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ABSTRAK 
HARMONISASI INDIKATOR KINERJA KESELAMATAN DAN LAPORAN OPERASI REAKTOR NON 

DAYA. Pemegang izin menyusun indikator kinerja keselamatan reaktor non daya dalam rangka pelaporan ke IAEA dan 

menyusun laporan operasi reaktor non daya sesuai dengan persyaratan izin operasi. Tujuan indikator kinerja 

keselamatan dan laporan operasi reaktor non daya adalah untuk memastikan bahwa pemegang izin telah 

mengoperasikan reaktor non daya dengan selamat. Berdasarkan tujuan yang sama, maka perlu dilakukan harmonisasi isi 

laporan baik dari kinerja keselamatan reaktor non daya dan laporan operasi reaktor non daya. Pada makalah ini 

membahas tentang format dan isi laporan dari kinerja keselamatan reaktor non daya dan laporan operasi reaktor non 

daya. Format dan muatan laporan kinerja keselamatan reaktor non daya dan laporan operasi reaktor non daya perlu 

dilakukan harmonisasi sehingga dapat membuat laporan yang lebih komprehensif. 

 

Kata kunci : Indikator kinerja keselamatan, laporan operasi, reaktor non daya 

 

ABSTRACT 

HARMONIZATION OF SAFETY PERFORMANCE INDICATORS AND NON-POWER REACTOR OPERATING 

STATEMENTS. The licensee compiles  the safety performance indicator of research reactor in the context of reporting 

to the IAEA and compiles the research reactor operation reports in accordance with the requirements of the operating 

license. The purpose of safety performance indicators and reserach reactor operation reports is to ensure that licensee 

has operated the research reactors safely. Based on the same goal, it is necessary to harmonize the content of the 

reports either safety performance  indicator and  operation report of research reactors. This paper discusses the format 

and content of the research reactor safety performance indicator reports  and  the reactor reserach reactor operation 

reports. The Format and content of these reports need to be harmonized so as to make a more comprehensive reports 

 

Keywords: safety performance indicator, operation report, research reactor 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Indikator Kinerja Keselamatan (selanjutnya disebut 

IKK) pada reaktor penelitian diperlukan oleh 

pemegang izin untuk menilai keselamatan dalam 

pelaksanaan pengoperasian reaktor non daya sehingga 

dapat  meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta 

kualitas pelaksanaan pengoperasian terkait dengan 

keselamatan. Keselamatan merupakan tujuan umum 

untuk semua yang terlibat dalam desain, pengoperasian 

dan pengawasan reaktor nuklir. Oleh karena itu, konsep 

keselamatan tidak mudah ditentukan.  Namun, ada 

pemahaman umum bahwa reaktor nuklir harus 

memiliki indikator untuk beroperasi dengan selamat, 

sehingga IAEA menetapkan format dalam laporan 

Indikator Kinerja Keselamatan. Adapun tujuan IKK 

adalah untuk mengukur seberapa efektif pengendalian 

ini untuk mencegah hasil keselamatan yang tidak 

diinginkan. IKK juga digunakan untuk 

mengidentifikasi tren dalam kinerja relatif terhadap 

tujuan keselamatan organisasi, yang memungkinkan 

tindakan untuk mengatasi perubahan yang tidak 

diinginkan [1].  

Terkait dengan keselamatan reaktor non daya, dan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi 

Nuklir, bahwa  pemegang izin harus menyusun laporan 

operasi [2]. Dalam hal pemegang izin menyusun 

laporan operasi, BAPETEN telah menerbitkan 

Pedoman Penyusunan Laporan Operasi Reaktor non 

Daya No.  I2BN/O.01/XII/2010 [3].  

Pada makalah ini akan dibahas tentang isi IKK 

versi IAEA dan laporan operasi reaktor nuklir. Tujuan 

penulisan makalah ini adalah untuk 

mengharmonisasikan muatan yang terdapat  IKK dan 

laporan operasi sehingga laporan operasi dan IKK 

menjadi lebih komprehensif. 

   

II. POKOK BAHASAN 

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang 

Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir dan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan Keselamatan 

Operasi Reaktor Nondaya Pasal 4 ayat (2) huruf O [4], 
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bahwa Pemegang izin wajib menyampaikan kepada 

Kepala BAPETEN laporan operasi instalasi nuklir.  

