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ABSTRAK

IDENTIFIKASI KETENTUAN KESELAMATAN UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BAPETEN DALAM RANGKA 
PEMBANGUNAN REAKTOR NONDAYA BERBAHAN BAKAR CAIR. Pada tahun 2013 sebuah BUMN bidang nuklir telah menyampaikan 
rencananya untuk membangun reaktor nondaya yang akan untuk memproduksi radioisotop 99Mo kepada BAPETEN. Reaktor yang akan di-
bangun merupakan reaktor berbahan bakar cair/Aqueous Homogenous Reactor (AHR). AHR dapat menggunakan UO2(NO3)2 atau UO2SO4 
sebagai bahan bakarnya dan 99Mo dihasilkan dengan memisahkannya dari larutan bahan bakar ini. BAPETEN selama ini telah menerbitkan 
peraturan-peraturan untuk pengaturan desain, pembangunan, dan pengoperasian reaktor nondaya dengan menggunakan dokumen standar 
keselamatan IAEA sebagai pedomannya. Peraturan yang diterbitkan BAPETEN tersebut umumnya baru mempertimbangkan reaktor berba-
han bakar padat. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap kemamputerapan peraturan Kepala BAPETEN yang akan digunakan dalam 
mengatur/mengawasi pembangunan AHR. Kajian awal yang sementara ini telah dilakukan menunjukkan bahwa perlu ditetapkan ketentuan 
keselamatan yang lebih spesifik untuk mengatur kegiatan desain, pembangunan, dan pengoperasian AHR tersebut mengingat perbedaan 
fenomena-fenomena yang terjadi dalamnya.

Kata kunci: identifikasi, pembangunan, reaktor nondaya, bahan bakar cair, AHR. 

ABSTRACT

THE IDENTIFICATION OF Safety PROVISION FOR ESTABLISHMENT OF BAPETEN CHAIRMAN REGULATION RELATED TO THE 
CONSTRUCTION OF SOLUTION REAKTOR. In 2013 a state-owned company has submitted to BAPETEN the plans to build a non-power reactors to 
produce radioisotop 99Mo. The reactor which will be built is a liquid-fueled reactors/Aqueous homogeneous Reactor (AHR). AHR can use UO2(NO3)2 or 
UO2SO4 as fuel and 99Mo produced by separating it from the fuel solution. For regulating the design, construction, and operation of non-power reactors 
BAPETEN been issued regulations governing such matters using the IAEA safety Standards document as guidelines. Regulations issued generally consider 
solid fuel reactor. It is therefore necessary to study the applicability of the BAPETEN Chairman regulations to be used in regulating the construction of 
AHR. Initial assessment has shown that there is a need to set more specific safety provisions to regulate the activities of design, construction, and operation 
of the AHR considering the difference in the phenomena that occur therein. 

Keywords: identification,construction, non-power reactors, liquid-fuel, AHR

1. PENDAHULUAN
Kebutuhan radioisotop untuk keperluan diagnosa penyakit 

semakin meningkat. Sampai saat ini mayoritas radioisotop dipro-
duksi di reaktor nondaya dengan mengiradiasi target berupa ura-
nium diperkaya. 

Seiring berkembangnya teknologi, kini radioisotop dapat di-
produksi menggunakan reaktor nondaya homogen/Aqueous Ho-
mogenous Reactor (AHR). Penggunaan AHR untuk memproduksi 
radioisotop dinilai menguntungkan karena beberapa pertimbang-
an, antara lain: berbiaya rendah, masa kritis yang kecil, keselama-
tan pasif yang inherent, dan karakteristik penanganan, pemrose-
san, dan purifikasi bahan bakar yang lebih sederhana.

Produksi isotop dapat dilakukan dengan menggunakan satu 
atau lebih reaktor produksi isotop medis/medical isotope produc-
tion reactors (MIPRs) yang berukuran kecil dan berdaya daya ren-
dah (dalam rentang 50–200 kW). 

MIPRs saat ini sedang dikembangkan di Cina, Federasi Rusia 
dan Amerika Serikat. Dua teknologi mendasar telah dipatenkan di 
Eropa, Federasi Rusia dan Amerika Serikat yaitu teknologi reaktor 

yang menggunakan larutan LEU dari (a) garam uranil nitrat dan 
(b) garam uranil sulfat sebagai bahan bakar. 

