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ABSTRAK
ANALISIS RENCANA KEGIATAN PRA-REVITALISASI SISTEM PEMBANGKIT UAP

TEMPERATUR TINGGI INSTALASI LIMBAH RADIOAKTIF. Sistem penyedia uap temperature tinggi (steam

system) bila tidak beroperasi maka pengolahan limbah radioaktif cair tidak dapat dilaksanakan. Tahun 2018 yang dirasa
mendesak untuk dilakukan revitalisasi salah satunya adalah Steam system, karena proses penuaan kondisi pipa api (fire
tube) pada boiling water telah terjadi korosi yang menyebabkan kebocoran dan ker!lpuhan sehingga tidak dapat
dioperasikan dengan alasan keselamatan, mengingat tekanan operasi 8 bar dan temperature 170 °C, sehingga perlu
revitalisasi boiling water system baru agar efisiensi produksi steam tercapai. Pipa-pipa steam distribution juga
mengalami penuaan dan terjadi korosi, sehingga terjadi beberapa titik kebocoran steam saat dialirkan. Kondisi ini yang
sangat mengancam keselamatan pekerja dan lingkungan, solusi permasalahan ini adalah dengan merevitalisasi sistem
pembangkit uap temperature tinggi agar pengolahan limbah radioaktif cair dapat dilaksanakan.

Kata kunci : steam, limbah cair, keselamatan

ABSTRACT
ANALYSIS OF PRE-REVITALIZATION PLAN FOR GENERATING SYSTEM OF HIGH TEMPERATURE

STEAM RADIOACTIVE WASTE INSTALATION. High temperature steam system ifnot operation the processing liquid
radioactive waste can not be implemented. In 2018 were deemed urgent to revitalize one of which is the Steam system,
due to the aging process condition of the fire tube in boiling water has corrosion that causes leaks and fragility that it
can not be operated on the grounds of safety, considering the operating pressure of 8 bar and temperature 170 ° C, so
it needs a new revitalization of boiling water system so that the efficiency of steam production is achieved. Steam
distribution pipes are also experiencing aging and corrosion, resulting in some point of steam leaks when streamed.
This condition is very threaten the safety of workers and the environment. This problem solution is to revitalize the high
temperature steam generating system so that liquid radioactive waste treatment can be carried out.

Key word: steam, liquid waste, safety

PENDAHULUAN

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) telah beroperasi mengolah limbah radioaktif selama
31 tahun, untuk menjamin kelancaran operasi fasilitas pengolahan limbah radioaktif diperlukan suatu usaha
dan program nyata yang dapat menjamin peralatan selalu dalam kondisi siap digunakan. Semakin lama
umur pakai suatu peralatan mak<i kinerjanya akan semakin menurun dan akan semakin sering terjadi
kerusakan, dengan demikian diperlukan kegiatan revitalisasi peralatan/unitlsystem fasilitas proses IPLR.
Sistem Penyedia Uap Temperature Tinggi (steam system) adalah sistem yang berfungsi memasok uap
temperature tinggi untuk mengolah limbah radioaktif cair pada sistem evaporator, steam system terdiri dari
boiling water, steam distribution, water treatment, steam economizer dan beberapa sub sistem lainnya [1].

Bila steam system tidak berproduksi maka pengolahan limbah radioaktif cair tidak dapat dilaksanakan.
Tahun 2018 yang dirasa mendesak untuk dilakukan revitalisasi salah satunya adalah Steam system,

karena proses penuaan kondisi pipa api (fire tube) pada boiling water telah terjadi korosi yang
menyebabkan kebocoran dan kerapuhan sehingga tidak dapat berproduksi dengan alasan keselamatan,
mengingat tekanan operasi 8 bar dan temperature 170 DC [I], sehingga perlu revitalisasi pada unit boiling
water system agar efisiensi produksi steam tercapai. Pipa-pipa steam distribution juga mengalami penuaan
dan terjadi korosi, sehingga terjadi beberapa titik kebocoran steam saat dialirkan. Kondisi ini yang sangat
mengancam keselamatan pekerja dan lingkungan.

