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Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir

dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum berakhir-
nya izin operasi Reaktor Nuklir. Dalam hal PI mengajukan permo-
honan perpanjangan izin operasi, maka terdapat banyak aspek yang 
harus dipertimbangkan, baik yang terkait dengan keselamatan, kea-
manan, lingkungan maupun ekonomi. Untuk memperoleh perpan-
jangan izin operasi, PI harus menyampaikan sejumlah dokumen 
persyaratan yang antara lain memuat aspek-aspek teknis yang ha-
rus dinilai/dievaluasi oleh BAPETEN untuk menjamin keselamatan 
pengoperasian Reaktor Nuklir selanjutnya. 

Salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam per-
panjangan izin operasi Reaktor Nuklir adalah aspek penuaan (age-
ing). Aspek ini harus dipertimbangkan sejak awal dalam pembangu-
nan dan pengoperasian Reaktor Nuklir. Setelah masa operasi yang 
cukup lama, dapat dipastikan bahwa struktur, sistem dan komponen 
(SSK) yang penting untuk keselamatan telah mengalami proses pe-
nuaan. Adapun pengaruh dari penuaan adalah terjadinya degradasi 

1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki 3 (tiga) Reaktor Nuklir (Reaktor Nondaya) 

yang dioperasikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). 
Reaktor tersebut adalah Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), 
Reaktor TRIGA 2000 Bandung (2000 kW) dan Reaktor Serba 
Guna G.A. Siwabessy/RSG-GAS (30 MW). Ketiga Reaktor tersebut 
telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun dan akan berakhir da-
lam beberapa tahun ke depan, yaitu Reaktor TRIGA 2000 Bandung 
(2016), Reaktor Kartini (2019), dan RSG-GAS (2020). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, 
apabila izin operasi Reaktor Nuklir akan berakhir maka Pemegang 
Izin (PI) memiliki 2 (dua) opsi, yaitu: (1) memperpanjang izin ope-
rasi, atau (2) mengajukan permohonan izin dekomisioning. Permo-
honan perpanjangan izin operasi atau dekomisioning Reaktor Nuk-
lir harus diajukan ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 
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ABSTRAK 

EVALUASI ASPEK PENUAAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN IZIN OPERASI REAKTOR NUKLIR. Indonesia memiliki 3 
(tiga) Reaktor Nuklir yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan akan berakhir izin operasinya dalam beberapa tahun yang akan datang. 
Apabila Pemegang Izin ingin memperpanjang izin operasi Reaktor Nuklir untuk periode berikutnya, salah satu aspek yang harus dipertim-
bangkan adalah penuaan (ageing). Makalah ini berisi tinjauan mengenai evaluasi aspek penuaan dalam rangka perpanjangan izin operasi 
Reaktor Nuklir. Studi literatur dilakukan terhadap persyaratan perpanjangan izin operasi Reaktor Nuklir yang ditentukan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, khususnya dokumen yang memuat as-
pek penuaan, yaitu Laporan Penilaian Keselamatan Berkala, Laporan Kajian Penuaan dan Program Manajemen Penuaan. Dokumen tersebut 
harus disampaikan kepada BAPETEN untuk dievaluasi guna memastikan bahwa efek dari penuaan dikelola dengan baik dan efektif, sehingga 
semua fungsi keselamatan yang diperlukan akan dipertahankan sepanjang umur Reaktor Nuklir (selama perpanjangan masa operasi). Untuk 
mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut, BAPETEN harus menyusun instruksi kerja evaluasi yang memuat ruang lingkup dan kriteria 
keberterimaan, serta menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang lebih mendalam di bidang pe-
nuaan. Penyusunan instruksi kerja tersebut mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan pedoman/standar dari IAEA. 