Kurchatov Institute di Rusia telah menggunakan Reaktor ARGUS 
berdaya 20 kW(th) dan berbahan bakar larutan uranium diperkaya 
tinggi (HEU) dalam penelitian untuk menghasilkan radioisotop ini. 

Larutan bahan bakar hasil operasi dari reaktor ini diproses 
untuk memisahkan dan memurnikan 99Mo memenuhi standar 
pharmacopeia Eropa dan AS.

Dari beberapa desain AHR yang diuraikan dalam Tecdoc 1601, 
dapat diketahui bahwa fasilitas ekstraksi/pemisah 99Mo dari laru-
tan bahan bakar terhubung dengan reaktor ini. Secara lebih detail, 
dari skema desain Solution Reactor–Radio Nuclide/SR-RN Reactor 
yang dikembangkan oleh Institute of Physiscs and Power Engineer-
ing (IPPE) Russia terlihat bahwa desain AHR dapat terdiri dari: 
reaktor, sistem pendingin reaktor, sistem regenerasi air, loop pe-
ngambilan 99Mo, pendingin loop pengambil 99Mo, pompa, kolom 
ekstraksi 99Mo, kolom ekstraksi isotop yang lain [89Sr, 133Xe, dan (131I, 
132I, 133I)].
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Gambar 6: Reaktor ARGUS

Gambar 7: Skema Reaktor SR-RN

Berkaitan dengan penyampaian rencana tersebut, BAPETEN 
sebagai lembaga yang mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir di 
Indonesia perlu mempersiapkan infrastruktur pengawasan baik 
yang berupa peraturan, perizinan, dan inspeksi untuk mengawal 
pelaksanaan pembangunan AHR ini. Dalam hal peraturan, saat ini 
BAPETEN telah mempunyai perangkat peraturan untuk reaktor 
nondaya antara lain:
 ◉ Peraturan Kepala BAPETEN No. 8 Tahun 2012 tentang Penyu-

sunan LAK RND;
 ◉ Peraturan Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 2011 tentang Keten-

tuan Keselamatan Desain RND;
 ◉ Peraturan Kepala BAPETEN No. 2 Tahun 2011 tentang Keten-

tuan Keselamatan Operasi RND;

Dari literatur dapat diketahui bahwa sebagian fenomena-feno-
mena yang terjadi pada AHR berbeda dengan yang terjadi di reak-
tor berbahan bakar padat. Oleh karena itu diperlukan kajian untuk 
meng-identifikasi ketentuan keselamatan apa saja yang perlu dite-
tapkan dalam peraturan Kepala BAPETEN yang akan digunakan 
untuk mengatur kegiatan pendesainan dan pengoperasian AHR. 
Ketentuan keselamatan hasil kegiatan kajian ini dapat ditambah-
kan dalam revisi atas peraturan terkait reaktor nondaya yang su-
dah ada atau dimuat dalam peraturan Kepala BAPETEN baru yang 
khusus mengatur reaktor nondaya berbahan bakar bukan padat.

2.  METODOLOGI
Metodologi yang digunakan dalam identifikasi ketentuan ke-

selamatan untuk penyusunan peraturan kepala BAPETEN dalam 
rangka pembangunan reaktor nondaya berbahan bakar cair ini 
adalah studi literatur menggunakan dokumen teknis dari IAEA 
dan NRC. Tahapan kajian meliputi pengumpulan literatur standar 
dan peraturan yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan 
informasi.

3. PEMBAHASAN
Ketentuan keselamatan untuk AHR diidentifikasi dari struktur, 

sistem, dan komponen sebagai berikut:
1.  Bahan Bakar;
2.  Sistem manajemen gas;
3.  Reaktivitas lebih;
4.  Sistem pendingin primer;
5.  kejadian awal terpostulasi;
6.  Sistem pengalir bahan bakar;
7.  Sistem pemindah N2 serta penambah asam;
8.  Sistem shutdown darurat;
9.  Keselamatan radiologi.

Dari uraian di atas, seperti halnya pada reaktor nondaya hete-
rogen, AHR dilengkapi dengan sistem pendingin primer dan sis-
tem shutdown. Sedangkan fitur yang berbeda dari reaktor nondaya 
heterogen adalah penggunaan sistem pengalir bahan bakar dan 
sistem pemindah N2 serta penambah asam.