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf  e Peraturan Kepala 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 tahun 2015 

tentang Verifikasi dan Penilaian Keselamatan Reaktor 

Nondaya bahwa pemegang izin wajib melakukan 

penilaian keselamatan terhadap kinerja keselamatan 

operasi [5].  Oleh karena itu Pemegang izin menyusun 

laporan operasi dan diserahkan ke BAPETEN sesuai 

dengan pedoman yang diterbitkan BAPETEN, 

sedangkan penyusunan kinerja keselamatan dibuat 

sesuai dengan format IAEA karena BAPETEN belum 

membuat format penyusunan indikator kinerja 

keselamatan.   

Harmonisasi IKK dan laporan operasi diperlukan 

sehingga pemegang izin tidak memuat 2 (dua) laporan 

namun muatannya sama-sama tidak lengkap atau 

sempurna. Sama halnya seperti IRSRR, pemegang izin 

membuat laporan kejadian baik untuk data semua 

kejadian pada fasilitas (baik kecil maupun besar) 

maupun untuk laporan IRSRR. Untuk kejadian kecil 

pemegang izin membuat laporan kejadian namun tidak 

disampaikan ke BAPETEN. Di USA, laporan operasi 

mencakup apa yang ada pada IKK, sehingga pada saat 

inspeksi, inspektur memverifikasi apa yang dilaporkan 

oleh pemegang izin. 

 

II.1. IKK REAKTOR NON DAYA 

IAEA telah menetapkan indikator kinerja 

keselamatan untuk reaktor non daya sebagai berikut 

[6,7] : 

A. Pengawasan.  

Indikator ini memuat tentang:  

1. Nama Badan Pengawas. 

2. Kemandirian Badan Pengawas dari organisasi 

pengoperasi. 

a. Apakah independen total? 

b. Tidak independen total, tetapi sebagian  (misal 

dalam kementerian yang beda)? 

c. Lainnya (sebutkan). 

3. Jumlah dokumen keselamatan yang direview oleh 

Badan Pengawas  

4. Jumlah penilaian atau inspeksi pengawasan. 

5. Jumlah temuan pengawasan yang memerlukan 

tindakan korektif atau tindakan penegakan.  

6. Jumlah temuan pengawasan yang telah ditutup. 

 

B. Manajemen. 

Indikator manajemen memuat: 

1. Apakah struktur manajemen dengan penetapan 

peranan, tanggungjawab dan jalur komunikasi 

yang jelas.  

2. Apakah ada perubahan organisasi pengoperasi?  

3. Apakah kebijakan manajemen menempatkan 

keselamatan pada prioritas tertinggi?  

4. Sedikitnya satu komite keselamatan menasihati 

manajer reaktor di tempat.  

5. Jumlah pertemuan komite keselamatan 

a. Jumlah rekomendasi. 

b. Jumlah rekomendasi dilaksanakan. 

6. Jumlah ulasan keselamatan internal, audit dan 

penilaian: 

a. Jumlah rekomendasi. 

b. Jumlah rekomendasi dilaksanakan. 

7. Jumlah peer review nasional atau internasional. 

a. Jumlah rekomendasi. 

b. Jumlah rekomendasi dilaksanakan 

c. Jumlah rekomendasi terbuka selama lebih dari 

3 bulan 

 

C. Operasi 

Indikator ini memantau jumlah perubahan daya 

yang tidak direncanakan di luar scram  dan  

penggunaan reaktor yang mungkin mempengaruhi  

fungsi sistem keselamatan: 

1. Pemanfaatan utama reaktor. 

2. Daya maksimum yang diizinkan. 

3. Daya operasi reaktor rata-rata. 

4. Jadwal operasi Reaktor. 

5. Rutin atau tidak. 

6. Jumlah waktu yang dijadwalkan operasi tahunan. 

7. Persentase waktu operasi tahunan yang 

dijadwalkan yang dicapai.   

8. Jumlah kejadian yang tidak biasa yang dilaporkan 

ke Badan Pengawas atau IRSRR (Incident 

Reporting System for Research Reactor). 