Kata Kunci: evaluasi, penuaan, perpanjangan izin operasi, Reaktor Nuklir

ABSTRACT 

EVALUATION OF THE AGEING ASPECT IN THE OPERATING LICENSE RENEWAL FOR NUCLEAR REACTOR. Indonesia has three Nuclear 
Reactors, specially research reactors which has operated for more than 20 years and the operating license will expired in the next few years. If the Licensee 
wants to extend the operating license for next period, one aspect that should be considered is ageing. This paper contains an overview of evaluation of age-
ing aspect in the operating license renewal for Nuclear Reactor. Literature study has been conducted on the requirements of operating license renewal for 
Nuclear Reactor determined in Government Regulation No. 2 year 2014 on Licensing for Nuclear Installation and Utilization of Nuclear Material, especially 
the documents related ageing aspect, such as Periodic Safety Review Report, Ageing Assesment Report and Ageing Management Program. The documents 
must be submitted to BAPETEN to be evaluated to ensure that the effects of ageing is managed well and effectively, so that all the necessary safety functions 
can be maintained over the life time of Nuclear Reactor (during operating license renewal). To support an implementation of these evaluation, BAPETEN 
should establish the work instructions for evaluation that containing a scope and acceptance criteria, as well as providing a human resources with compe-
tence and in-depth knowledge in the field of ageing aspects. The establishment of the work instruction refers to the provisions contained in the Regulations 
and IAEA guidance/Standards.

Keywords: evaluation, ageing, operating license renewal, Nuclear Reactor
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SSK yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan kinerja dari 
SSK tersebut dalam melaksanakan fungsi keselamatannya. 

Aspek penuaan harus dievaluasi oleh BAPETEN dalam rangka 
perpanjangan izin operasi Reaktor Nuklir, untuk memastikan bah-
wa efek dari penuaan SSK dikelola dengan baik dan efektif sehingga 
semua fungsi keselamatan yang diperlukan akan dipertahankan se-
panjang umur Reaktor Nuklir (selama perpanjangan masa operasi). 

2. POKOK BAHASAN
Makalah ini berisi tinjauan mengenai aspek penuaan dalam 

evaluasi dokumen permohonan perpanjangan izin operasi Reak-
tor Nuklir. Pembahasan mencakup persyaratan perpanjangan izin 
operasi Reaktor Nuklir menurut PP 2/2014 tentang Perizinan In-
stalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, khususnya dokumen 
yang terkait aspek penuaan, pertimbangan aspek penuaan dalam 
pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir berdasarkan 
PP 2/2014 dan PP 54/2012 tentang Keselamatan dan Keamanan 
Instalasi Nuklir. Tinjauan juga dilakukan terhadap peraturan pe-
rundang-undangan yang berlaku, yang menjadi dasar/acuan da-
lam menetapkan ruang lingkup dan kriteria keberterimaan untuk 
melaksanakan evaluasi aspek penuaan, antara lain PP 2/2014 ten-
tang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, PP 
54/2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir, dan 
Perka BAPETEN 8/2008 tentang Ketentuan Keselamatan Mana-
jemen Penuaan Reaktor Nondaya, serta pedoman/standar IAEA 
yaitu SSG-10, “Ageing Management for Research Reactor,” SSG-25, 
“Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants.” dan NS-G-2.12, 
“Ageing Management for Nuclear Power Plants”.

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap aspek penuaan dalam 
rangka perpanjangan izin operasi Reaktor Nuklir, khususnya Reak-
tor Nondaya yang ada di Indonesia, BAPETEN perlu menyiapkan 
infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan eva-
luasi tersebut. Infrastruktur tersebut antara lain berupa Instruksi 
Kerja (IK) evaluasi yang memuat ruang lingkup dan kriteria keber-
terimaan evaluasi yang jelas dan rinci, serta sumber daya manusia 
(SDM) yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang menda-
lam mengenai aspek penuaan.