3.1. Bahan Bakar

Pada reaktor berbahan bakar padat bahan bakar nuklir berada 
dalam kelongsong bahan bakar. Kelongsong bahan bakar berfungsi 
menahan produk fisi yang dihasilkan selama pengoperasian reaktor. 

Pada AHR larutan bahan bakar berfungsi sebagai bahan bakar, 
moderator dan target. Tidak ada kelongsong bahan bakar yang di-
gunakan dalam desain AHR, sehingga, konsep penghalang produk 
fisi yang dilakukan oleh kelongsong tidak berlaku lagi. Peran ke-
longsong kini dilakukan oleh bejana reaktor dan batas-batas dari 
setiap penetrasi (koil pendingin, kanal batang kendali, dan pipa 
pengalir larutan bahan bakar) dalam bejana reaktor.

AHR dapat menggunakan uranil nitrat [UO2(NO3)2] atau ura-
nil sulfat [UO2SO4] sebagai larutan bahan bakar untuk menghasil-
kan radioisotop. Pada penggunaan uranil sulfat dalam pengope-
rasian reaktor akan terbentuk H2 dan O2 akibat proses radiolisis 
dalam larutan bahan bakar. Gas-gas yang terbentuk akan terkum-
pul di cover gas space. Gas yang terbentuk ini berpotensi menye-
babkan terbentuknya campuran gas yang mudah meledak. Gas ini 
dapat diubah menjadi air menggunakan heated catalyst bed dan air 
yang terkondensasi dialirkan kembali ke larutan bahan bakar. 

Pada penggunaan uranil nitrat akibat dekomposisi larutan bahan 
bakar akan terbentuk gas nitrogen dan oksida nitrogen (NOx). Gas 
yang terbentuk ini berpotensi menyebabkan kebakaran pada off-gas 
activated charcoal beds dan gas ini dapat menyebabkan terkumpulnya 
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iodine dalam off-gas. Juga karena gas NOx bersifat asam, ia dapat 
meningkatkan pH larutan bahan bakar. Jika pH melebihi 3 maka 
pengendapan/presipitasi uranium dan gas hasil fisi akan terjadi.

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi ketentuan keselamatan 
yang perlu ditetapkan adalah: 
 ◉ Penggunaan bejana yang gas-tight;
 ◉ Penggunaan sistem manajemen gas;
 ◉ aspek keselamatan di lokasi preparasi larutan bahan bakar;
 ◉ aspek keselamatan dalam metode preparasi larutan bahan bakar;
 ◉ pengaruh parameter material (temperatur peleburan, peluna-

kan/softening, atau penggelembungan/blistering; korosi; erosi; 
and faktor mekanik seperti pembengkakkan/swelling, pem-
bengkokan/bending, pemutarbalikan/twisting, kompresi, dan 
shearing) terhadap bejana teras, integritas koil pendingin, kanal 
kendali, dan pipa pengalir bahan bakar.

 ◉ Optimasi pH untuk menjaga agar korosi yang terjadi di bejana 
reaktor dan material struktur pendukung tetap rendah; pH 
yang yang terlalu rendah juga akan menyebabkan resin penu-
kar ion kurang effisien.

 ◉ Besar konsentrasi garam uranium yang perlu ditentukan ka-
rena hal ini akan mempengaruhi densitas larutan bahan bakar 
sehingga akan mempengaruhi terbentuk atau hilangnya gelem-
bung/bubble gas akibat radiolisis;

3.2.  Sistem manajemen gas

Pada pengoperasian reaktor nondaya heterogen dapat terben-
tuk gas yang bersifat radioaktif antara lain: isotop N-16 yang ter-
bentuk di daerah teras reaktor akibat reaksi (n,p) dengan O-16 yang 
terkandung di dalam air pendingin reaktor dan gas Argon akibat 
neutron thermal dan epithermal. Untuk memberikan proteksi ter-
hadap petugas yang bekerja di sekitarnya teras reaktor tersebut di-
desain berada di dalam kolam pada kedalaman tertentu dan dapat 
juga dilengkapi dengan sistem keselamatan aktif seperti warm water 
layer dan pipa peluruh aktivitas N-16 (seperti pada RSG-GAS). 