Solusi permasalahan diatas, untuk menjamin instalasi dalam kondisi siap berproduksi dangan aman
juga selamat bagi pekerja dan lingkungan serta menggunakan teknologi terkini maka dirasa mendesak
untuk dilakukan revitalisasi pada sistem ini. Bila steam system tidak beroperasi maka pengolahan limbah
radioaktif cair tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak tercapainya pengolahan limbah di PTLR.
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Dengan revitalisasi Steam system diharapkan dapat memperbaiki peralatan yang telah ada serta
memberikan keamanan dan keselamatan bagi pekerja dan lingkungan, Steam 'system sebagai pemasok
sistem penyedia uap temperature tinggi yang dimiliki PTLR diharapkan dapat memenuhi layanan
pengolahan limbah radioaktif kembali. '

Landasan hukum yang mendasari dilakukannya kegiatan ini antara lain:
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penge101aan Limbah Radioaktif[2J;

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir [3];

Peraturan Kepala BAT AN No. 123/KalVIII12007 tentang rincian tugas unit kerja di ling kung an Badan
Tenaga Nuklir Nasiona1 [4];

Peraturan Kepala BAT AN No. 177/Ka/IX/20 11 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Sarana
Pendukung Instalasi Nuklir di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional [5];

Pusat Tekno1ogi Limbah Radioaktif mempunyai tugas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2013 tentang Penge10laan Limbah Radioaktif, yaitu mengelola limbah radioaktif dari penimbul
limbah di Indonesia.

Bidang Pengembangan Fasi1itas Limbah (BPFL -- PTLR) menurut Peraturan Kepala BAT AN No.
123/Ka/VIII/2007 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan Badan Tenaga Nuk1ir Nasiona1 mempunyai
tugas salah satunya memasok media dan energi untuk pengolahan 1imbah radioaktif. Sehingga bila pasokan
energi tidak tercapai untuk pengo1ahan limbah menjadi tanggung jawab BPFL - PTLR.

METODE

A. Tahapan
Secara umum Revita1isasi Steam system dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
metode sebagai berikut:

1. Perencanaan Revitalisasi Steam system
- Peni/aian kondisi kinerja perala tan terkini.

Dilakukan eva1uasi kinerja pera1atan pada tahun sebelumnya dan rapat-rapat koordinasi untuk
mendapatkan data terkini kondisi operasi, kebutuhan perlakuan, kendala-kendala lapangan dan
ketidaksesuaian yang telah terjadi pada Steam system.

- Penyusunan rencana kerja.

Untuk mensukseskan kegiatan, pada awal tahun sudah disiapkan rencana kerja berupa rencana
pengadaan oleh Pihak ketiga, rencana supervisi pelaksanaan kegiatan, uji fungsidan evaluasi hasil
revitalisasi.

2. Pelaksanaan Persiapan Revitalisasi Steam system
- Rapat koordinasi dan komparasi kegiatan.

Dilakukan rap at-rap at koordinasi persiapan peJaksanaan kegiatan teknis dengan melibatkan pihak
lain terkait, serta melakukan komparasi kegiatan sejenis untuk mendapatkan infomasi teknis dan
administratif sesuai pengalaman kerja dengan narapan tidak mengulang kesalahan yang sarna.

- Pemilihan data dan spesifikasi teknis.

Dilakukan rap at-rap at koordinasi persiapan administratif, data teknis dan kelengkapan spesifikasi
pekerjaan untuk pelaksanaan lelang pengadaan barang danjasa melalui pihak ketiga.

3. Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Steam system
- Supervisi pelaksanaan kegiatan.

Dilakukan pemeriksaan lapangan, inspeksi, monitoring kegiatan berkala dan melakukan supervisi
pelaksanaan revitalisasi dengan mengacu pada perjanjian kontrak dan peraturan perundangan yang
berlaku.

Uji fungsi dan penyusunan hasi/ kegiatan revitalisasi.

Dilakukan uji fungsi peralatan/unit/sistem yang telah dilakukan perbaikan/penggantian dengan
memperhitungkan kompatibelitas dengan perala tan terkait dan standar kebutuhan yang
dipersyaratkan.

4. Monitoring dan Evaluasi Hasil Kegiatan Revitalisasi Steam system
Dilakukan pemeriksaan data hasil, kajian dan tinjauan terhadap kesesuaian dengan standar yang

dipersyaratkan pada Steam system, sehingga didapatkan catatan hasil, kendala dan kesimpulan
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kegiatan revitalisasi yang dilakukan. Kegiatan ini juga mencakup kegiatan pembinaan/ peningkatan
kompetensi SDM.

5. 'Penyusunan Laporan Revitalisasi Steam system
Dilakukan rangkuman hasil pelaksanaan kegiatan, rekaman dan dokumentasi revitalisasi Steam

system, yang kemudian disusun dalam bentuk laporan.

