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ABSTRAK   

PERSYARATAN KENDALI PROSES KHUSUS DALAM SISTEM MANAJEMEN 

FABRIKASI KOMPONEN KELAS 1 PLTN. Proses khusus merupakan salah satu rangkaian 

proses yang dilakukan dalam kegiatan fabrikasi komponen kelas 1 untuk Pembangkit Listrik 

Tenaga Nuklir (PLTN). Berdasarkan ASME NQA-1-2008 tentang Persyaratan Jaminan Mutu 

untuk Fasilitas Nuklir, proses khusus dalam kegiatan fabrikasi komponen PLTN terdiri dari 

pengelasan, perlakuan panas, dan pemeriksaan tak merusak. Proses khusus sangat menentukan 

kualitas produk atau komponen PLTN yang dihasilkan, oleh karena itu proses tersebut harus 

dilaksanakan dan dikendalikan sesuai dengan persyaratan kode dan standar yang telah ditetapkan 

dalam Sistem Manajemen fabrikasi komponen kelas 1 PLTN. Persyaratan mengenai kendali proses 

khusus dalam kegiatan fabrikasi komponen kelas 1 PLTN mengacu pada ASME Boiler and 

Pressure Vessel Code, khususnya Bagian III, Bagian V dan Bagian IX. 

Kata kunci: proses khusus, sistem manajemen, fabrikasi, komponen kelas 1  

 

 

ABSTRACT    

REQUIREMENTS FOR CONTROL OF SPECIAL PROCESSES IN 

MANAGEMENT SYSTEM FOR FABRICATION OF CLASS 1  

COMPONENTS OF NPP.  Special processes is one of a series of processes conducted in 

fabrication of class 1 components for nuclear power plants (NPP). Based on ASME NQA-1-2008 

on the Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, special processes in the 

fabrication activities of NPP components consist of welding, heat treatment, and nondestructive 

examination. The special processes will determine the quality of products or components of NPP, 

therefore, these processes should be implemented and controlled in accordance with the 

requirements of codes and standards stipulated in the Management System for fabrication of class 

1 components of NPP. Requirements regarding the control of special processes in the fabrication 

activities of class 1 components of NPP refer to the ASME Boiler and Pressure Vessel Code, 

especially in Section III, Section V and Section IX. 

Keywords: special processes, management system, fabrication, class 1 components
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2006 tentang 

Perizinan Reaktor Nuklir, BAPETEN 

sebagai institusi yang memiliki otoritas 

dalam perizinan Pembangkit Listrik 

Tenaga Nuklir (PLTN) mulai dari 

tahap tapak sampai dekomisioning, 

memilki kewenangan untuk mengawasi 

kegiatan pembangunan PLTN, tidak 

hanya pada saat kegiatan konstruksi 

namun juga termasuk kegiatan 

fabrikasi komponen PLTN yang 

dilakukan oleh pabrikan, kontraktor 

maupun subkontraktor [1]. Hal ini 

sangat penting dilakukan untuk 

memastikan bahwa komponen yang 

digunakan dalam pembangunan PLTN 

telah didesain dan difabrikasi sesuai 

dengan persyaratan dan ketentuan yang 

berlaku. Dalam rangka menghadapi 

rencana pembangunan PLTN yang 

pertama di Indonesia, maka diperlukan 

peraturan terkait sebagai salah satu 

instrumen untuk menunjang 

pengawasan terhadap kegiatan 

pembangunan PLTN tersebut, termasuk 

kegiatan fabrikasi komponen. Salah 

satunya adalah peraturan mengenai 

pedoman sistem manajemen untuk 

fabrikasi komponen PLTN, yang isinya 

memuat antara lain ketentuan tentang 

kendali proses selama fabrikasi [1]. 

Peraturan tersebut nantinya diharapkan 

dapat menjadi pedoman bagi pemohon 

izin dan pabrikan dalam menyusun 

Sistem Manajemen Fabrikasi 

Komponen PLTN sebagai salah satu 

dokumen pendukung guna memenuhi 

persyaratan perizinan PLTN, 

khususnya pada tahap konstruksi. 