Pada AHR hidrogen, oksigen dan NOx akibat radiolisis laru-
tan bahan bakar selama reaktor beroperasi ditangani oleh Sistem 
Manajemen Gas. Desain sistem manajemen gas dapat terdiri dari 
pemisah air, pemisah iodine, pemanas listrik, penyatu/synthesizer 
H2 dan O2, kondensor, tangki larutan pendingin dan pipa baja ta-
han karat/stainless steel. Rekombinasi hidrogen dan oksigen meru-
pakan reaksi eksotermik maka rekombiner membutuhkan sistem 
pendingin tersendiri.

Ketentuan yang diperlukan terkait: 
 ◉ Analisis yang menunjukkan bahwa sistem manajemen gas 

dapat menghilangkan gas hasil radiolisis dan produk fisi dari 
teras reaktor dan cover gas sehingga reaktor dapat dioperasikan 
dengan aman dan sesuai dengan kriteria rilis ke lingkungan 
sesuai ketentuan yang berlaku;

 ◉ Tersedianya sistem pendingin untuk sistem manajemen gas;

3.3.  Reaktivitas lebih

Kecelakaan yang dipicu oleh reaktivitas akibat kemungkinan 
penarikan batang kendali harus dianalisis. Kecelakaan penyisipan 
reaktivitas tanpa scram akan menyebabkan kenaikan tekanan di 
dalam tangki reaktor. 

Ketentuan keselamatan yang perlu ditetapkan:
 ◉ Desain sistem kendali harus cukup fleksibel untuk meng-

kompensasi reaktivitas lebih yang diperkirakan;
 ◉ Tangki reaktor harus didesain tahan terhadap kenaikan te-

kanan akibat kecelakaan yang dipicu reaktivitas lebih;
 ◉ Reaktor harus dilengkapi dengan tangki penjaga/guard reactor 

yang berfungsi menahan larutan bahan bakar bila tangki reak-
tor pecah akibat adanya kenaikan tekanan.

3.4.  Sistem pendingin primer

Pada reaktor nondaya heterogen sistem pendingin reaktor ter-
diri dari sistem pendingin primer,sistem pendingin sekunder, dan 
sistem pendingin kolam reaktor. Pendinginan menggunakan air 
demineraliser untuk mencegah terjadinya korosi.

Pada AHR pendinginan dilakukan oleh koil pendingin (berisi 
air demineraliser) yang terendam di dalam larutan bahan bakar. 
Sama halnya dengan reaktor heterogen sistem pendingin ini ber-
fungsi menjaga temperatur larutan bahan bakar dengan mengalir-
kan panas yang dibangkitkan ke sistem pendingin sekunder me-
lalui penukar panas. Desain sistem pendingin primer AHR dapat 
terdiri dari dua pompa, satu penukar panas dan pipa yang terkait, 
katup, instrument. Dasar desain dari sistem pendingin primer ada-
lah menjaga integritas bejana dan barrier bahan bakar serta men-
cegah pendidihan larutan bahan bakar.

Selama operasi normal pembangkitan panas terjadi di teras. 
Panas sisa dibangkitkan oleh dua sumber :
1. Oleh produk peluruhan dapat larut/tidak dapat larut yang tetap 

berada di dalam teras; dan
2. Oleh gas produk peluruhan dan produk peluruhan lainnya 

yang terbawa/entrained oleh gas tersebut ke dalam ruang gas 
di atas teras reactor.

Pada sistem pendingin primer dapat terjadi kegagalan suplai 
air ke koil pendingin yang dibarengi dengan kegagalan regulator 
otomatis yang mengaktifkan sistem scram.

Ketentuan keselamatan yang ditetapkan:
 ◉ Penyediaan sistem pembuang panas peluruhan yang berbeda 

untuk tiap sumber panas yang berbeda seperti tersebut di atas;
 ◉ Ketentuan penggunaan material pipa pendingin tahan korosi;
 ◉ Sistem suplai air yang andal;

3.5. Kejadian awal terpostulasi

Berdasarkan lampiran Perka BAPETEN 1/2011 tentang Keten-
tuan desain Reaktor Nondaya, pemilihan kejadian awal terpostu-
lasi dapat diidentifikasi dari 8 (delapan) kelompok kejadian awal 
yaitu:
1. Kehilangan catu daya listrik;
2. Pemasukan/insersi/penyisipan reaktivitas lebih;
3. Kehilangan aliran pendingin;
4. Kehilangan pendingin;
5. Kesalahan penanganan atau kegagalan peralatan atau komponen;
6. Kejadian internal;
7. Kejadian eksternal; dan
8. Kesalahan manusia.