9. Jumlah pemadaman yang tidak direncanakan 

karena: 

a. Tindakan operator (misalnya, scram).  

b. Tindakan sistem proteksi reaktor (scram 

otomatis). 

c. Disebabkan oleh eksperimen atau eksternal 

(misal kegagalan daya). 

d. Penyebab lainnya. 

 

D. Personil operasi 

Indikator ini ditujukan untuk memantau   

kualifikasi dan kemampuan operator reaktor  untuk  

menjamin operasi reaktor riset selamat: 

1. jumlah total staf  dalam operasi dan perawatan. 

2. jumlah total operator dan supervisor. 

3. Jumlah personil perawatan. 

4. Jumlah personil dalam pelatihan dan pelatihan 

ulang untuk posisi resmi. 

5. Jumlah lowongan tenaga kerja operasi dan 

perawatan atau direncanakan dalam tahun 

berikutnya.  

6. Perkiraan jumlah staf baru yang akan direkrut 

pada tahun depan. 

 

E. Perawatan 

Indikator ini memantau program perawatan  untuk 

mempertahankan keandalan, ketersediaan, dan 

kselamatan struktur, sistem dan komponen (SSK), dan 

untuk mengembalikan keandalan dan ketersediaan SSK 

ketika SSK menjadi rusak. Indikator tersebut adalah:  

1. Jumlah kegiatan pengujian periodik yang 

direncanakan. 
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2.  Persentase kegiatan pengujian yang direncanakan 

benar-benar dilakukan. 

3. Jumlah kegiatan in-service inspection  terhadap 

SSK yang penting bagi keselamatan. 

4. Persentase direncanakan in-service inspection 

benar-benar dilakukan. 

5. Jumlah kegagalan sistem keselamatan ditemukan 

dalam pengujian dan inspeksi. 

6. Jumlah kegiatan perawatan yang direncanakan 

7. Persentase kegiatan pengujian yang direncanakan 

benar-benar dilakukan. 

8. Jumlah perawatan SSK yang masih terbuka selama 

lebih dari 3 bulan. 

9. Jumlah perawatana yang paling penting tidak 

direncanakan.  

 

F. Dokumen keselamatan 

Indikator ini untuk menilai dokumen perizinan  yang 

terkait dengan keselamatan: 

1. Adakah pemutakhiran Laporan Analisis 

Keselamatan yang mencerminkan kondisi 

konfigurasi fasilitas saat ini?  

2. Adakah pemutakhiran Batas Kondisi Operasi 

Operasional yang mencerminkan hasil analisis 

keselamatan dalam LAK saat ini?  

3. Waktu rencana pemutkahiran LAK  berikutnya. 

 

G. Kesiapsiagaan 

Tujuan dari penerapan indikator kinerja 

keselamatan terhadap aspek kesiapsiagaan nuklir ini 

bagi pengawasan adalah untuk memastikan bahwa 

pemegang izin reaktor riset ini mampu 

mengimplementasikan tindakan yang memadai  dalam 

melindungi  keselamatan dan kesehatan bagi pekerja 

dan masyarakat selama waktu terjadi kedaruratan 

nuklir. 

1. Adakah pemutkahiran program kedaruratan pada 

tapak?  

2. Waktu pemutahiran program kedaruratan yang 

direncanakan mendatang. 

3.  Jumlah latihan kedaruratan pada tapak 

4. Apakah ada pengaturan tanggap darurat di luar 

tapak?  

5. Jumlah latihan kedaruratan yang melibatkan 

tanggap darurat luar tapak. 

 

H. Proteksi radiasi  

Indikator ini memantau keselamatan bagi pekerja 

radiasi  dan menjaga paparan radiasi dosis okupasional 

yang diterima pekerja dibawah batas  yang ditetapkan. 

1. dosis radiasi kolektif untuk staf operasi reaktor 

(orang-Sv). 

2. dosis rata-ratapada staf operasi reaktor (Sv). 

3. dosis individu maksimum untuk anggota staf 

operasi (Sv). 

4. dosis individu minimum untuk anggota dari staf 

operasi (Sv). 

5. dosis radiasi kolektif untuk semua staf dalam 

pekerjaan terkait reaktor (termasuk peneliti, dan 

lain-lain) (orang-Sv). 