 

1.2. Tujuan Makalah 

Tujuan penulisan makalah ini adalah 

untuk mengidentifikasi persyaratan-

persyaratan yang terdapat dalam Kode 

American Society of Mechanical 

Engineers (ASME) mengenai kendali 

proses khusus yang dilaksanakan dalam 

kegiatan fabrikasi komponen kelas 1 

untuk PLTN. Persyaratan-persyaratan 

tersebut diharapkan dapat menjadi 

dasar atau acuan dalam penyusunan 

Pedoman Sistem Manajemen Fabrikasi 

Komponen Kelas 1 PLTN di Indonesia. 

 

1.3. Metodologi 

Penyusunan makalah ini dilakukan 

dengan cara pengumpulan dan analisa 

data melalui studi literatur terhadap 

beberapa dokumen terkait, seperti buku 

ilmiah, Kode ASME dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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2. LANDASAN TEORI 

2.1. Komponen Kelas 1 PLTN 

Komponen-komponen Pembangkit 

Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelas 

menurut Kode ASME. Komponen 

PLTN yang termasuk dalam kelas 

keselamatan 1 dapat dikategorikan 

sebagai komponen kelas 1 menurut 

ASME. Komponen tersebut harus 

didesain, difabrikasi, dan dipasang 

sesuai dengan persyaratan dan 

ketentuan yang berlaku sebagaimana 

tercantum dalam Subbagian NB dari 

ASME Boiler and Pressure Vessel 

Code (selanjutnya disebut Kode 

ASME) Bagian III tentang Aturan 

untuk Konstruksi Komponen Fasilitas 

Nuklir. Subbagian NB ini memuat 

persyaratan dan ketentuan untuk 

komponen kelas 1. Pada umumnya 

komponen kelas keselamatan 1 

merupakan bagian dari pembatas 

tekanan pendingin reaktor (Reactor 

Coolant Pressure Boundary, RCPB), 

yang apabila mengalami kegagalan 

maka dapat mengakibatkan hilangnya 

pendingin reaktor melebihi 

kemampuan penambahan normalnya. 

Komponen-komponen yang termasuk 

kelas 1 antara lain bejana tekan 

(termasuk shell dan head), nozzle, 

pressurizer, pompa pendingin primer, 

pipa-pipa dan katup-katup pendingin 

primer. Mengingat pentingnya fungsi 

keselamatan yang dilakukan oleh 

komponen-komponen tersebut, maka 

kehandalan dan integritasnya harus 

terjamin sepanjang umur desain 

komponen dan PLTN dalam semua 

kondisi operasi, baik operasi normal, 

shutdown, maupun kejadian 

operasional terantisipasi, bahkan pada 

saat terjadi kecelakaan. Oleh karena 

itu, proses fabrikasi dari komponen 

kelas 1 untuk PLTN tersebut harus 

dilaksanakan sesuai dengan persyaratan 

kode dan standar, serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

2.2. Proses Produksi Secara Umum 

Proses adalah serangkaian kegiatan 

yang saling berinteraksi untuk 

mengubah masukan menjadi keluaran 

[1]. Di dalam industri manufaktur, 

proses produksi dapat dibagi menjadi 

beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, 

tahap proses manufaktur, dan tahap 

penyelesaian akhir. Tahap persiapan 

biasanya terdiri dari pemilihan material 

dan proses yang akan digunakan.  

Sedangkan dalam tahap proses 

manufaktur, terdapat banyak jenis 

proses yang dapat dilakukan dalam 

fabrikasi suatu komponen. Proses-
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Persiapan: 

 Pemilihan material 

 Pemilihan proses 

Proses Manufaktur: 

 Pemrosesan 
(mekanik, kimia, 
perlakuan panas, dan 
lain-lain) 

 Perakitan 
(welding, brazing, 
bolting, dan lain-lain) 

 

Penyelesaian Akhir: 

 Non Destructive 
Examination 

 Surface Treatment 

proses tersebut pada dasarnya dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar 

yaitu: (1) pemrosesan (processing) dan 

(2) perakitan (assembling). Pemrosesan 

dapat dilakukan dengan berbagai 

macam metode, baik secara mekanik 

seperti forming, cutting, forging, 

rolling, dan bending; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Diagram alir proses produksi secara umum 