Pada AHR pertimbangan untuk pemilihan kejadian awal ada-
lah sebagai berikut:
a.  Kecelakaan Hipotesis Maksimum (Maximum Hypothetical Ac-

cident [MHA]).
MHA untuk AHR bisa berupa salah satu atau kombinasi 

dari peristiwa berikut:
a)  Penyebaran dari isi boundary primer dengan memotong 

dari setiap kapasitas scrubbing (misalnya dengan kolam 
yang mengelilingi bejana bahan bakar);

b) Detonasi hidrogen di-rekombiner yang mengakibatkan 
kegagalan tangki gas buang dan pelepasan sebagian atau se-
luruh isi produk fisi dan bahan bakar dalam bentuk aerosol;

c) Hilangnya seluruh bahan bakar (misalnya bejana pecah);
Kemungkinan MHA untuk fasilitas AHR dengan multi-reak-

tor bisa berupa salah satu atau kombinasi dari kejadian berikut:
a) kejadian eksternal akibat ulah manusia yang melewati/

breaches boundary utama lebih dari satu unit;
b) kejadian eksternal besar di fasilitas yang melewati/breaches 

berbagai sistem yang mengandung cairan radioaktif
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b. Penyisipan reaktivitas lebih.
Untuk AHR, kejadian berikut yang menyebabkan penyisi-

pan reaktivitas harus dipertimbangkan :
 ◆ Tekanan dari larutan bahan bakar;
 ◆ Pendinginan berlebihan akibat kerusakan sistem pendingin;
 ◆ Penambahan Moderator akibat kerusakan sistem pendin-

gin (misalnya pipa pendingin pecah);
 ◆ Injeksi bahan bakar;
 ◆ Terjadinya perubahan geometri yang merugikan;
 ◆ Penyisipan Reaktivitas akibat efek penggumpalan modera-

tor/moderator lumping;
 ◆ Penambahan bahan lain ke dalam larutan bahan bakar se-

cara tidak disengaja; 

Berkurangnya pendingin.
 ◆ Pengaruh berkurangnya pendingin harus dipertimbangkan.
 ◆ Sistem pendingin mencakup semua sistem dan komponen 

yang menghilangkan panas dari bejana reaktor dan gas fisi.
 ◆ Sistem pendingin terdiri dari koil pendingin di dalam beja-

na, kolam yang menyediakan pendinginan eksternal untuk 
bejana, dan sistem pendingin dalam sistem penanganan 
off-gas untuk menghilangkan panas dari gas yang dihasil-
kan dalam proses fisi. 

 ◆ Penurunan pendinginan akibat kejadian awal seperti ke-
hilangan daya listrik, kegagalan komponen aktif dalam 
sistem pembuangan panas, pecahnya pipa koil pendingin 
atau penukar panas, obstruksi aliran pada penukar panas, 
dll dapat menyebabkan kenaikan suhu atau efek kimia mer-
ugikan berikutnya, stres termal yang berlebihan, atau aki-
bat penyisipan reaktivitas yang pada akhirnya bisa memba-
hayakan integritas boundary utama.

c.  Kesalahan penanganan atau kerusakan larutan bahan bakar.
Pemicu berikut perlu dipertimbangkan dalam kategori ke-

jadian ini :
 ◆ Kegagalan untuk mengontrol pH larutan bahan bakar, mis-

alnya, dengan tidak menambahkan bahan kimia yang tepat 
ke larutan bahan bakar pada waktu yang ditentukan

 ◆ Kegagalan untuk mengontrol suhu larutan, misalnya, pendin-
ginan berlebihan bahan bakar selama operasi off-normal, yang 
mengakibatkan kristalisasi atau pengendapan bahan bakar

 ◆ Kegagalan untuk mengontrol tekanan larutan, misalnya, 
bejan utama terekspos dengan kondisi vakum sehingga 
memicu pendidihan bahan bakar

d. Kehilangan daya listrik normal.
e. Kejadian eksternal.

