahwa 

pemohon telah menjamin bahwa 

ketentuan perawatan dilaksanakan 

sebelum pemuatan bahan bakar. 

Dengan melakukan evaluasi kese-

lamatan terhadap setiap unsur utama 

dalam Ketentuan Perawatan tersebut, 

maka dapat dipastikan bahwa pera-

watan terhadap SSK yang penting 

untuk keselamatan telah dilakukan 

sesuai dengan Ketentuan Perawatan, 

sehingga dapat meningkatkan efek-
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tivitas pengawasan dalam peng-

operasian reaktor daya. 

 

4. KESIMPULAN 

1. Perawatan yang efektif dicapai 

melalui penerapan ketentuan pera-

watan. 

2. Ketentuan perawatan digunakan 

untuk memantau keandalan dan 

ketersediaan SSK yang penting 

untuk keselamatan. 

3. Ketentuan perawatan digunakan 

untuk menilai dan mengelola risiko 

dari kegiatan perawatan. 

4. Evaluasi keselamatan dilakukan 

untuk memastikan perawatan SSK 

yang penting untuk keselamatan 

memenuhi ketentuan perawatan. 

5. Evaluasi keselamatan berguna 

untuk meningkatkan efektivitas 

pengawasan dalam pengoperasian 

reaktor daya.  
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TANYA JAWAB 

1. As Natio Lasman (BAPETEN) 

Bagaimana dengan MPFF yang terjadi? 

Jawaban: 

Kejadian keberulangan MPFF 

merupakan indikasi yang digunakan 

melihat bahwa SSR yang telah 

ditetapkan masuk dalam perawatan 

pencegahan, tetapi pada saat beroperasi 

sering terjadi kegagalan sehingga tidak 

memenuhi criteria lagi dan diperlukan 

tindakan perbaikan. Apabila telah 

dilakukan perbaikan kemudian 

dilakukan pemantauan SSK dalam 

perawatan pencegah utnuk memastikan 

terpenuhi criteria kinerja (keandalan 

dan ketersediaan) 

2. Khoirul Huda (BAPETEN) 

Apakah dalam melakukan perawatan 

SSK mempertimbangkan waktu 

pengoperasian? 

Jawaban: 

Penagalaman Operasi Instalasi 

termasuk waktu operasi selalu 

dipertimbangkan baik dalam 

pemantauan kinerja atau kondisi SSK, 

maupun dalam evaluasi berkala dalam 

penerapan ketentuan/perawatan 

terhadap perawatan SSK yang penting 

untuk keselamatan. 

3. Dedi Sunaryadi (BAPETEN) 

Proses pemilihan SSK digunakan untuk 

apa? 

Jawaban: 

Pemilihan SSK yang penting untuk 

keselamatan yang memuat SSK terkait 

keselamatan dan system keselamatan 

yang akan dimasukkan dalam 

“Perawatan Pencegahan” yang dapat 

membedakan criteria kinerja 

(keandalan dan ketersediaan) baik pada 

level instalasi maupun level komponen. 

Dan apabila SSK tersebut ternyata 

tidak mampu melakukan fungsinya 

maka akan dilakukan tindakan 

perbaikan dengan mencari 

penyebabnya kemudian dilakukan 

pemantauan terhadap SSK tersebut lalu 

perawatan pencegahan terhadap criteria 

kinerja (keandalan dan ketersediaan) 

4. Nur Syamsi Syam (BAPETEN) 

Harap dijelaskan proses untuk 

menentukan SSK yang penting untuk 

keselamatan, beserta criteria system 

keselamatan, criteria system terkait-

keselamatan 

Jawaban: 

Proses untuk menentukan SSK yang 

penting untuk keselamatan dengan 

prinsip bahwa SSK tersebut jika terjadi 

kegagalan dapat menyebabkan paparan 

radiasi, SSK yang dapat mencegah 

kejadian AOO yang dapat mengarah 
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pada kondisi kecelakaan (DBA-BDBA) 

dan SSK yang memitigasi konsekuensi 

kegagalan SSK. Kriteria Sistem 

keselamatan adalah bahwa system 

tersebut mampu melakukan shutdown 

secara selamat. 

Sedangkan system terkait keselamatan 

merupakan bagian dari system yang 

penting untuk keselamatan yang 

melakukan fungsi diluar system 

keselamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