 

secara kimia melalui carburising, 

chromizing, nitriding, dan sebagainya; 

atau dengan perlakuan panas (heat 

treatment), misalnya quenching, 

annealing, normalising, ageing dan 

tempering. Sedangkan dalam proses 

perakitan, biasanya dilakukan dengan 

penyambungan menggunakan berbagai 

macam metode seperti pengelasan 

(welding), penyolderan (soldering), 

pematrian (brazing), bolting dan 

fastening. Definisi pengelasan menurut 

DIN (Deutsche Industrie Normen) 

adalah ikatan metalurgi pada 

sambungan logam atau logam paduan 

yang dilaksanakan dalam keadaan 

lumer atau cair. Dengan kata lain 

pengelasan merupakan proses  

 

 

 

penyambungan logam menjadi satu 

akibat panas dengan atau tanpa 

pengaruh tekanan, atau dapat juga 

didefinisikan sebagai ikatan metalurgi 

yang ditimbulkan oleh gaya tarik-

menarik antara atom [2]. Jenis 

pengelasan dalam industri manufaktur 

biasanya didasarkan pada sumber panas 

yang digunakan, antara lain: 

a) pengelasan tempa; 

b) pengelasan menggunakan gas; 

c) pengelasan menggunakan resistensi 

listrik; dan 

d) pengelasan busur listrik 

Tahap terakhir adalah penyelesaian 

akhir. Pada tahap ini, umumnya 

dilakukan kegiatan pemeriksaan tak 

merusak (Non Destructive 

Examination, NDE) sebagai bagian 

dari jaminan mutu produk (quality 
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assurance, QA), serta perlakuan 

permukaan (surface treatment) seperti 

polishing atau shoot-peening. 

 

2.3. Proses Produksi Menurut 

ASME 

Berdasarkan Kode ASME Bagian III, 

pada Subbagian NB-4000 tentang 

Fabrikasi dan Pemasangan, dapat 

disimpulkan bahwa tahap proses  

 

produksi komponen kelas 1 untuk 

PLTN terdiri dari [3]: 

a) tahap persiapan, yaitu pemilihan 

dan identifikasi material;  

b) tahap proses mekanik, antara lain 

cutting, forming, fitting dan 

aligning; dan 

c) tahap proses khusus, yaitu 

pengelasan, perlakuan panas (heat 

treatment, HT) atau perlakuan 

panas sesudah pengelasan 

(postweld heat treatment, PWHT), 

dan pemeriksaan tak merusak.  

Dalam proses pengelasan, terdapat 

banyak faktor yang berpengaruh 

terhadap kualitas lasan yang dihasilkan,  

antara lain metode, prosedur, dan 

parameter pengelasan. Faktor-faktor 

tersebut harus dipertimbangkan dan 

dikendalikan sesuai dengan standar 

yang berlaku. Salah satu tujuan PWHT 

adalah untuk menghilangkan tegangan 

sisa yang terbentuk akibat proses 

pengelasan. Material yang dilas akan 

mengalami perubahan struktur karena 

pengaruh pemanasan dan pendinginan 

yang berakibat timbulnya tegangan sisa 

dan menyebabkan penurunan kekuatan 

material. Oleh karena itu untuk 

mengembalikan struktur pada kondisi 

semula sesuai sifat-sifat yang 

diinginkan, maka dilakukan pemanasan 

pada temperatur tertentu dan dalam 

jangka waktu tertentu. Contoh PWHT 

antara lain solution treatment dan 

ageing. NDE dilaksanakan untuk 

mendeteksi cacat yang terdapat di 

dalam atau permukaan logam, lasan, 

atau komponen yang telah difabrikasi. 

Metode NDE yang sering digunakan 

antara lain pemeriksaan radiografi, 

ultrasonik,  partikel magnetik, penetran 

cair dan eddy current. 



Seminar Keselamatan Nuklir ISSN: 1412-3258 

 

PROSIDING | SKN BAPETEN 2012 91 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir proses produksi menurut Kode ASME 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses khusus (special processes) 

adalah suatu proses yang hasilnya 

sangat tergantung pada pengendalian 

proses atau keahlian dari operator, atau 

keduanya [4]. Menurut ASME NQA-1-

2008, proses khusus yang dilakukan 

dalam kegiatan fabrikasi komponen 

PLTN terdiri dari: 

a) pengelasan; 

b) perlakuan panas; atau  

c) pemeriksaan tak merusak (NDE). 