Dampak dari perubahan geometri larutan bahan bakar aki-
bat pengaruh seismik harus dipertimbangkan

f.  Kesalahan penanganan atau kerusakan peralatan.
 ◆ Pemohon izin harus mempertimbangkan konsekuensi dari 

kesalahan penanganan atau kerusakan peralatan yang da-
pat mengakibat-kan tumpahan atau kebocoran cairan yang 
terkontaminasi;

 ◆ Selain itu, karena gas produk fisi tidak berada dalam bahan 
bakar untuk AHR, pemohon izin harus mempertimbang-
kan kebocoran atau pelepasan gas fisi

g. Osilasi Daya tidak teredam yang besar.
 ◆ Desain AHR diperkirakan akan mengalami umpan balik 

suhu dan kepadatan yang kuat.
 ◆ LAK harus menguraikan analisis tentang kondisi-kondisi 

yang dapat menyebabkan umpan balik positif dan mengak-
ibatkan osilasi daya yang besar dan tidak teredam. Osilasi 
daya yang besar dan tidak teredam tersebut dapat memba-
hayakan integritas penghalang utama.

 ◆ Pemohon izin harus mengevaluasi perilaku sistem instalasi 
dalam menentukan stabilitas reaktor.

h. Detonasi dan deflagrasi.
Pemohon izin harus mengidentifikasi dan mengevaluasi 

konsekuensi dari kejadian deflagrasi (pembakaran dalam wak-
tu singkat) dan ledakan terpostulasi.

i. Reaksi kimia eksotermik yang tidak diperkirakan selain detonasi.
 ◆ Kelompok kecelakaan ini ditandai dengan reaksi dari gas 

yang tidak diperkirakan selain reaksi hidrogen/oksigen 
yang dapat menimbulkan bahaya bagi integritas boundary 
utama.

j. Kejadian interaksi fasilitas-sistem. 
Pemicu di kelompok kejadian ini antara lain:

1) kegagalan penyebab umum yang mempengaruhi beberapa 
unit;

2) propagasi dari sebuah kegagalan untuk kemudian mem-
pengaruhi unit lain (misalnya sabetan pipa/pipe-whip)

3.6.  Sistem pengalir bahan bakar

Produksi 99Mo pada reaktor heterogen menggunakan target 
uranium yang diiradiasi, sehingga desain reaktor nondaya hetero-
gen tidak dilengkapi dengan sistem pengalir bahan bakar.

Pada AHR fungsi dari sistem sistem pengalir bahan bakar ada-
lah mengalirkan larutan bahan bakar dari teras reaktor ke fasili-
tas penyimpan/storage pot untuk memisahkan isotop 99Mo. Sistem 
pengalir bahan bakar dapat terdiri dari satu storage pot, dua extrac-
tion beds, pipa-pipa dan katup-katup.

Ketentuan keselamatan yang ditetapkan:
 ◆ Penyediaan sistem pengalir bahan bakar.

3.7. Sistem pengambilan N2 dan penambah asam

Pada reaktor heterogen terbentuknya gas-gas produk fisi mau-
pun akibat aktivasi neutron tidak mempengaruhi operasi reaktor 
sehingga desain reaktor nondaya heterogen tidak dilengkapi de-
ngan sistem pengambilan N2 dan penambah asam.

Pada AHR selama operasi reaktor H2O and NO3 akan menga-
lami dekomposisi yang berakibat sifat kimia bahan bakar akan be-
rubah dan pH nya akan meningkat. Oleh karena itu diperlukan:
1. Penambahan asam nitrat yang diambil dari tangki asam untuk 

diinjeksikan ke dalam reaktor secara otomatis sampai pH dan 
konsentrasi larutan bahan bakar berada dalam rentang yang 
diharapkan;

2. Pengambilan gas N2 dan mengalirkannya ke tangki penyimpan 
dimaksudkan untuk menstabilkan tekanan gas.
Ketentuan keselamatan yang ditetapkan:

 ◆ Penyediaan sistem pengambilan N2 dan penambah asam.

3.8. Sistem shutdown darurat

Reaktor heterogen umumnya dilengkapi oleh lebih dari satu 
batang kendali untuk memadamkan reaktor. Hal ini membuat sis-
tem shutdown reaktor tersebut dapat mengakomodasi kegagalan 
sebagian batang kendalinya. Sebagai contoh pada RSG-GAS sistem 
shutdownnya didesain dapat mengakomodasi kejadian one stuck 
rod pada batang kendali. 