6. dosis rata-rata untuk semua staf di reaktor yang 

berhubungan dengan pekerjaan (Sv). 

7. Dosis individu maksimum untuk setiap orang di 

reaktor (Sv). 

8. Dosis individu minimum untuk setiap orang di 

reaktor (Sv). 

9. Apakah ada insiden melebihi paparan?  

10. Apakah daerah kerja reaktor diklasifikasikan dari 

aspek proteksi radiasi.  

11. Apakah ada perubahan klasifikasi daerah kerja.  

 

I. Lepasan radioaktif 

Indikator ini memantau keselamatan publik   dan 

menjaga agar pelepasan efluen radiologis di sekitar 

reaktor tidak melebihi nilai batas dosis yang 

ditetapkan: 

1. Aktivitas gas mulia yang dilepaskan ke atmosfer 

(GBq)  

       Batas lepasan gas mulia ke atmosfer (GBq) 

2. Aktivitas yodium yang dilepaskan ke atmosfer 

(MBq) 

       Batas lepasan yodium (GBg) 

3. Aerosol (partikel Sr, Y, Cs, dan-lain-lain) (Bq). 

       Batas lepasan aerosol (Bq). 

4. Limbah radioaktif cair tingkat rendah yang dilepas 

(m
3
). 

Konsentrasi limbah cair tingkat rendah yang 

dilepas (Bq/m
3
). 

5. Limbah cair radioaktif tingkat menengah yang 

dilepas (m
3
). 

Konsentrasi limbah cair tingkat menengah  

(Bq/m
3
). 

6. Limbah radioaktif cair tingkat tinggi yang dilepas 

(m
3
). 

Konsentrasi limbah cair tingkat tinggi yang dilepas 

(Bq/m
3
). 

 

J. Manajemen bahan bakar bekas 

Indikator ini memantau jumlah bahan bakar bekas 

yang ada di lokasi atau yang dipindahkan dari tapak ke 

fasiltas penyimpanan bahan bakar bekas di luar 

instalasi. 

1. Jumlah elemen bakar bekas yang dikeluarkan.  

2. Jumlah elemen bahan bakar bekas dipindahkan 

dari tapak reaktor. 

a. Disimpan pada fasilitas penyimpanan 

sementara bahan bakar bekas. 

b. Direekspor ke negara asal. 

3. Status elemen bahan bakar bekas di tapak situs 

(misalnya di kolam reaktor, penyimpanan kering). 

 

K. Pengelolaan limbah radioaktif 

Indikator ini memantau jumlah limbah radioaktif 

berupa padat. 

1. Limbah padat radioaktivitas rendah yang 

dihasilkan (m
3
). 
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2. Limbah padat radioaktivitas menengah yang 

dihasilkan (m
3
). 

3. Limbah padat radioaktivitas tinggi yang dihasilkan 

(m
3
). 

4. Jumlah limbah radioaktif padat dipindahkan dari 

tapak (atau dari gedung reaktor ke fasilitas 

pengelolaan limbah pada tapak) (m
3
). 

 

L. Pemadaman panjang 

Indikator ini memantau tentang kegiatan selama 

reaktor padam panjang. 

1. Untuk reaktor dalam pemadaman panjang, apakah 

bahan bakar telah dikeluarkan dari teras? Apakah  

bahan bakar telah dipindahkan dari tapak?  

2. Apakah telah memodifikasi dokumentasi 

keselamatan yang sesuai?  

3. Apakah telah menerapkan program perawatan 

terhadap sistem reaktor? 

4. Apakah  staf  cukup memadai untuk survailans dan 

keselamatan reaktor? 

 

M. Manajemen Penuaan 

Indikator ini memantau program manajemen 

penuaan dan penerapan dari program tersebut untuk 

kelangsungan pengoperasian SSK. 

1. Apakah sudah ada program manajemen penuaan? 

Jika tidak ada, kapan program tersebut akan dibuat 

dan ditetapkan? 

