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2 buah hot cell, namun tidak secara eksplisit dinyatakan sekaligus 
sebagai reaktor untuk produksi isotop.

2. DESAIN TERAS AHR
Antara tahun 1940–1950 telah dibangun dan dioperasikan se-

kitar 30 buah AHR [2]. Dalam beberapa desain AHR, bahan bakar 
cairnya dapat berupa (misalnya) UO2SO4, UO2(NO3)2, UO2F2 [4]. 
Model teras reaktornyapun ada 2 macam, ada yang menggunakan 
batang kendali dan ada yang tanpa batang kendali. Temperatur te-
ras reaktor diusahakan berada di bawah 100°C, namun ada juga HR 
yang didesain pada temperatur operasi reaktor di atas 100°C guna 
dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik [3].

Pada umumnya HR didesain dalam volume reaktor nuklir yang 
relatif kecil dibandingkan dengan teras reaktor non-HR, mempu-
nyai koefisien temperatur negatif, dan daya reaktor yang rendah. 
Permasalahan pengelolaan limbah radioaktif dan korosi material 
masih menjadikan perhatian pengembangan penelitian. Distribu-
si temperatur yang tidak merata, sebagai fungsi dari bentuk fluks 
neutron, akan berdampak pada reaktivitas reaktor.

Dalam hal AHR untuk produksi radioisotop maka bahan bakar 
cair di dalam reaktor tersebut sekaligus adalah merupakan target 
untuk produksi radioisotop. Dengan demikian secara periodik 
perlu menambahkan jumlah bahan bakar cair di dalam reaktor di-
dahului dengan pengurangan sejumlah tertentu bahan bakar cair 
yang telah sekian lama berada di dalam teras reaktor. Volume di 
dalam teras reaktor dipertahankan tetap.

Pengambilan radioisotop cukup dengan memompakan bahan 
bakar cair tersebut ke peralatan pemisah radioisotop. Setelah dila-
kukan pemisahan radioisotop kemudian bahan bakar cair tersebut 

1. PENDAHULUAN
Teknologi reaktor homogen yang pertama kali muncul adalah 

AHR, tercatat dimulai pada awal tahun 1940-an di Amerika Serikat. 
Pada tahun tsb kegiatan proyek Manhattan sedang berlangsung. 
Dengan demikian patut diperkirakan, bahwa pada awalnya tekno-
logi AHR digunakan sebagai salah satu upaya untuk mengambil 
radioisotop tertentu. Negara lain yang kemudian mengembangkan 
teknologi ini adalah Rusia dan China [1]. Dalam hal perhitungan, 
maka beberapa negara telah melakukannya, a.l. Perancis, Jerman, 
Jepang, Belanda, bahkan juga Indonesia.

Penggunaan bahan bakar cair, apakah itu HEU (high enriched 
uranium) ataukah LEU (low enriched uranium) akan mempenga-
ruhi besar kecilnya reaktor nuklir, atau lebih tepatnya-core reactor-
nya. Core reactor dengan bahan bakar HEU lebih kecil daripada 
core reactor dengan bahan bakar LEU. Namun melalui Program 
RERTR (Reduced Enrichment for Research and Test Reactors) pe-
manfaatan HEU sangat dibatasi.

Untuk memenuhi radioisotop, khususnya 99mTc, adalah diper-
oleh dari 99Mo dan biasanya diperoleh dari hasil fisi 235U dengan 
yield sebesar 6,1%. Radioisotop 99mTc secara luas banyak digunakan 
dalam bidang kedokteran. Pemanfaatan AHR untuk memproduk-
si 99Mo dimungkinkan dengan mengoperasikan AHR pada daya 
rendah dibandingkan dengan cara meradiasi target Uranium yang 
memerlukan daya jauh lebih tinggi.