Dengan adanya IK evaluasi dokumen perpanjangan izin operasi 
Reaktor Nuklir, khususnya dokumen terkait penuaan yang disusun 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun 
pedoman/standar IAEA, maka diharapkan evaluasi terhadap doku-
men terkait penuaan dapat dilaksanakan dengan standar yang baku, 
sehingga dapat menjamin kualitas dan keseragaman hasil evaluasi 
sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penuaan adalah proses perubahan karakteristik SSK sebagai 

fungsi waktu dan/atau akibat pemanfaatan pada kondisi operasi 
yang menyebabkan degradasi material [1]. Penuaan merupakan 
proses alami dan tidak dapat dihindari yang dapat terjadi pada 
setiap SSK yang ada di instalasi, baik itu instalasi nuklir maupun 
instalasi non nuklir. Material suatu SSK akan mengalami degradasi 
seiring dengan berjalannya waktu pemakaian/pengoperasian dan 
adanya pengaruh dari lingkungan selama pengoperasian, misalnya 
suhu, tekanan, kelembaban, kimia, atau radiasi. Degradasi tersebut 
dapat menyebabkan terjadinya korosi, erosi, keretakan atau kele-
lahan (fatigue) pada material, yang pada akhirnya akan menurun-
kan kinerja SSK atau bahkan dapat menyebabkan kegagalan SSK 
dalam menjalankan fungsinya. 

Pada instalasi nuklir, termasuk Reaktor Nuklir, kegagalan SSK 
yang penting untuk keselamatan dalam menjalankan fungsinya 
tentu saja dapat menyebabkan paparan radiasi kepada pekerja, 
masyarakat maupun lingkungan. Oleh karena itu, aspek penuaan 

menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pem-
bangunan dan pengoperasian Reaktor Nuklir, dan terutama pada 
saat akan memperpanjang masa pemakaian/pengoperasian. 

3.1. Persyaratan Perpanjangan Izin Operasi Reaktor Nuklir

Berdasarkan ketentuan pasal 48 PP 2/2014, perpanjangan izin 
Operasi Reaktor Nuklir diajukan kepada Kepala BAPETEN dalam 
jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya 
izin operasi dengan melampirkan dokumen:
a. laporan analisis keselamatan;
b. laporan penilaian keselamatan berkala;
c. laporan operasi; dan
d. laporan kajian penuaan.

Adapun jangka waktu bagi BAPETEN untuk melakukan peni-
laian terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin operasi 
tersebut adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen diterima.

Dari keempat dokumen perpanjangan izin operasi Reaktor 
Nuklir tersebut, paling tidak terdapat dua dokumen yang berisi la-
poran terkait aspek penuaan, yaitu laporan penilaian keselamatan 
berkala dan laporan kajian penuaan. Menurut penjelasan Pasal 48 
PP 2/2014, laporan penilaian keselamatan berkala antara lain me-
muat:
a. desain Reaktor Nuklir;
b. kondisi terkini struktur, sistem, dan komponen;
c. kualifikasi peralatan;
d. penuaan;
e. kinerja keselamatan dan umpan balik pengalaman operasi;
f. manajemen keselamatan dan program kesiapsiagaan nuklir; dan
g. dampak radiologi pada lingkungan hidup.

Sedangkan laporan kajian penuaan antara lain memuat:
a. penentuan kinerja terkini dan kondisi struktur, sistem, dan 

komponen kritis, termasuk evaluasi setiap umur terkait kega-
galan atau indikasi degradasi material yang signifikan; dan

b. perkiraan dan justifikasi kinerja, proses penuaan masa datang, 
dan umur operasi yang tersisa dari komponen.

Selain kedua dokumen tersebut di atas, terdapat dokumen lain 
yang terkait dengan aspek penuaan yang harus disampaikan oleh 
PI untuk dievaluasi oleh BAPETEN, yaitu dokumen Program Ma-
najemen Penuaan. Berdasarkan Pasal 26 PP 54/2012, PI seharusnya 
telah menetapkan dan melaksanakan Program Manajemen Penu-
aan pada saat Reaktor Nuklir mulai beroperasi, serta melakukan 
evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Program Manajemen 
Penuaan tersebut. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan diperlukan 
dalam rangka melakukan penilaian keselamatan berkala dan kajian 
penuaan pada saat akan mengajukan perpanjangan izin operasi. 