2. Kegiatan utama terkait dengan manajemen 

penuaan yang diterapkan (misal modernisasi, 

perbaikan, penggantian, penilaian umur  peralatan 

dan lian-lain) 

 

II.2.   FORMAT LAPORAN OPERASI  

Laporan operasi reaktor nuklir merupakan salah 

satu dokumen penting untuk menilai kinerja reaktor 

dan sistem penunjangnya secara berkala. Dengan 

adanya pedoman ini diharapkan laporan operasi berisi 

data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai 

indikator terpenuhinya keselamatan dan keamanan 

pengoperasian reaktor [3]. Berdasarkan Pedoman 

Penyusunan Laporan Operasi Reaktor non Daya No.  

I2BN/O.01/XII/2010, data yang diberikan pada laporan 

operasi oleh pemegang izin terdiri dari [3]: 

 

A. DATA OPERASI 

1. Data Riwayat Operasi 

Bagian ini berisi tentang jalannya operasi selama 

periode yang dilaporkan yaitu lamanya operasi, daya 

operasi dan energi operasi serta tujuan operasi.  

 

2.  Data Operasi Total 

a. Jumlah waktu operasi (dalam hari dan dalam jam 

atau menit) : total, pada daya tinggi dan pada daya 

rendah. 

b. Jumlah waktu padam (dalam hari dan dalam jam) : 

total, yang direncanakan dan yang tidak 

direncanakan. 

c. Jumlah energi total yang dibangkitkan selama 

operasi sampai periode terakhir (dalam MWD). 

d. Fraksi bakar rerata elemen bakar awal dan akhir 

periode operasi yang dilaporkan (dalam MWD dan 

dalam %). 

e. Jumlah U-235 dan U total yang terbakar selama 

periode operasi yang dilaporkan. 

f. Reaktivitas lebih, reaktivitas padam dan reaktivitas 

total batang kendali pada awal dan akhir periode 

operasi yang dilaporkan (dalam % atau $). 

g. Posisi batang kendali pada awal dan akhir periode 

operasi yang dilaporkan. 

h. Reaktivitas masing-masing batang kendali. 

 

3. Parameter Operasi Sistem Proses Reaktor. 

Bagian ini berisi tentang parameter-parameter 

operasi yang berupa kondisi batas operasi (KBO) 

selama periode operasi yang dilaporkan. Kondisi batas 

operasi yang dicantumkan mengacu pada KBO yang 

ada di Laporan Analisis Keselamatan seperti  sistem 

pendingin primer (suhu keluar teras, suhu masuk teras 

dan laju alir) sistem pendingin sekunder (konsentrasi 

aktivitas, suhu masuk suhu keluar laju alir level kolam 

menara pendingin tekanan isap pompa), level air 

kolam, kolam penyimpanan bahan bakar bekas/bulk 

shielding (control level, suhu),  sistem pemurnian air 

kolam (laju alir, beda tekanan filter), dan sistem reaktor 

lainnya. 

 

4.  Data Gangguan atau Scram. 

Bagian ini berisi tentang gangguan atau scram 

yang terjadi, penyebab scram dan   akibat scram 

selama periode operasi yang dilaporkan.  

  

5. Data Iradiasi dan Utilisasi Reaktor. 

Bagian ini berisi tentang utilisasi reaktor untuk 

iradiasi selama periode operasi yang dilaporkan 

termasuk pemanfaatan beam tube/beam port. Untuk 

target yang memberikan nilai reaktivitas positif, nilai 

reaktivitas harus dicantumkan. Pada bagian ini memuat 

nama, berat dan posisi iradiasi target, tujuan iradiasi, 

pengguna, waktu mulai dan waktu akhir iradiasi dan 

paparan pada permukaan saat pengiriman. 

 

B. DATA BAHAN BAKAR NUKLIR 

1. Data Perhitungan Fraksi Bakar Bahan Bakar 

Nuklir. 

Bagian ini berisi tentang hasil perhitungan fraksi 

bakar tiap bahan bakar nuklir pada akhir periode 

pelaporan disertai data U-235 dan U total yang 

tersisa untuk setiap bahan bakar. 

 

2. Data Perpindahan Bahan Bakar Nuklir. 

Bagian ini berisi tentang perpindahan bahan bakar 

nuklir selama periode operasi. 

 

3. Konfigurasi Bahan Bakar Nuklir . 
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Bagian ini berisi gambar konfigurasi bahan bakar 

di teras dan di semua tempat    penyimpanan bahan 

bakar yang ada. 