Dalam konsep yang lain, HR dimanfaatkan untuk membang-
kitkan energi listrik [3]. Dalam desain tersebut AHR didesain 
untuk membangkitkan energi listrik sebesar 5 MWe. Bahan bakar 
cair yang digunakan adalah NAF-BeF2-UF4 dengan Uranium ber-
pengayaan rendah (19,75%). Dalam desain ini, meskipun terdapat 
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ABSTRAK

TEKNOLOGI REAKTOR HOMOGEN DAN PENGAWASANNYA. AHR (Aqueous Homogeneous Reactor) adalah termasuk kelom-
pok Reaktor Homogen yang didesain menggunakan bahan bakar cair dengan tujuan tidak hanya untuk berlangsungnya reaksi berantai 
namun juga hasil reaksi fisinya diambil guna keperluan produksi radioisotop. Pemanfaatan bahan bakar cair ini memungkinkan bagi AHR 
untuk produksi radioisotop dalam keadaan on power, daya rendah, temperatur dan tekanan rendah, serta ukuran reaktor nuklir yang rela-
tif kecil. Dalam perkembangannya reaktor homogen di-desain pula sebagai pembangkit energi listrik. Beberapa hal terkait dengan korosi 
material, pelepasan gas hasil reaksi fisi adalah masih merupakan pertanyaan. Untuk mendukung pengawasannya maka teknologi ini perlu 
dicermati dalam segi keselamatan, keamanan, dan seifgardnya.

Kata kunci: AHR, bahan bakar cair, radioisotop, pengawasan

ABSTRACT 

HOMOGENEOUS REACTOR TECHNOLOGY AND ITS CONTROL. AHR (Aqueous Homogeneous Reactor) is belong into the homogeneous 
reactor group designed to use the fluid fuel with the aims not only for getting the chain reaction but also for radioisotope production. The use of fluid fuel 
gives the possibility to produce the radioisotope in on power condition, low reactor power, low temperature and pressure, and relatively small size of nuclear 
reactor. In the development of homogeneous reactor (HR) is also designed for electricity generation. Some issues related to material corrosion, fission prod-
uct gas release, are still in questions. To support the oversight of this technology needs to be carefully reviewed in field of safety, security, and safeguards.

Kata kunci: AHR, bahan bakar cair, radioisotop, pengawasan
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dipompakan kembali untuk masuk ke dalam teras reaktor. Dengan 
cara ini maka, dibandingkan dengan model reaktor non-AHR, ti-
dak perlu transport khusus ke tempat pemrosesan target iradiasi 
untuk diambil radioisotopnya. Bahkan, model AHR ini dapat di-
gunakan untuk memproduksi radioisotop tanpa harus mematikan 
operasi reaktor nuklir (on power).

Selain hal yang terkait dengan reaksi berantai, pengembangan 
ke arah menaikkan efisiensi pengambilan radioisotop yang diper-
lukan pada sistem proses bahan bakar cair tersebut maka radiasi 
tinggi yang berasal dari bahan bakar cair LEU tersebut merupakan 
hal yang perlu diperhatikan selain masalah korosi material. Ter-
catat hingga saat ini telah didesain ataupun dioperasikan antara 
0,3 kW/liter (reaktor SILENE, Perancis) hingga 1 kW/liter (reaktor 
ARGUS, Rusia, HEU). Ke depan AHR didesain hingga 2,5 kW/li-
ter. Bahkan untuk tujuan pembangkitan tenaga listrik reaktor ho-
mogen didesain hingga mempunyai kerapatan daya 18 kW/liter.

3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Meskipun reaktor jenis ini telah ada dan dioperasikan pada 

awal tahun 1940-an, namun data tentang reaktor ini tidaklah seba-
nyak reaktor jenis non-HR. Reaktor nuklir pertama jenis AHR di-
operasikan di Amerika Serikat, pada waktu yang bersamaan ketika 
proyek Manhattan dilaksanakan. Dengan demikian diperkirakan 
bahwa tujuan awal AHR ini adalah untuk keperluan non-damai. 
Hal ini diperkuat adanya himbauan dari PBB pada medio 1950-an 
bahwa tenaga nuklir hanya untuk tujuan damai, dan kemudian 
ditindaklanjuti dengan pembentukan IAEA (International Atomic 
Energy Agency) pada tahun 1957.

