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ABSTRAK 
TINJAUAN PENERAPAN PERKA 2/2011 TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN OPERASI 

REAKTOR NONDAYA. Perka 2/2011 adalah Perka yang mengatur tentang ketentuan keselamatan operasi reaktor 

nondaya. Perka ini sudah diterapkan pada tiga fasilitas reaktor nondaya yang ada di Indonesia yaitu: reaktor Kartini di 

Yogyakarta, reaktor Triga 2000 di Bandung dan reaktor GA-Siwabessy di Serpong-Tangerang, ketiga reaktor nondaya 

tersebut sudah berumur puluhan tahun. Metode yang digunakan di dalam kajian ini adalah dengan melakukan 

identifikasi masalah dalam penerapan Perka 2/2011, identifikasi kesesuaian dengan dengan peraturan yang lain. Selain 

itu dilakukan diskusi dengan internal BAPETEN yaitu dari Peraturan, Inspeksi dan Perizinan instalasi dan bahan nuklir. 

Diskusi juga dilakukan dengan Pemegang Izin (PI) dari tiga reaktor nondaya yang ada di Indonesia. Perka 2/2011 telah 

berumur 5 tahun, Perka ini perlu untuk direview untuk mengetahui kemamputerapannya sesuai dengan perkembangan 

teknologi saat ini. Penuaan reaktor nondaya yang ada di Indonesia dan perkembangan teknologi reaktor non daya di 

dunia perlu untuk diakomodasi dalam Perka 2/2011, perlu dilakukan revisi terhadap Perka 2/2011.  

 

Kata kunci : keselamatan, operasi, reaktor nondaya. 

 

ABSTRACT 

IMPLEMENTATION REVIEW OF BAPETEN CHAIRMAN REGULATION 2/2011 CONDITIONS OF 

OPERATIONS RESEARCH REACTOR SAFETY. BAPETEN Chairman regulation 2/2011 governing the safe 

operation of the research reactor. This regulation has been applied in three research reactors facility in Indonesia, 

namely: Kartini reactor in Yogyakarta, Triga 2000 reactor in Bandung and the GA-Siwabessy reactor in Serpong - 

Tangerang, all of research reactors has already decades in ages. The method used in this study is to identify problems 

in the application of BAPETEN Chairman regulation 2/2011, identification of conformity with other BAPETEN 

Chairman regulations. In addition to the internal BAPETEN discussions with Inspection, regulation and Licensing of 

installations and nuclear material. Discussions were also conducted with license holder (PI) of the three research 

reactors in Indonesia. BAPETEN Chairman regulation 2/2011 has been 5 years old, this BAPETEN Chairman 

regulation need to be reviewed to determine applicability accordance with current technology developments. Ageing of 

research reactors that exist in Indonesia and the development of research reactor technology in the world need to be 

accommodated in BAPETEN Chairman regulation 2/2011, we need to revise BAPETEN Chairman regulation 2/2011. 

 

Keywords: safety, operation, research reactor. 

 

I. PENDAHULUAN 

Secara umum reaktor dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu reaktor daya dan reaktor non daya.  

Reaktor daya adalah reaktor nuklir berupa 

pembangkit tenaga nuklir yang memanfaatkan energi 

panas untuk pembangkitan daya baik untuk 

kepentingan komersial maupun nonkomersial. 

Reaktor nondaya adalah reaktor nuklir yang 

memanfaatkan neutron untuk keperluan penelitian atau 

pembuatan isotop, baik untuk kepentingan komersial 

maupun nonkomersial. 

Perka 2/2011 adalah Perka yang mengatur tentang 

ketentuan keselamatan operasi reaktor nondaya. Perka 

ini sudah diterapkan pada tiga fasilitas reaktor nondaya 

yang ada di Indonesia yaitu: reaktor Kartini di 

Yogyakarta, reaktor Triga 2000 di Bandung dan 

reaktor GA-Siwabessy di Serpong-Tangerang. ketiga 

reaktor nondaya tersebut sudah berumur puluhan tahun. 

Penuaan reaktor nondaya yang ada di Indonesia dan 

perkembangan teknologi reaktor non daya di dunia 

perlu untuk diakomodasi dalam Perka 2/2011, perlu 

dilakukan revisi terhadap Perka 2/2011. 