Untuk memastikan bahwa kegiatan 

fabrikasi komponen kelas 1 PLTN 

dilaksanakan sesuai dengan persyaratan 

kode dan standar yang berlaku, maka 

diperlukan pengendalian terhadap 

setiap proses yang dilaksanakan, 

termasuk proses khusus. Proses khusus 

harus dikendalikan dengan 

menggunakan instruksi, prosedur, 

gambar, daftar periksa dan travelers 

atau cara lain yang tepat [5]. 

Mengingat proses merupakan salah 

satu unsur dalam Sistem Manajemen, 

maka persyaratan mengenai kendali 

proses khusus harus ditetapkan dalam 

Sistem Manajemen yang disusun oleh 

pemohon izin, maupun pabrikan, 

kontraktor atau subkontraktor yang 

melaksanakan kegiatan fabrikasi 

komponen kelas l PLTN. Hal ini 

didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 

29 ayat (3) Peraturan Kepala 

BAPETEN Nomor 4 Tahun 2006 

tentang Sistem Manajemen Fasilitas 

dan Kegiatan dalam Pemanfaatan 

Tenaga Nuklir, yang menyatakan 

bahwa Pemegang Izin harus menjamin 

pekerjaan yang dilaksanakan dalam 

setiap proses dilakukan dalam kondisi 

terkendali dengan menggunakan 

dokumen terkini atau cara lain yang 

sesuai, yang ditinjau secara berkala 

untuk memastikan kecukupan dan 

efektivitasnya. Oleh karena itu setiap 

proses harus dilaksanakan oleh personil 

yang berkualifikasi (qualified) dan 

menggunakan prosedur yang 

terkualifikasi sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan 

dalam Sistem Manajemen.  

Persiapan: 
- Pemilihan dan 

identifikasi 
material 

Proses Mekanik: 

 cutting 

 forming 

 fitting 

 aligning 

Proses Khusus: 

 welding 

 HT & PWHT 

 NDE 
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Persyaratan mengenai kendali proses 

yang dilaksanakan dalam setiap proses 

khusus dalam kegiatan fabrikasi 

komponen kelas 1 PLTN dapat 

mengacu pada ketentuan yang 

tercantum dalam beberapa Kode 

ASME yang berlaku secara umum 

sebagai berikut: 

Tabel 1: Kode ASME untuk Persyaratan Kendali Proses Khusus 

No. Proses Khusus Kode ASME 

1. Pengelasan  Bagian III, Subbagian NB-4000 tentang Fabrikasi dan 

Pemasangan 

 Bagian IX tentang Kualifikasi Pengelasan dan Pematrian 

2. Perlakuan panas (HT) dan 

Perlakuan panas sesudah 

pengelasan (PWHT) 

 Bagian III, Subbagian NB-4000, tentang Fabrikasi dan 

Pemasangan 

3. Pemeriksaan tak merusak 

(NDE) 
 Bagian III, Subbagian NB-5000 tentang Pemeriksaan 

 Bagian V tentang Pemeriksaan Tak Merusak 

 

3.1. Kendali Proses Pengelasan 

Berdasarkan persyaratan yang 

tercantum dalam Kode ASME Bagian 

III, pada Subbagian NB-4000 tentang 

Fabrikasi dan Pemasangan, ditetapkan 

bahwa hanya proses pengelasan yang 

mampu menghasilkan lasan sesuai 

persyaratan kualifikasi prosedur 

pengelasan Kode ASME Bagian IX 

yang boleh digunakan. Setiap pabrikan 

dan kontraktor harus menyusun dan 

menetapkan dokumen Spesifikasi 

Prosedur Pengelasan (Welding 

Procedure Specification, WPS) yang 

merupakan prosedur tertulis yang dapat 

dipercaya untuk memberikan panduan 

bagi juru las (welder) dalam 

melaksanakan proses pengelasan sesuai 

persyaratan peraturan & standar  yang 

berlaku[6]. WPS harus dilengkapi 

dengan Rekaman Kualifikasi Prosedur 

(Procedure Qualification Record, 

PQR) yang berisi rekaman data hasil 

pengujian dari pengelasan yang telah 

dilaksanakan berdasarkan WPS. PQR 

berisi variable-variabel yang digunakan 

dalam pengelasan pelat uji, seperti jenis 

logam induk, jenis logam pengisi 

(filler), arus, polaritas, voltase, 

kecepatan pengelasan dan lain-lain.  