 

4. Data Pemeriksaan Bahan Bakar Nuklir. 

Bagian ini berisi tentang pemeriksaan bahan bakar 

nuklir yang ada di teras reaktor untuk mengetahui 

apakah kondisi bahan bakar masih dalam kondisi 

baik, cacat, retak, terjadi perubahan warna, terjadi 

perubahan dimensi, terjadi korosi, dan lain-lain. 

 

5. Data Lain Bahan Bakar Nuklir. 

Bagian ini berisi tentang data lain bahan bakar 

yang perlu dilaporkan (bila ada) dan belum 

terdapat pada bagian II.2.B.a., bagian II.2.B.b., 

bagian II.2.B.c., dan  bagian II.2. B.d. 

 

C. PERAWATAN STRUKTUR, SISTEM DAN 

KOMPONEN YANG PENTING UNTUK 

KESELAMATAN 

1. Perawatan Rutin. 

Bagian ini berisi tentang pelaksanaan perawatan 

rutin terhadap Struktur, Sistem dan Komponen 

yang penting untuk keselamatan yang meliputi 

perawatan pencegahan dan pengujian berkala. 

 

2. Perawatan Nonrutin. 

Bagian ini berisi tentang pelaksanaan perawatan 

non rutin terhadap Struktur, Sistem dan Komponen 

yang penting untuk keselamatan yang meliputi 

perawatan perbaikan dan inspeksi in-service 

disertai status terakhir dan tanggal perbaikan. 

Bagian ini juga berisi uraian tindak lanjut atau 

perbaikan terhadap Struktur Sistem dan Komponen 

yang rusak dan belum selesai diperbaiki pada 

periode pelaporan sebelumnya. 

 

3. Kalibrasi Alat Ukur dan Peralatan Keselamatan.  

Bagian ini berisi tentang kalibrasi alat ukur yang 

penting untuk keselamatan operasi reaktor, seperti 

detektor suhu air pendingin, flow meter, dan lain-

lain. 

 

D. PROTEKSI RADIASI 

Bagian ini memuat: 

1. Laju paparan radiasi ruangan. 

2. Data  hasil pengukuran kontaminasi dan 

dekontaminasi permukaan. 

3. Radioaktivitas Udara 

4. Bagian ini berisi tentang data hasil pengukuran 

radioaktivitas udara di ruang kerja dan di cerobong 

(stack) selama periode pelaporan disertai dengan 

data hasil analisis radionuklida pada titik lepasan. 

5. Data Dosis Perorangan.  

6. Data pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi. 

7. Kalibrasi alat ukur proteksi radiasi. 

 

 

 

E. DATA LIMBAH 

         Bagian ini berisi tentang penanganan limbah 

(pemrosesan, penyimpanan sementara, dan 

pengiriman) selama periode pelaporan, disertai denah 

tempat penyimpanan sementara dan paparan di 

permukaan limbah, jenis limbah serta aktivitas limbah. 

 

F. KESIAPSIAGAAN NUKLIR   

Bagian ini memuat: 

1. Jadwal dan Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan 

Nuklir.  

2. Peralatan Kesiapsiagaan Nuklir. 

 

G. LAIN-LAIN 

Bagian ini berisi tentang kejadian-kejadian yang tidak 

biasa terjadi, seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, 

demonstrasi, dan kecelakaan-kecelakaan atau anomali-

anomali lain di reaktor atau di sekitar instalasi. 

 

III. METODOLOGI 

Makalah ini disusun dengan melakukan studi 

kajian terhadap format dan isi laporan operasi dan IKK  

reaktor non daya.  

 

IV. PEMBAHASAN 

Dari pokok bahasan di atas, terdapat perbedaan isi 

laporan IKK dan laporan operasi pada materi utama di 

antaranya:  

a. pada laporan operasi tidak memuat tentang 

pengawasan, manajemen, personil operasi, 

dokumen keselamatan, manajemen penuaan, 

manajemen bahan bakar bekas dan pemadaman 

panjang.  Pada laporan operasi ini tidak memuat 

tentang dokumen keselamatan yang direview oleh 

BAPETEN, jumah penilaian atau inspeksi dan 

temuan inspeksi (aspek pengawasan). Untuk aspek 

majemen dapat dilihat pada II.1.B., untuk  aspek 

personil operasi, dokumen keselamatan, 

manajemen penuaan, manajemen bahan bakar 

bekas dan pemadaman panjang dapat dilihat pada 

bagian II.1.D., bagian II.1.F., bagian II.1.J., bagian 

II.1.L. dan bagian II.1.M. 