Tercatat bahwa setidak-tidaknya ada 3 negara dari 5 negara 
yang mempunyai hak veto yang telah mengoperasikan AHR, yakni 
Amerika Serikat, Perancis, Rusia, dan kemudian China yang telah 
mendesainnya pula pada dekade awal tahun 2000 ini. Produksi ra-
dioisotop dengan menggunakan AHR memang dapat memotong 
mata-rantai produksi radioisotop dibandingkan dengan non-AHR. 
Tentu saja hal ini menjadi menarik dalam lingkup bahasan produk-
si radioisotop.

Pemanfaatan HR bahkan kemudian dikembangkan untuk 
memproduksi energi listrik. Meskipun masih dalam taraf desain, 
setidaknya hal ini yang muncul di permukaan karena telah dipre-
sentasikan dalam forum internasional, namun setidaknya keung-
gulan dari HR ini karena dapat dioperasikan secara terus-menerus 
dan dengan sistem on power fuel loading.

Pengawasan ketenaganukliran, baik pengawasan untuk reaktor 
homogen maupun heterogen, termasuk pemanfaatannya, haruslah 
memenuhi kriteria safety (keselamatan), security (keamanan), dan 
safeguards. Untuk itu maka ke-3 aspek tsb perlu dijadikan rujukan 
sehingga pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dapat 
dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dijamin keselamatan da 
kesehatan pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan terha-
dap lingkungan hidup.

3.1. Safety

Pengawasan teknologi HR, dalam lingkup keselamatan (safety) 
yang perlu diperhatikan adalah:
4. Korosivitas antara bahan bakar cair terhadap tangki reaktor. 

Hal ini dapat berakibat kerapuhan tangki reaktor terhadap 
kemungkinan pelepasan gas hasil reaksi fisi ataupun radiolisis 
keluar tangki reaktor.

5. Tataletak detektor nuklir sehingga dapat merepresentasikan se-
cara akurat fenomena fisika teras reaktor nuklir.

6. Perlu diperhitungkan penanganan gas hasil reaksi fisi. Selain 
hal jumlah gas yang terjadi, maka perlu diperhitungkan ke-
mungkinan lolosnya gas hasil reaksi fisi melalui berbagai seal 
yang ada pada sistem HR, selain yang dapat terjadi karena ko-

rosi tangki reaktor (butir 1)
7. Pada saat operasi reaktor, bilamana pemasukan bahan bakar 

ke dalam teras dilakukan melalui beberapa kanal (inlet), maka 
perlu diperhitungkan homogenitas teras reaktor dalam perhi-
tungan neutroniknya, karena pemasukan bahan bakar ke dalam 
teras reaktor tidak akan sekaligus menjadikan densitas bahan 
bakarnya menjadi homogen. Hal ini dapat menyebabkan bebe-
rapa bagian teras reaktor menjadi lebih tinggi temperaturnya 
daripada bagian yang lain, sehingga kemungkinan munculnya 
gelembung bisa lebih banyak daripada bagian-bagian yang lain. 
Perlu diingat bahwa semakin banyak gelembung akan mengha-
silkan perubahan reaktivitas.

8. Pada AHR, perubahan pH larutan bahan bakar perlu diper-
hitungkan sebagai akibat dekomposisi larutan tsb. Kondisi ini 
tentu saja dapat mempengaruhi hasil perhitungan neutronik.

9. Pada AHR perlu dilihat secara jeli antara faktor moderasi neu-
tron dengan faktor penyerapan neutron dalam larutan bahan 
bakar tsb. Bilamana faktor penyerapan neutron lebih dominan 
daripada faktor moderasinya, maka timbulnya gelembung da-
lam larutan bahan bakar tersebut dapat berdampak reaktivitas 
teras AHR menjadi positip. Hal ini dapat saja mempunyai ko-
relasi dengan butir 5 di atas.