Pabrikan dan kontraktor juga harus 

melaksanakan pemeriksaan dan 

inspeksi dimensi baik sebelum maupun 

sesudah pengelasan, guna menjamin 

bahwa persyaratan pengelasan 

terpenuhi, dan bahwa pengelasan 

dilakukan sesuai dengan prosedur, 

spesifikasi, dan gambar. Ketentuan lain 

mengenai kualifikasi pengelasan adalah 

sebagai berikut: 

a) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus menetapkan prosedur dan 

melaksanakan pengujian untuk 

melaksanakan kualifikasi prosedur 
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dan kinerja juru las yang 

melaksanakan prosedur tersebut;  

b) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus menetapkan persyaratan 

apabila pekerjaan pengelasan 

diserahkan kepada subkontraktor;  

c) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus mempertahankan rekaman 

prosedur pengelasan dan juru las 

yang berkualifikasi. Rekaman 

tersebut menunjukkan tanggal, hasil 

pengujian dan tanda identifikasi. 

Rekaman tersebut juga harus 

dievaluasi, diverifikasi dan 

disertifikasi sesuai dengan program 

jaminan mutu; 

d) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus menetapkan ketentuan 

mengenai kupon dan spesimen serta 

metode untuk pengujian impak;  

e) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus menyiapkan dan menguji weld 

procedure qualification impact test 

specimens;  

f) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus menetapkan ketentuan tentang 

eliminasi dan perbaikan lasan 

setelah dilakukannya NDE. 

Sedangkan ketentuan mengenai PQR 

antara lain bahwa setiap pabrikan dan 

kontraktor harus menyiapkan dan 

mempertahankan PQR yang berisi 

rekaman variabel pengelasan dan data 

pengelasan lainnya, seperti kupon uji, 

jenis pengujian dan hasil pengujian dari 

pengelasan yang dilaksanakan 

berdasarkan WPS. PQR yang lengkap 

harus memuat dokumentasi semua 

variabel penting maupun variabel 

tambahan yang digunakan untuk setiap 

proses pengelasan. 

Di samping WPS dan PQR, pabrikan 

dan kontraktor harus membuat dan 

menetapkan dokumen Kualifikasi 

Kinerja Pengelasan (Welding 

Performance Qualification, WPQ). 

Ketentuan mengenai WPQ adalah 

sebagai berikut: 

a) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus menyusun sistem untuk 

memastikan bahwa juru las 

berkualifikasi  yang tepat digunakan 

untuk membuat  sambungan las 

tertentu. Sistem tersebut harus 

mencakup konfirmasi bahwa 

kualifikasi juru las adalah terkini 

dan valid untuk aplikasi pengelasan. 

b) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus mempertahankan rekaman 

hasil yang diperolah dalam WPQ. 

Rekaman pengujian WPQ harus 

mencakup variabel-variabel penting, 

jenis pengujian, hasil pengujian dan 

kualifikasi juru las. 

c) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus melaksanakan kualifikasi 
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terhadap setiap juru las untuk 

melaksanakan setiap proses 

pengelasan. 

3.2. Kendali Proses Perlakuan Panas 

(HT) dan Perlakuan Panas Sesudah 

Pengelasan (PWHT) 

Dalam hal dibutuhkan pemanasan awal 

sebelum pengelasan (preheating), 

pabrikan harus menetapkan persyaratan 

pemanasan awal, metode pemanasan 

awal, dan mempertimbangkan 

pembatasan temperatur interpass untuk 

mencegah pengaruh yang merugikan 

terhadap sifat-sifat mekanik material. 

Prosedur perlakuan panas, termasuk 

yang digunakan untuk  PWHT dan 

perbaikan lasan, harus disiapkan, 

dievaluasi dan disetujui oleh pabrikan. 