3.2. Pertimbangan Aspek Penuaan dalam Pembangunan 
dan Pengoperasian Reaktor Nuklir

Dengan diterbitkannya PP 2/2014, maka aspek penuaan menja-
di salah satu pertimbangan yang penting tidak hanya dalam rangka 
perpanjangan izin operasi, namun juga dalam tahap pembangu-
nan dan pengoperasian Reaktor Nuklir. Berdasarkan Pasal 9 ayat 
(1) PP 2/2014, salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh izin 
konstruksi Reaktor Nuklir adalah Program Manajemen Penuaan. 
Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (1) Perka 8/2008, PI harus me-
laksanakan manajemen penuaan SSK yang penting bagi keselama-
tan mulai dari tahap desain sampai dengan tahap operasi. Adapun 
menurut Pasal 18 ayat (1) PP 54/2012, PI wajib menetapkan ren-
cana deteksi penuaan SSK sebelum kegiatan komisioning dimulai. 
Demikian pula disebutkan dalam Pasal 10 dan 11 PP 54/2012 ter-
sebut, bahwa PI wajib menjamin terpenuhinya persyaratan desain 
sejak konstruksi sampai dengan dekomisioning, di mana salah satu 
persyaratan umum desain adalah desain untuk meminimalkan pe-



Seminar Keselamatan Nuklir 2014  71

nuaan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek penuaan harus diper-
timbangkan sedini mungkin dalam pembangunan dan pengopera-
sian Reaktor Nuklir.

Pada tahap operasi, PI wajib menetapkan Program Manajemen 
Penuaan dan melaksanakan Program Manajemen Penuaan tersebut 
pada SSK kritis. PI juga berkewajiban melakukan evaluasi secara ber-
kala terhadap pelaksanaan Program Manajemen Penuaan tersebut. [2]

3.3. Ruang Lingkup dan Kriteria Keberterimaan Evaluasi 

Dalam melaksanakan penilaian/evaluasi terhadap dokumen per-
mohonan perpanjangan izin operasi Reaktor Nuklir, khususnya eva-
luasi terhadap dokumen yang terkait aspek penuaan, Direktorat Per-
izinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) yang bertanggung jawab 
melaksanakan evaluasi perlu menyusun Instruksi Kerja (IK) evaluasi 
yang memuat ruang lingkup dan kriteria keberterimaan yang akan 
digunakan oleh evaluator dalam melakukan evaluasi terhadap doku-
men perpanjangan izin operasi Reaktor Nuklir. Penyusunan IK terse-
but bertujuan untuk menetapkan standar evaluasi guna memastikan 
kualitas dan keseragaman pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen 
perpanjangan izin operasi Reaktor Nuklir. Oleh karena itu, pene-
tapan ruang lingkup dan kriteria keberterimaan didasarkan pada 
ketentuan yang terdapat dalam PP dan/atau Perka BAPETEN. Da-
lam beberapa hal yang tidak/belum diatur dalam PP dan/atau Perka 
BAPETEN, maka ruang lingkup dan kriteria keberterimaan evaluasi 
dapat mengacu pada pedoman/standar IAEA terkini. 

3.3.1. Laporan Penilaian Keselamatan Berkala
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 PP 54/2012 dan penje-

lasan Pasal 98 PP 2/2014, salah satu bagian dari Laporan Penilaian 
Keselamatan Berkala adalah penilaian terhadap aspek penuan. Saat 
ini belum ada Perka BAPETEN yang secara khusus mengatur ten-
tang pedoman penyusunan Laporan Penilaian Keselamatan Berka-
la sebagaimana diamanatkan oleh PP 54/2012. 

Untuk mengevaluasi aspek penuaan di dalam Laporan Pe-
nilaian Keselamatan Berkala Reaktor Nuklir, ruang lingkup dan 
kriteria keberterimaan evaluasi dapat mengacu pada pedoman/
standar IAEA, misalnya dokumen SSG-25, “Periodic Safety Review 
for Nuclear Power Plants.” Namun demikian, mengingat dokumen 
SSG-25 merupakan pedoman untuk PLTN, maka pendekatan pe-
meringkatan sangat penting untuk diterapkan dalam menentukan 
ruang lingkup dan kriteria keberterimaan yang disesuaikan dengan 
jenis dan karakteristik Reaktor Nondaya. 