Pada AHR, jika batang kendali gagal memadamkan reaktor, 
akumulasi gas H2 di dalam sistem akan menimbulkan resiko baha-
ya. Untuk mencegah terjadinya resiko tersebut digunakan sistem 
penghisap/discharge larutan bahan bakar dari bejana reaktor untuk 
memadamkan reaktor secara otomatis. Sistem shutdown darurat 
merupakan sistem sekunder.

Ketentuan keselamatan yang perlu ditetapkan:
 ◉ Penyediaan sistem penghisap larutan bahan bakar dari bejana 

reaktor.
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3.9. Keselamatan radiologi

Untuk mengkaji konsekuensi kecelakaan radiologi terhadap 
pekerja dan masyarakat yang mungkin terjadi, dapat dipertim-
bangkan dua skenario kecelakaan terpostulasi, yaitu:
1.  Pecahnya bejana reaktor diikuti dengan bocornya semua laru-

tan bahan bakar dan kemudian menguap karena bersentuhan 
dengan permukaan moderator grafit yang panas;

2. Pecahnya pipa di kotak kolom penyerapan dalam proses pe-
mompaan larutan bahan bakar di mana pompa tersebut juga 
gagal dihentikan pengoperasiannya. Hal ini berakibat bocor-
nya larutan bahan bakar ke kotak kolom penyerapan.
Skenario kecelakaan [1] berpotensi memberikan dampak ra-

diologi tinggi terhadap masyarakat, sementara skenario [2] dapat 
memberikan dampak paparan radiasi terhadap pekerja.

Ketentuan keselamatan yang perlu ditetapkan:
1. Penggunaan desain bejana yang anti bocor;
2. Penempatan produk yang bersifat radioaktif didalam pelin-

dung/barrier pada semua kondisi kecelakaan;
3. Penempatan peralatan dan komponen radioaktif di dalam hot cells;
4. Penggunaan sistem ventilasi yang mempunyai filter yang efektif;
5. Penggunaan sistem manajemen yang efektif untuk penanganan 

limbah padat, cair, dan gas yang bersifat radioaktif;
6. Monitoring kondisi radiologi yang berkesinambungan di da-

lam reactor hall dan di sekitar tapak;
7. Pengoperasian reaktor hanya oleh petugas yang terlatih/kompeten.

4. KESIMPULAN
Dengan diajukannya rencana untuk membangun AHR yang 

akan digunakan untuk memproduksi radioisotop telah dilakukan 
kajian untuk mengidentifikasi ketentuan keselamatan yang perlu 
dimuat dalam peraturan Kepala BAPETEN untuk reaktor nondaya 
berbahan bakar cair.

Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu memudahkan Di-
rektorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir dalam 
menyusun peraturan terkait desain, operasi, dan ketentuan kesela-
matan reaktor nondaya berbahan bakar cair. 
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TANYA JAWAB DAN DISKUSI

1. Penanya : Budi Rohman (BAPETEN)
Pertanyaan:

a)  Terkait dengan persetujuan desain yang harus diberikan 
oleh BAPETEN terhadap izin baru, kira-kira sampai se-
berapa besar porsi aturan yang ada (misal: Perka tentang 
Desain RND) dapat diterapkan dalam evaluasi dokumen 
persetujuan desain?

Jawaban:
Porsi peraturan BAPETEN (antara lain: Perka tentang desain 

Reaktor Nondaya) yang dapat diterapkan dalam evaluasi dokumen 
persetujuan desain akan dapat diketahui setelah proses review/ka-
jian terhadap peraturan tersebut selesai dilakukan. Pada akhir ta-
hun diharapkan P2STPIBN sudah dapat melaporkan hasil kajian 
ini kepada unit kerja yang berekepentingan (DP2IBN dan DPIBN). 
Identifikasi ketentuan keselamtan ini akan menjadi bekal dalam 
mereviu peraturan-peraturan terkait RND yang akan digunakan 
mengevaluasi persetujuan desain.