Sejauh ini ada 2 buah tipe AHR, yakni AHR tanpa batang ken-
dali dan AHR yang dilengkapi dengan batang kendali. Batang ken-
dali dimanfaatkan untuk mengendalikan reaksi fisi di dalam teras 
AHR. Kedua tipe AHR ini, dalam konteks pengawasan ketenaga-
nukliran, perlu dicermati dengan seksama.

3.1.1. Untuk AHR tanpa batang kendali
Reaktor ini tentunya didesain dalam keadaan sub-kritis. Kekri-

tisannya diperoleh dengan cara memasukkan sumber neutron ke 
dalam teras reaktor. Sebaliknya, bilamana sumber neutron dikelu-
arkan dari teras reaktor maka reaktor menjadi sub-kritis kembali.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk AHR tanpa batang 
kendali ini adalah:
 ◉ engineering factor yang perlu diperhitungkan untuk menganti-

sipasi kemelesetan dari:
 ◉ tingkat pengayaan Uranium, yakni apabila pengayaan Urani-

um dalam bahan bakar cair tersebut melebihi dari desain per-
hitungannya.

 ◉ besaran sumber neutron, yakni apabila sumber neutron yang 
dimasukkan ke dalam teras reaktor mempunyai intensitas yang 
lebih besar daripada perhitungan desain teras AHR. Perlu di-
ingat, bahwa di dunia ini tidak ada sumber neutron murni, 
adanya adalah (baissanya) penembakan partikel alfa pada ma-
terial tertentu sehingga menghasilkan neutron, misalnya saja 
gabungan antara Am-Be. Dan sesuai berjalannya waktu, maka 
sumber neutron ini akan berkurang hasilnya.

 ◉ jumlah Uranium untuk setiap liter cairan bahan bakar itu 
sendiri. Selain faktor pengayaan, maka jumlah Uranium dalam 
bentuk larutan (misal) sulfat maupun nitrat ini bisa saja tidak 
sesuai dengan perhitungan desainnya. Hal ini akan mempen-
garuhi reaksi fisi yang terjadi di dalam teras reaktor.

Untuk itu maka engineering factor ini tentu saja harus dianalisis 
dalam/pada hasil perhitungan neutronik teras reaktor.
 ◉ antisipasi sistem keselamatan bilamana sumber neutron terlepas 

dan terjatuh di dalam teras reaktor sehingga dapat menyebab-
kan kekritisan dan boleh jadi berlangsung kondisi super kritis.

 ◉ kompatibilitas housing sumber neutron terhadap bahan bakar 
cair, karena isu korosi adalah merupakan hal yang perlu diper-
hatikan dalam AHR.

3.1.2. Untuk AHR dengan batang kendali
Reaktor ini dilengkapi dengan batang-batang kendali, biasanya 

digunakan B4C, yang digunakan untuk mengendalikan reaksi fisi 
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di dalam teras AHR. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk 
AHR yang dilengkapi dengan batang kendali ini adalah:
 ◉ Kemungkinan lolosnya gas hasil reaksi fisi, apalagi bilamana 

gas-gas tersebut termasuk dalam golongan inert gas.
 ◉ Kompatibilitas antara B4C atau kelongsong (housing)nya terha-

dap larutan bahan bakar nuklir.

Hingga analisis ini dibuat tidak ada informasi yang diperoleh 
terkait dengan peningkatan radioaktivitas di dalam ruangan di 
mana AHR ditempatkan. Sistem AHR adalah lebih sederhana dari-
pada non-AHR, artinya dari segi biaya tentu jauh lebih kompetitif 
daripada non-AHR, pertanyaannya adalah mengapa tidak/belum 
banyak negara yang memafaatkannya?