   

II. PERMASALAHAN 

Perka 2/2011 sudah berumur lebih dari 5 tahun, 

perka yang sudah lebih dari 5 tahun perlu untuk 

direvisi agar dapat meningkatkan kemamputerapannya. 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam revisi 

adalah  penuaan reaktor nondaya yang ada di 

Indonesia, perkembangan teknologi reaktor non daya di 

dunia, kesesuaian dengan peraturan lain, tertutama 

yang baru diterbitkan, peraturan mengenai reaktor yang 

tidak dioperasikn dalam jangka waktu yang lama, 

perubahan batasan dan kondisi operasi (BKO). 
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III. TUJUAN PENULISAN MAKALAH 

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk 

menguraikan identifikasi poin-poin permasalahan, 

kemamputerapan, kelemahan atau kekurangan dalam 

pelaksanaan Perka 2/2011 dari fakta empiris dan 

yuridis yang sebagai bahan untuk kajian revisi Perka 

2/2011. 

 

IV. METODE / METODOLOGI 

Metode yang digunakan di dalam kajian ini 

adalah dengan melakukan identifikasi masalah dalam 

penerapan Perka 2/2011, identifikasi kesesuaian 

dengan dengan peraturan yang lain. Selain itu 

dilakukan diskusi dengan internal BAPETEN yaitu dari 

Peraturan, Inspeksi dan Perizinan instalasi dan bahan 

nuklir. Diskusi juga dilakukan dengan Pemegang Izin 

(PI) dari tiga reaktor nondaya yang ada di Indonesia. 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teknologi reaktor non daya semakin berkembang, 

belakangan ini muncul ide untuk membuat reaktor 

khusus untuk produksi isotop yaitu memanfaatkan 

reaktor homogen. 

Dalam pengoperasian reaktor homogen pemegang 

izin (PI) harus dapat melakukan verifikasi dan 

manajemen keselamatan reaktor sebagaimana 

tercantum pada Pasal 4 Perka 2/2011 [1]: 

 

(1) PI memiliki tanggung jawab utama terhadap 

keselamatan reaktor nondaya. 

(2) Tanggung jawab PI paling sedikit meliputi: 

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

keselamatan; 

b. mengembangkan dan berkomitmen terhadap 

budaya keselamatan berdasarkan pernyataan 

kebijakan keselamatan dan tujuan 

keselamatan; 

c. menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan 

mengembangkan secara berkesinambungan 

sistem manajemen; 

d. menentukan kriteria keselamatan; 

e. menetapkan, melaksanakan, dan 

mengembangkan prosedur dan aturan internal 

untuk memastikan terkendalinya keselamatan 

dalam segala kondisi operasi; 

f. menjamin pengoperasian reaktor nondaya 

sesuai dengan BKO dan prosedur; 

g. memiliki organisasi dengan pembagian tugas, 

kewenangan dan tanggung jawab serta jalur 

komunikasi yang jelas; 

h. menetapkan dan memastikan petugas 

memiliki tingkat kompetensi dan keahlian 

yang sesuai dengan bidang tugasnya; 

i. melakukan evaluasi, pemantauan dan audit 

secara berkala terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan keselamatan; 

j. menyusun dan memutakhirkan laporan 

analisis keselamatan; 

k. menyediakan instalasi dan sarana pelayanan 

penunjang yang cukup yang diperlukan 

selama pengoperasian reaktor;  

l. Apabila terdapat kejadian, segera: 

1. melakukan kajian dan tindak lanjut 

atau tindakan perbaikan; dan 

2. menyampaikan informasi tentang 

kejadian, hasil kajian dan tindak 

lanjut terhadap kejadian kepada 

BAPETEN; 

m. mengevaluasi pengalaman operasi reaktor 

untuk menemukan hal-hal yang dapat 

merugikan keselamatan, sehingga tindakan 

koreksi dini dapat dilakukan sebelum kejadian 

yang serius terjadi, dan untuk mencegah 

terulangnya kejadian serupa. 

n. melaporkan ketidaksesuaian, bila ada, sebagai 

hasil kegiatan perawatan struktur, sistem 

dan/atau komponen yang penting untuk 

keselamatan kepada Kepala BAPETEN; 

o. penyusunan laporan yang berkaitan dengan 

pengoperasian reaktor; dan 

p. pemeliharaan rekaman operasi. 

 

Pemanfaatan neutron untuk produksi isotop juga 

semakin berkembang yaitu dengan adanya SAMOP  

(Subcritical Assembly for Mo-99 Production). SAMOP 

adalah reaktor sub kritis, reaktor ini memerlukan 

sumber neutron dari luar reaktor agar populasi neutron 

di dalam reaktor tetap. Tiga buah reaktor yang ada di 

Indonesia juga bisa digunakan sebagai sumber neutron 

untuk memasok kebutuhan neutron pada perangkat 

SAMOP. 