Menurut dokumen SSG-25 tersebut, tujuan dari penilaian ter-
hadap aspek penuaan adalah untuk menentukan apakah aspek pe-
nuaan yang mempengaruhi SSK yang penting untuk keselamatan 
dikelola secara efektif, dan apakah program manajemen penuaan 
yang efektif telah tersedia sehingga semua fungsi keselamatan yang 
diperlukan akan dipertahankan sepanjang umur instalasi, dan 
untuk perpanjangan izin operasi. Penilaian terhadap aspek penuaan 
meliputi aspek Program Manajemen Penuaan dan aspek teknis. Pe-
nilaian terhadap aspek Program Manajemen Penuaan mencakup:
 ◉ Deteksi dan mitigasi mekanisme penuaan dan/atau pengaruh 

penuaan berdasarkan waktu;
 ◉ Kelengkapan program manajemen penuaan, misalnya apakah 

semua SSK yang penting untuk keselamatan telah dicakup 
dalam program;

 ◉ Keefektifan kebijakan dan/atau prosedur pengoperasian dan 
perawatan untuk mengelola penuaan terhadap komponen yang 
dapat diganti;

 ◉ Evaluasi dan dokumentasi dari degradasi material yang poten-
sial yang dapat mempengaruhi fungsi keselamatan SSK yang 
penting untuk keselamatan;

 ◉ Pengelolaan pengaruh penuaan terhadap bagian-bagian insta-
lasi yang diperlukan untuk keselamatan setelah operasi insta-
lasi dihentikan, misalnya fasilitas penyimpanan bahan bakar 

bekas atau limbah;
 ◉ indikator kinerja; dan
 ◉ Pemeliharaan rekaman.

Sedangkan lingkup penilaian terhadap aspek teknis adalah:
 ◉ Metodologi manajemen penuaan;
 ◉ Pemahaman organisasi pengoperasi terhadap fenomena dan 

mekanisme penuaan yang dominan, termasuk pengetahuan 
mengenai marjin keselamatan aktual;

 ◉ Ketersediaan data untuk menilai/mengkaji degradasi penuaan, 
termasuk data dasar dan riwayat pengoperasian dan perawatan;

 ◉ Kriteria keberterimaan dan marjin keselamatan yang diper-
syaratkan untuk SSK kritis yang penting untuk keselamatan;

 ◉ Petunjuk pengoperasian yang bertujuan untuk mengendalikan 
dan/atau memperlambat laju degradasi penuaan;

 ◉ Metode untuk pemantauan penuaan dan untuk mitigasi efek 
penuaan;

 ◉ Pemantauan terhadap kondisi fisik SSK kritis yang penting bagi 
keselamatan dan fitur-fitur yang dapat membatasi umur layanan;

 ◉ Pemahaman dan pengendalian penuaan dari semua bahan dan 
SSK yang dapat mempengaruhi fungsi keselamatan; dan

 ◉ Keusangan teknologi yang digunakan pada instalasi.

3.3.2. Laporan Kajian Penuaan
Ruang lingkup dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen 

Laporan Kajian Penuaan dapat mengacu pada Lampiran II Perka 
8/2008 yang memuat format dan isi Laporan Kajian Penuaan untuk 
reaktor nondaya. Berdasarkan Lampiran Perka tersebut, ruang 
lingkup evaluasi terdiri dari:

 ӽ Bab I Pendahuluan
 ӽ Bab II Penapisan SSK
 ӽ Bab III Program Survailan
 ӽ Bab IV Pengumpulan Data
 ӽ Bab V Hasil Dan Evaluasi Kajian
 ӽ Bab VI Kesimpulan

Sedangkan kriteria keberterimaan evaluasi didasarkan pada 
ketentuan yang terdapat dalam Perka 8 Tahun 2008. Di samping itu 
juga dapat mengacu pada dokumen pedoman/standar IAEA, yaitu 
NS-G-2.12, Ageing Management for Nuclear Power Plants.

3.3.3. Progran Manajemen Penuaan
Untuk mengendalikan pengaruh dari penuaan terhadap SSK 

yang penting untuk keselamatan, khususnya pada SSK kritis, maka 
perlu dilakukan manajemen penuaan. Menurut PP 54/2012, Ma-
najemen Penuaan adalah kegiatan rekayasa, operasi, dan perawat-
an untuk mengendalikan agar pengaruh penuaan pada SSK kritis 
masih dalam batas yang dapat diterima. Adapun ketentuan kesela-
matan dalam melaksanakan manajemen penuaan Reaktor Nuklir 
diatur dalam Perka 8/2008. 