3.2. Security

Isu security (keamanan) nuklir semakin menguat, terutama 
setelah Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir (NSS-nuclear 
security summit) telah dilaksanakan selama 3 kali, yakni NSS-I di 
Washington DC, NSS-II di Seoul, dan NSS-III di Den Haag. Security 
di sini tidak hanya terkait dengan bahan bakar nuklir, namun juga 
termasuk zat-zat radioaktif, bahkan termasuk keamanan dari segi IT 
dst. Terkait dengan HR, maka 2 hal yang perlu diperhatikan adalah 
security terhadap bahan-bahan nuklir, dan security terhadap zat-zat 
radioaktif sebagai hasil ekstraksi bahan bakar cair dari teras HR.

Pengawasan ketenaganukliran dalam aspek security perlu seca-
ra baik dan efektif dilakukan, sehingga semua akses dari dan ke luar 
sistem HR, ataupun sebaliknya, dapat dipantau dan dikendalikan 
dengan baik. Semua sistem security tidak boleh hanya tergantung 
dari satu sumber tenaga listrik saja. Termasuk dalam perhatian da-
lam lingkup security adalah kontrol yang efektif untuk segenap la-
lu-lalang kendaraan ke lokasi HR. Perlu diingat, bahwa kelemahan 
pada sistem keamaman HR dan bilamana terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan akan menjadi isu pada tingkat nasional, regional, mau-
pun global. Hal ini sejalan dengan perhatian Pemerintah Indonesia 
dalam hal security, baik melalui IAEA maupun melalui kehadiran 
Pimpinan Negara pada ke-3 NSS tsb di atas.

3.3. Safeguards

Diawali dari Manhattan project pada awal tahun 1940-an, yang 
memang didedikasikan untuk menghasilkan bom nuklir, AHR di-
kembangkan. Bahkan Indonesia memetik keuntungan dari Man-
hattan project ini, yakni dengan takluknya Jepang karena bom 
nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, maka Indo-
nesia merdeka.

Sesuai dengan himbauan PBB, maka pada era tahun 1950 di-
inginkan tenaga nuklir hanya untuk tujuan damai. Setelah IAEA 
dibentuk oleh 18 negara (termasuk Indonesia yang diwakili oleh 
Dubes Soedjarwo Tjondronegoro) pada tahun 1957 maka berbagai 
langkah pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai dikemas dalam 
NPT (non proliferation treaty) dan untuk selanjutnya lebih diperlu-
as lagi dengan AP (additional protocol) yang melengkapi NPT

Hingga saat ini tercatat bahwa yang telah mengoperasikan reak-
tor-reaktor tersebut adalah negara-negara besar, meskipun diper-
kirakan bahwa initial cost AHR adalah jauh di bawah reaktor-reak-

tor non-AHR, namun mengapa untuk memproduksi radioisotop 
yang memanfaatkan teknologi tersebut adalah negara-negara besar 
saja. Bahkan, Kanada -yang dikenal sebagai salah satu produsen 
terbesar radioisotop untuk (terutama) keperluan kedokteran- tetap 
memproduksi radioisotopnya dengan reaktor non-HR. Terlepas 
dari tinjauan tersebut, maka inspeksi dalam bidang safeguards ha-
rus dilakukan dengan lebih cermat, sehingga tidak terjadi wan-p-
restasi dalam inspeksi tsb.

Dalam hal pemanfaatan HR untuk pembangkit tenaga listrik, 
hingga makalah ini ditulis, belum ada data yang tersedia guna di-
jadikan rujukan. Namun yang perlu dicermati adalah temperatur 
yang tinggi di dalam teras HR akan menyebabkan:
 ◉ Pemuaian bahan bakar cair sehingga dapat saja terjadi percepa-

tan korosi terhadap semua maerial yang bersinggungan lang-
sung dengan bahan bakar cair tersebut.

 ◉ Desain 5 MWe [3] kiranya perlu dicermati (sebagaimana ter-
tulis) antara average fuel temperature sebesar 600°C dan fluid 
melting temperature sebesar 350°C serta tekanan operasi reak-
tor (tertulis atmospheric pressure at high operating temperature) 
karena terdapat ketidak-konsistensian makna fisikanya.