b. Untuk kejadian yang tidak biasa pada indikator 

keselamatan kerja (IKK) dimuat pada bagian 

operasi bagian II.1C., sedangkan pada laporan 

operasi dimuat pada butir lain-lain yaitu bagian 

II.2.G.  

c. Pada bagian proteksi radiasi,  IKK tidak memuat 

laju paparan radiasi ruangan, hasil pengukuran 

kontaminasi dan kalibrasi alat ukur proteksi radiasi 

seperti yang ada pada laporan operasi bagian 

II.2.D.  

d. Pada laporan operasi lepasan radioaktif dimuat 

pada bagian proteksi radiasi (bagian II.2.D.), 

sedangkan pada IKK dimuat pada bagian lepasan 

radioaktif (bagian II.1.I). Lepasan radioaktif pada 

IKK memuat semua lepasan baik berupa cair dan 

gas, sedangkan pada pada laporan operasi hanya 

memuat lepasan radionuklida udara. 
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e. Pada bagian perawatan, IKK tidak memuat 

kalibrasi alat ukur dan peralatan keselamatan 

seperti yang ada pada laporan operasi pada bagian 

II.2.C. 

f. Pada IKK tidak memuat data bahan bakar seperti 

yang ada pada laporan opersi bagian II.2.B. 

g. Rincian isi dari IKK dan laporan operasi juga 

terdapat perbedaan, misal untuk bagian 

kesiapsiagaan, pada laporan operasi hanya memuat 

Jadwal dan Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan 

Nuklir Peralatan Kesiapsiagaan Nuklir (bagian 

II.2.F.), sedangkan pada IKK memuat tentang 

pemutkahiran program kedaruratan pada tapak, 

waktu pemutahiran program kedaruratan yang 

direncanakan mendatang, jumlah latihan 

kedaruratan pada tapak,  pengaturan tanggap 

darurat yang sesuai di luar tapak dan jumlah 

latihan kedaruratan yang melibatkan tanggap 

darurat luar tapak (bagian II.1.G) 

h. Rincian bagian limbah radioaktif, pada laporan 

operasi tidak memuat jumlah limbah yang 

dipindahkan ke fasilitas pengelolaan limbah seperti 

yang ada bagian IKK bagian II.1.I dan bagian 

II.1.K) 

i. Pada laporan operasi dibuat per periode, 

sedangkan IKK dibuat untuk kurun waktu satu 

tahun, sebaiknya laporan operasi periode terakhir 

dibuat juga laporan yang memuat jumlah waktu 

operasi sejak periode awal sampai akhir per tahun, 

sehingga memudahkan memverifikasi laporan 

operasi dan IKK. 

j. Perbedaan pada muatan IKK dan laporan operasi 

diharmonisasikan, muatan yang tidak ada pada 

IKK, namun ada pada laporan operasi perlu 

dimasukkan, demikian pula dengan muatan pada 

IKK yang tidak ada pada laporan operasi, perlu 

dimasukkan sehingga laporan operasi dan IKK 

menjadi komprhensif baik untuk BAPETEN 

maupun untuk IAEA. 

 

V. KESIMPULAN 

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

a. Tujuan indikator kinerja keselamatan dan laporan 

operasi reaktor non daya adalah sama yaitu untuk 

memastikan bahwa pemegang izin telah 

mengoperasikan reaktor non daya dengan selamat, 

b. Perbedaan pada format dan muatan IKK dan 

laporan operasi perlu diharmonisasikan sehingga 

pemegang izin tidak menyusun dokumen 

pelaporan yang tumpang tindih, muatan yang tidak 

ada pada IKK namun ada pada laporan operasi 

perlu dimasukkan, demikian pula dengan muatan 

pada IKK yang tidak ada pada laporan operasi, 

perlu dimasukkan sehingga laporan operasi dan 

IKK menjadi komprhensif baik untuk BAPETEN 

maupun untuk IAEA. 
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