Ketentuan mengenai kendali proses 

untuk PWHT antara lain: 

a) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus menetapkan metode PWHT 

yang digunakan. Apabila terdapat 

perubahan dalam hal PWHT, 

misalnya waktu, suhu, siklus 

pemanasan, atau laju pendinginan, 

maka harus dilakukan uji kualifikasi 

terhadap prosedur yang baru 

(rekualifikasi).  

b) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus menyusun dan 

mempertahankan sistem sehingga 

mampu memenuhi persyaratan 

PWHT untuk pemanasan, laju 

pendinginan, temperatur logam, 

keseragaman temperatur logam dan 

kendali temperatur. 

c) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus mempertimbangkan lokasi 

termokopel, pemuatan tungku 

(furnace) untuk mencegah  direct 

impingement dari nyala api (flame) 

pada komponen, dan kondisi udara 

dalam tungku (furnace atmosphere) 

dalam penyusunan prosedur PWHT.  

 

3.3. Kendali Proses Pemeriksaan 

Tak Merusak (NDE) 

Berdasarkan Kode ASME Bagian III, 

pada Subbagian NB-5000 tentang 

Pemeriksaan, persyaratan umum 

mengenai NDE adalah bahwa NDE 

harus dilaksanakan sesuai dengan 

metode pemeriksaan yang ditentukan 

dalam Kode ASME Bagian V tentang 

Pemeriksaan Tak Merusak. Adapun 

ketentuan dalam kendali proses NDE 

antara lain sebagai berikut: 

a) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus menyusun prosedur NDE 

sesuai persyaratan Kode, termasuk 

standar keberterimaannya. Prosedur 

tersebut harus telah dibuktikan 

dengan demonstrasi yang 

sebenarnya kepada inspektur. 
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b) Tanggung jawab terhadap 

penyusunan, persetujuan dan 

penanganan revisi prosedur harus 

ditetapkan dalam program 

pengendalian atau jaminan mutu. 

c) Sebelum prosedur NDE untuk 

sambungan las tertentu disetujui, 

setiap pabrikan dan kontraktor harus 

mereviu klasifikasi komponen untuk 

menentukan jenis pengujian. 

d) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus menetapkan standar 

keberterimaan untuk setiap jenis 

pemeriksaan, seperti radiografi, 

ultrasonik, partikel magnetik, 

penetran cair dan eddy current. 

e) Personil yang melaksanakan NDE 

harus terkualifikasi sesuai dengan 

rekomendasi peraturan yang 

berlaku, misalnya SNT-TC-1A (di 

Amerika Serikat). Setiap pabrikan 

dan kontraktor harus melaksanakan 

verifikasi terhadap kualifikasi dan 

sertifikasi personil yang 

melaksanakan NDE [7]. 

f) Setiap pabrikan dan kontraktor 

harus mempertahankan rekaman 

kualifikasi personil. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Proses khusus seperti pengelasan, 

perlakuan panas, dan pemeriksaan tak 

merusak dalam kegiatan fabrikasi 

komponen kelas 1 PLTN, harus 

dilaksanakan dan dikendalikan sesuai 

dengan kode dan standar yang berlaku 

yang ditetapkan dalam Sistem 

Manajemen Fabrikasi Komponen Kelas 

1 PLTN. Adapun persyaratan mengenai 

kendali proses khusus yang 

dilaksanakan dalam kegiatan fabrikasi 

komponen kelas 1 PLTN dapat 

mengacu pada Kode ASME Bagian III, 

Bagian V dan Bagian IX. 
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TANYA JAWAB 

Rahmat Edhi Herianto (BAPETEN) 

Hubungan kendali proses 

dengan system manajemen. 

Apakah persyaratan kendali 

proses akan disampaikan 

terpisah dengan PJM pada tahap 

konstruki 

Jawaban: 

Menurut Perka BAPETEN no. 4 tahun 

2010 tentang system manajemen 

fasilitas dan kegiatan pemanfaatan 

tenaga nuklir, kendali proses 

merupakan bagian dari pelaksanaan 

proses dalam system manajemen. 

Dengan demikian, kaidah proses akan 

disampaikan dalam dokumen program 

jaminan mutu (PJM) konstruksi 

sebagaimana dipersyaratkan dalam PP 

no 43 / 2006 tentang perizinan reactor 

nuklir. Dalam kaitannya dengan 

kegiatan fabrikasi komponen kelas I 

PLTN yang dilaksanakan oleh 

kontraktor/pabrikan, maka sesuai pasal 

29 ayat 4 perka no 4 / 2010, pemegang 

ijin harus mengidentifikasi kendali 

proses yang dikontrakkan kepada pihak 

lain, dan bertanggung jawab penuh atas 

proses yang dikontrakkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