Meskipun masih ada beberapa pertanyaan atas HR terkait se-
bagai pembangkit tenaga listrik, namun pemikiran ke arah tersebut 
perlu mendapatkan apresiasi.

4. KESIMPULAN
1. Untuk produksi radioisotop teknologi AHR cukup menjanji-

kan. Meskipun demikian hal-hal yang terkait dengan korosi-
vitas, pelepasan produk fisi ke luar sistem AHR, merupakan 
pertanyaan-pertanyaan yang perlu mendapatkan tanggapan 
yang memadai.

2. Hingga saat ini data terkait AHR, barangkali sesuai dengan 
jumlah AHR yang ada, tidak banyak ditemui.

3. Pengawasan terhadap AHR agar senantiasa memenuhi aspek 
3S (safety, security, dan safeguards) perlu dan harus dilaksana-
kan dengan benar.
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TANYA JAWAB DAN DISKUSI

1. Penanya : Daddy Setiawan (P2STPIBN-BAPETEN)
Pertanyaan:

a)  Terkait adanya pelepasan zat hasil fisi di AHR adakah 
strategi untuk menghindari hal ini? 
Mohon saran, apakah untuk menjawab keselamatan terkait 
produk fisi?

Jawaban:

Pelepasan produk fisi, bilamana sistemnya adalah sebagaimana 
dijelaskan, adalah tidak dapat dihindari. Penumpukan produk fisi 
menjadi semakin banyak sesuai dengan fungsi waktu operasi AHR. 
Data yang bisa di-akses tidak menjelaskan masalah ini, begitu juga 
tidak menjelaskan berapa besar radioaktivitas yang ada pada ruang 
kerja AHR. Sebagai Badan Pengawas maka perlu direview bagai-
mana sistem keteknikannya dalam menanggulangi kemungkinan 
pelepasan zat radioaktif hasil fisi tsb, dan dalam prakteknya harus 
senantiasa dipantau, melalui tugas inspeksi, agar NBD tidak ter-
lampaui.
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2. Penanya : Endang Susilowati (PRSG-BATAN)
Pertanyaan:

a) Kenapa produk fisi sampai lolos, apakah ada keretakan 
bahan bakar?

Jawaban:
Keretakan bahan bakar tentu tidak terjadi, karena bahan ba-

karnya cair. Namun kemungkinan produk fisi dapat lolos melalui 
celah-celah antara batang kendali dengan bejana reaktornya.

3. Penanya : Diah Hidayanti (BAPETEN)
Pertanyaan:

a) Bagaimana pengaturan reaktivitas untuk AHR dengan 
bahan bakar terlarut dalam coolant dan tidak mengguna-
kan batang kendali?

b) Kesiapan universitas dan lembaga penelitian dalam men-
dukung badan pengawas dalam mengkaji aspek keselama-

tan AHR khususnya dari aspek termohidrolik mengingat 
sejauh ini hanya kajian neutronik yang ditemukan dilitera-
tur. (note: AHR untuk fuel yang terlarut dalam coolant)

Jawaban:
a) Secara teoritis, bila tidak menggunakan batangkendali 

maka teras AHR didesain dalam kondisi sub-kritis. Untuk 
mengkritiskannya maka diperlukan sumber neutron yang 
memainkan peranan dalam mengkritiskan AHR tsb.

b) Memang benar, aspek thermohidroliknya boleh dikatakan 
tidak ditemukan dalam berbagai literatur, kecuali aspek ne-
utroniknya, bolehjadi karena daya yang dibangkitkan oleh 
AHR adalah relatif rendah (0,3 kW/liter (reaktor SILENE, 
Perancis) hingga 1 kW/liter (reaktor ARGUS, Rusia, HEU)) 
dan tidak terjadi perubahan fase, sehingga bukan menjadi 
bahasan utama.
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