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap dokumen Program 
Manajemen Penuaan, ruang lingkup evaluasi dapat ditentukan 
berdasarkan Lampiran I Perka 8 Tahun 2008 yang mengatur for-
mat dan isi dari Program Manajemen Penuaan Reaktor Nondaya. 
Ruang lingkup evaluasi tersebut terdiri dari:

 ӽ Bab I. Pendahuluan
 ӽ Bab II. Organisasi
 ӽ Bab III. Manajemen Penuaan

A. Penapisan SSK
B. Identifikasi Penuaan
C. Strategi Manajemen Penuaan
D. Pelaksanaan Surveilan Penuaan
E. Pengumpulan Data Dan Informasi
F. Evaluasi Penuaan

 ӽ Bab IV. Dokumentasi Dan Rekaman
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Adapun kriteria keberterimaan evaluasi selain didasarkan pada 
ketentuan yang terdapat dalam Perka 8 Tahun 2008, juga dapat me-
ngacu pada dokumen pedoman/standar IAEA, antara lain SSG-10, 
Ageing Management for Research Reactors dan NS-G-2.12, Ageing 
Management for Nuclear Power Plants. Meskipun demikian, hal 
penting yang harus diperhatikan dalam menetapkan kriteria ke-
berterimaan evaluasi berdasarkan standar IAEA tersebut adalah 
dengan melakukan pendekatan pemeringkatan (grading approach) 
yang disesuaikan dengan jenis Reaktor Nuklir.

3.4. Tantangan dalam Pelaksanaan Evaluasi 

Dengan diterbitkannya PP 2/2014 dan PP 54/2012, maka aspek 
penuaan menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting da-
lam rangka perpanjangan izin operasi Reaktor Nuklir. Penyusunan 
dokumen persyaratan perpanjangan izin operasi Reaktor Nuklir, 
khususnya yang terkait dengan aspek penuaan yaitu laporan pe-
nilaian keselamatan berkala dan laporan kajian penuaan merupa-
kan pengalaman yang pertama bagi fasilitas, demikian juga bagi 
BAPETEN dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen tersebut. 
Sedangkan untuk Program Manajemen Penuaan, Reaktor Kartini 
dan RSG-GAS telah menyampaikan dokumen tersebut dan saat ini 
sedang dievaluasi oleh BAPETEN. Hal tersebut menjadi tantangan 
bagi BAPETEN dalam melaksanakan evaluasi terhadap dokumen 
yang terkait aspek penuaan dalam rangka perpanjangan izin ope-
rasi Reaktor Nuklir pada saat ini dan di masa yang akan datang, 
mengingat hasil evaluasi tersebut akan sangat menentukan dalam 
pengambilan keputusan apakah permohonan perpanjangan izin 
operasi Reaktor Nuklir disetujui atau ditolak oleh BAPETEN. 

Tantangan lainnya adalah dalam hal SDM, di mana terdapat 
keterbatasan jumlah maupun kompetensi SDM evaluator di BA-
PETEN, khususnya yang menguasai aspek penuaan SSK reaktor.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka BAPETEN perlu 
menyiapkan dan/atau memperkuat infrastruktur yang diperlukan 
dalam mendukung pelaksanaan evaluasi perpanjangan izin ope-
rasi Reaktor Nuklir, khususnya evaluasi terhadap aspek penuaan. 
Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan pengembangan sistem 
perizinan Reaktor Nuklir yang telah, sedang dan akan dilakukan, 
antara lain dengan menyusun IK evaluasi yang di dalamnya me-
muat ruang lingkup dan kriteria keberterimaan yang jelas dan rin-
ci berdasarkan PP dan/atau Perka BAPETEN serta referensi lain 
(misalnya pedoman/standar IAEA). Pada saat menetapkan ruang 
lingkup dan kriteria keberterimaan evaluasi berdasarkan referensi 
yang ada, diperlukan pendekatan pemeringkatan yang disesuaikan 
dengan jenis dan tingkat daya dari masing-masing Reaktor Nuklir. 
BAPETEN juga perlu membuat pedoman penyusunan dokumen 
perpanjangan izin operasi Reaktor Nuklir yang sangat berguna 
bagi pemohon izin dalam menyiapkan dokumen perpanjangan 
izin operasi dengan baik dan benar. 