Selain itu neutron yang dihasilkan oleh reaktor 

non daya juga bisa digunakan untuk Boron Neutron 

Capture Therapy (BNCT), BNCT merupakan 

teknologi baru untuk terapi kanker. 

Perangkat SAMOP dan BNCT yang 

menggunakan sumber neutron dari reaktor non daya 

masuk dalam kategori utilisasi reaktor. Utilisasi adalah 

penggunaan instalasi nuklir, penggunaan eksperimen 

atau penggunaan peralatan eksperimen selama operasi 

instalasi nuklir [1]. Pada Pasal 45 Perka 2/2011 

disebutkan: 

(1) PI bertanggung jawab atas semua aspek 

keselamatan dalam persiapan dan pelaksanaan 

modifikasi dan utilisasi. 

(2) Pelaksanaan modifikasi dan utilisasi dapat 

didelegasikan kepada atau dilaksanakan oleh pihak 

lain, namun tanggung jawab atas keselamatan 

tidak dapat didelegasikan. 

 

Selain itu pada Pasal 48 Perka 2/2011 disebutkan 

bahwa Modifikasi atau utilisasi yang berdampak besar 

terhadap keselamatan harus dilaksanakan sesuai 

dengan analisis keselamatan, prosedur desain, prosedur 
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konstruksi dan prosedur uji fungsi dan kinerja untuk 

reaktornya sendiri [1]. 

 

Berikut hasil identifikasi dari penerapan dan 

kemamputerapan Perka 2/2011: 

 

1. Konten pada pasal 14 ayat (2) Perka 2/2011 tidak 

sesuai dengan lingkup pada Peraturan Kepala 

BAPETEN No 2 tahun 2015 tentang Verifikasi 

dan Penilaian Keselamatan Reaktor Nondaya.  

 

Butir a,b dan l pada pasal 14 ayat (2) Perka 2/2011 

tidak tercantum dalam Perka 2/2015, yaitu [1]: 

Butir a: organisasi dan administrasi; 

Butir b: prosedur; 

Butir  l: data dan informasi terkait supervisor 

reaktor, operator reaktor, supervisor 

perawatan, dan teknisi perawatan, 

meliputi pelatihan, pelatihan penyegaran 

dan mutasi; 

2. Pasal 16 ayat (1) Perka 2/2011 masih relevan 

karena diperlukan surat ijin bekerja (SIB) 

sedangkan untuk ayat (2) kurang relevan karena 

tidak diperlukan adanya SIB 

 

Pasal 16 Perka 2/2011 menyebutkan [1]: 

(1). Supervisor reaktor, operator reaktor, 

supervisor perawatan, teknisi perawatan, 

kelompok pendukung teknis, dan pelaksana 

eksperimen harus memperoleh pelatihan 

proteksi radiasi yang memadai. 

(2). Kelompok pendukung teknis meliputi paling 

sedikit petugas pelatihan, petugas 

keselamatan, ahli kimia reaktor, dan petugas 

kontraktor. 

 

Sebagaimana disebukan dalam NS-R-4 halaman 

75 terdapat pernyataan “as required”: 

 

Radiation protection personnel [3] 

7.22. A radiation protection group shall be 

established to prepare and implement a 

radiation protection programme and to 

advise the reactor management and the 

operating organization on matters relating 

to radiation protection. 

 

Additional support personnel[3] 

7.23. The operating organization shall make 

provision for additional technical 

personnel such as training officers, safety 

officers and reactor chemists. 

7.24. The operating organization shall arrange 

for the provision of assistance by 

contractor personnel as required. 

 

3. Pada Bab IV pada pasal 2 Perka 2/2011 perlu 

ditambahkan mengenai perawatan rutin. Perawatan 

rutin harus tetap dilakukan selama reaktor berhenti 

beroperasi, sebagai contoh reaktor Triga Bandung, 

reaktor tidak beroperasi dalam waktu yang lama. 

Sedangkan pada Bab IV hanya disebutkan tentang 

uji fungsi, uji fungsi berbeda dengan perawatan. 

 

 

4. Pada Bab V Perka 2/2011 belum memasukkan 

perawatan untuk reaktor yang tidak beroperasi 

dalam jangka waktu yang lama (extended 

shutdown). Perawatan pada Bab V tidak 

menyebutkan secara spesifik untuk reaktor yang 

tidak beroperasi dalam waktu yang lama, misalnya 

pada Pasal 27 Bab V Perka 2/2011 berisi [1]: 

(1). PI harus menyusun dan melaksanakan 

program perawatan. 