	Sampul
	Susunan Panitia
	Kata Pengantar
	Agenda Pelaksanaan

	Daftar Isi
	Makalah Penyaji Oral Bidang FRZR
	Kajian Keselamatan Instalasi Produksi Radioisotop Berdasarkan Perka BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013
	Pengembangan Sistem Inspeksi Keselamatan Radiasi terhadap Kegiatan Pengangkutan Zat Radioaktif 
	Komunikasi Efektif sebagai Kompetensi Inspektur Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Indonesia
	Proteksi Radiasi Pasien pada Pemeriksaan CT-Scan
	Pengaruh Pola Aliran Udara Daerah Kerja di Instalasi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka bagi Kesehatan Pekerja Radiasi
	Tinjauan Sanksi Administratif terkait Penegakan Hukum di Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 
	Pengawasan Paparan Pekerja di Fasilitas Radiologi Intervensional 
	Kajian Perubahan IAEA Transport Safety Requirement TS-R-1 Tahun 2009 menjadi SSR-6 Tahun 2012 dalam Rangka Amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002

	Makalah Penyaji Oral Bidang IBN
	Teknologi Reaktor Homogen dan Pengawasannya
	Telaah Isi Laporan Penilaian Keselamatan Berkala Reaktor Nondaya
	Identifikasi Ketentuan Keselamatan untuk Penyusunan Peraturan Kepala BAPETEN dalam Rangka Pembangunan Reaktor Nondaya Berbahan Bakar Cair
	Penciptaan Kondisi Keamanan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir: Sebuah Tinjauan Hukum
	Pengembangan Pengaturan Persyaratan Laboratorium Uji Bungkusan Zat Radioaktif Berdasarkan Dokumen IAEA-SSR-6 Tahun 2012
	Evaluasi Aspek Penuaan dalam Rangka Perpanjangan Izin Reaktor Nuklir
	Analisis Subkritikalitas Fabrikasi Bahan Bakar UMo dan UZr
	Konsep PLTN dengan Desain Ball in Bowl
	Kontribusi Pengoperasian Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy dalam Pengembangan Reaktor Daya di Indonesia
	Peran Forensik Nuklir dalam Investigasi Kejadian Keamanan Nuklir di Indonesia

	Makalah Penyaji Poster Bidang FRZR
	Strategi Penyusunan Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi di Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka Berdasarkan Perka BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 Kendala dan Alternatif Solusinya
	Analisis Tingkat Radioaktivitas Udara di STTN-BATAN Yogyakarta
	Penggunaan Statistik untuk Evaluasi Implementasi Penggunaan Perlengkapan Proteksi Radiasi oleh Alumni STTN yang Bekerja Sebagai PPR di Industri
	Konsep Pengaturan Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif di Indonesia
	Membangun Strategi Nasional dalam Pengawasan Orphan Source
	Usulan Dokumen Persyaratan Perijinan dan Penerapan Program Jaminan Mutu pada Konstruksi dan Operasi Iradiator Kategori I dan II 
	Optimasi Pembuatan Perunut PSA Total
	Kajian Pelemahan Budaya Keselamatan di Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir BATAN
	Memahami Penetapan Pasal 43 Ayat (1) Huruf b, Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011

	Makalah Penyaji Poster Bidang IBN
	Analisis Kekritisan Tabung Hidriding di IEBE dengan Menggunakan Program Komputer Scale6.1
	Studi Lahan Gambut dalam Evaluasi Tapak PLTN
	Studi Perbandingan Regulasi Ketentuan Penilaian Keselamatan Berkala Reaktor Nondaya di Indonesia
	Kajian Kehandalan Material Tabung Pembangkit Uap PWR
	Kajian Keselamatan Storage Uranium di IEBE Sebagai Tempat Simpan Bahan Bakar Nuklir
	Evaluasi Desain Simulator PLTN Tipe PWR1000
	Kinerja Code_Saturne pada Komputasi Paralel Multi Cores PC
	Kebijakan Pemerintah terhadap Keselamatan Reaktor Daya Komersial (PLTN) 
	Kompetensi Dasar untuk Kualifikasi Petugas Keselamatan Kekritisan pada Instalasi Nuklir Nonreaktor
	Verifikasi Pengaruh Kebocoran FPM terhadap Keselamatan Operasi Reaktor RSG-GAS
	Kajian Batasan Kandungan Mineral Ikutan Uranium dan Thorium dalam Pengolahan Hasil Tambang
	Tinjauan Mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Digital Arsip dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
	Tinjauan Mengenai Implementasi Peraturan Dekomisioning Instalasi Nuklir di Indonesia