Di samping itu, hal penting lainnya yang perlu disiapkan oleh 
BAPETEN adalah SDM evaluator yang memiliki kompetensi dan 
pengetahuan yang lebih mendalam di bidang penuaan. Hal ini ha-
nya dapat dipenuhi dengan memperbanyak keikutsertaan evalua-
tor dalam pelatihan/workshop di bidang penuaan, atau dengan 

mengirimkan evaluator untuk mengikuti on the job training (OJT) 
untuk mendalami aspek penuaan Reaktor Nuklir, baik di dalam 
maupun di luar negeri. 

4. KESIMPULAN
Aspek penuaan merupakan salah satu pertimbangan yang sa-

ngat penting dalam evaluasi terhadap dokumen perpanjangan izin 
operasi Reaktor Nuklir, guna memastikan bahwa efek dari penuaan 
dikelola dengan baik dan efektif, sehingga semua fungsi keselama-
tan yang diperlukan akan dipertahankan sepanjang umur Reaktor 
Nuklir (selama perpanjangan masa operasi). 

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap dokumen yang ter-
kait aspek penuaan yaitu Laporan Penilaian Keselamatan Berka-
la, Laporan Kajian Penuaan, dan Program Manajemen Penuaan, 
BAPETEN perlu menyusun Instruksi Kerja (IK) evaluasi yang 
disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku maupun pedoman/standar 
IAEA, serta memuat ruang lingkup dan kriteria keberterimaan 
yang jelas dan rinci. Dalam menetapkan ruang lingkup dan kriteria 
keberterimaan tersebut, perlu dilakukan pula pendekatan peme-
ringkatan (grading approach) yang disesuaikan dengan jenis dan 
tingkat daya Reaktor Nuklir yang dievaluasi.

Di samping itu, BAPETEN juga perlu menyiapkan SDM evalua-
tor yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang lebih men-
dalam di bidang penuaan melalui keikutsertaan dalam pelatihan/
workshop di bidang penuaan, atau dengan mengirimkan evaluator 
untuk mengikuti on the job training (OJT) untuk mendalami aspek 
penuaan Reaktor Nuklir, baik di dalam maupun di luar negeri.
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TANYA JAWAB DAN DISKUSI

1. Penanya : Endang Susilowati (PRSG-BATAN)
Pertanyaan:

a)  Berdasarkan beberapa Perka yang disebutkan, Acceptance 
Criteria (secara physic) yang dipersyaratkan mohon dijelas-
kan?

Jawaban:
Acceptance Criteria yang disusun berdasarkan Perka-Perka 

BAPETEN memuat persyaratan minimum (minimum require-
ments) yang harus dipenuhi oleh pemegang izin (PI) dan bersifat 
kualitatif. Adapun ketentuan/kriteria secara fisik (kuantitatif) tidak 

diatur dalam Perka BAPETEN. Sebagai contoh: PI harus melaku-
kan kajian penuaan beserta analisis atau evaluasi terhadap tangki 
reaktor. Untuk memenuhi acceptance criteria tsb, PI dapat menen-
tukan sendiri metode analisis dan nilai-nilai parameter degradasi 
tangki reaktor berdasarkan kode-kode standard yang berlaku seba-
gai dasar dalam menentukan batasan degradasi tangki reaktor. PI 
juga dapat menjustifikasi bahwa degradasi yang terjadi tidak akan 
mempengaruhi tangki reaktor dalam melaksanakan fungsi kesela-
matannya. Hal-hal tersebut akan dievaluasi oleh BAPETEN untuk 
menentukan apakah nilai parameter dan justifikasi yang disampai-
kan dapat diterima sesuai dengan kode dan standar serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
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