(2). Dalam penyusunan program sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PI harus menjamin 

tingkat keselamatan tidak berkurang selama 

pelaksanaan perawatan. 

 

5. Pada pembahasan mengenai BKO perlu dijelaskan 

apakah perubahan dari sebagian BKO berarti 

pemegang izin harus mengajukan izin baru. 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) 

Perka 2/2011: 

PI harus menetapkan BKO yang meliputi batas 

keselamatan, pengesetan sistem keselamatan, 

kondisi batas untuk operasi normal, persyaratan 

surveilan dan persyaratan administratif. 

 

Dari pasal 18 di atas BKO meliputi 5 hal: 

1) batas keselamatan 

2) pengesetan sistem keselamatan 

3) kondisi batas untuk operasi normal 

4) persyaratan surveilan  

5) persyaratan administratif. 

Perlu untuk dijelaskan apakah apabila terjadi 

perubahan persyaratan surveilan dan persyaratan 

administratif pemegang izin perlu mengajuakan 

izin baru, sebagai contoh: 

1) Apabila kajian keselamatan dalam aspek 

kajian penuaan PI memperketat frekuensi 

surveilan. 

2) PI mengubah struktur organisasi karena 

re-organisasi. 

 

Perlu diperhatikan bahwa Pasal 51 PP 2/2014 

menyebutkan [4]: Dalam hal terjadi perubahan data 

batasan dan kondisi operasi pada saat pelaksanaan 

operasi Reaktor Nuklir, Pemegang Izin operasi wajib 

mengajukan permohonan baru izin operasi. 

 

VI. KESIMPULAN 

Perlu dilakukan revisi terhadap peraturan kepala 

badan pengawas tenaga nuklir nomor 2 tahun 2011 

tentang ketentuan keselamatan operasi reaktor nondaya 

untuk mengakomodasi perkembangan teknogi seperti 
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reaktor homogen untuk produksi isotop, SAMOP, 

pemanfaatan reaktor non daya untuk BNCT. 

Berikut hasil identifikasi dari penerapan dan 

kemamputerapan Perka 2/2011: 

1. Konten pada pasal 14 ayat (2) Perka 2/2011 tidak 

sesuai dengan lingkup pada Peraturan Kepala 

BAPETEN No 2 tahun 2015 tentang Verifikasi 

dan Penilaian Keselamatan Reaktor Nondaya. 

2. Pasal 16 ayat (1) Perka 2/2011 masih relevan 

karena diperlukan surat ijin bekerja (SIB) 

sedangkan untuk ayat (2) kurang relevan karena 

tidak diperlukan adanya SIB. 

3. Pada Bab IV pada pasal 2 Perka 2/2011 perlu 

ditambahkan mengenai perawatan rutin. Perawatan 

rutin harus tetap dilakukan selama reaktor berhenti 

beroperasi, sebagai contoh reaktor Triga Bandung, 

reaktor tidak beroperasi dalam waktu yang lama. 

4. Pada Bab V Perka 2/2011 belum memasukkan 

perawatan untuk reaktor yang tidak beroperasi 

dalam jangka waktu yang lama (extended 

shutdown). 

5. Pada Perka mengenai BKO perlu dijelaskan 

apakah perubahan dari sebagian BKO berarti 

pemegang izin harus mengajukan izin baru. Perlu 

untuk dijelaskan apakah apabila terjadi perubahan 

persyaratan surveilan dan persyaratan administratif 

pemegang izin perlu mengajuakan izin baru, 

sebagai contoh: 

1) Apabila kajian keselamatan dalam aspek 

kajian penuaan PI memperketat frekuensi 

surveilan. 

2) PI mengubah struktur organisasi karena re-

organisasi. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

1. Republik Indonesia (2011) Peraturan Kepala 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 tahun 

2011 tentang Ketentuan Keselamatan Operasi 

Reaktor Nondaya 

2. Republik Indonesia (2015) Peraturan Kepala 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 tahun 

2015 tentang Verifikasi Dan Penilaian 

Keselamatan Reaktor Nondaya 

3. International Atomic Energy Agency – IAEA 

(2005) IAEA Safety Standards Safety of Research 

Reactors for protecting people and the 

environment No. NS-R-4, Vienna 

4. Republik Indonesia, (2014); Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 

2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Dan 

Pemanfaatan Bahan Nuklir.  