6. Dukungan manajemen PTLR
Rapat koordinasi dan kegiatan lain yang berkaitan sebagai bahan pendukung kegiatan revitalisasi.

B. Tata kerja dan estimasi waktu kegiatan

Tabe1.l Tahapan rencana kegiatan dan estimasi waktu revitalisasi.

No
Tahapan / Komponen

Bulan

1

23456789101112

1

Penyusunan Rencana

revitalisasi steam system
Penilaian kondisi kinerja

"peralatan terkini

Penyusunan rencana kerjaRapat koordinasi persiapan
kegiatan

2

Pelaksanaan Persiapan

revitalisasi steam system --Rapat koordinasi dan komparasi kegiatan
Pemilihan data dan
spesifikasi teknis

3

Pelaksanaan Kegiatan

revitalisasi steam system
Supervisi pelaksanaan
kegiatan
Uji fungsi dan penyusunan

mmt~

w·.hasil kegiatan revitalisasi

4

Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi hasil kegiatan

revitalisasi
Peningkatan kompetensi
SDM

5

Penyusunan Laporan

Rapatpenyusunanlaporan
hasil kegiatan
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Rapat koordiFlasi dengan
pihak terkait

6 Dukungan management
PTLR

Rapat koordinasi dan kegiatan
lain yang berkaitan sebagai
bahan pendukung kegiatan
revitalisasi

c. Analisis Kegagalan Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai tahapan metode diatas hal yang hams dipersiapkan dan dilah..ukan dengan baik agar
efektifitas kegiatan tercapai dapat dilihat pada Table.·2 berikut :

Tabel2. Analisi Kegagalan Pelaksanaan Kegiatan [0]

No
Resiko

Penvebab Resiko

Dampak
PengendalianInternal Eksternal

1
Penyusunan RencanaTidak PenyusunanDirencanakan

revi ta1isasi
steamtersedianya Rencanapadatahun

system
rencana revi talisasisebe1umnya agar

pe1aksanaan
steamsystemwaktudapat

kegiatan
tidak terlaksanadisesuaikan

revita1isasi
dan

yang sistematis
kemungkinan

-
gagal

Tidak tersedianyadata
teknis

untuk
bahan

rencana revitalisasi --
2 Pelaksanaan TidakKurangnyaGagalkomunikasi

Persiapan revitalisasi
tersedianyakomunikasi saatpengadaanefektifdalam

steam system
tersedianyapengadaanbarang dan jasapenyusunan

pihak
ketigabarang/ jasa pengajuan

sebagai
pengadaan

pelaksana
barang/jasa

revitalisasi 3
Pelaksanaan SDM PTLRSDM pihak kehasil1. peningkatan

Kegiatan revitalisasi
kurang3 tidakrevitalisasikompetensi SDM

steam system
berkompetenberkompetentidak maksimalPTLR

dalam pcngerjaan

2. Selektif dalam
revitalisasi alat

memilih pihak ke
terkait

3
4

Monitoring danTidak HasilkegiatanpemilihanSDM
evaluasi

tersedianya kurangyang kompeten
dokumen hasil

maksimal
monitoring dan

karena
evaluasi

kurangnya
kegiatan

rekaman
revita1isasi

kegiatan
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5 Penyusunan LaporanTidak KegiatanpemilihanSDM
tersusunnya

revitalisasiyang kompeten
laporan

-tanpaada

kegiatan
laporan tenis

6

Dukungan Tidak
kurangnya
Kegiatankomunikasi

management P~LR ·1 terlaksananya
komunikasi

revitalisasi
efektifdengan

koordinasi untuk perizinan
kemungkinan
pihak luar PTLR

dengan pihak-
dan

birokrasigaga Iatau
pihak terkait dengan

pihak
berlangsung

luar PTLR

tetapi
kurang

maksimal

PEMBAHASAN

Rencana peralatan sub sistem yang akan direvitalisasi karena kerusakan dan penyesuaian teknologi
terkini sebagai berikut :
1. Steam distribution

• Pipa distribusi, yaitu pipa yang berfungsi untuk mendistribusikan uap yang bersuhu dan
bertekanan tinggi antara boilling water dengan sistem evaporator.

• Valve dan steam control, yaitu kelengkapan peralatan yang ada pada pipa steam distribution
untuk mengatur jumlah tekanan dan debit steam yang diinginkan serta alat pemisah an tara uap
panas dengan air karena gejala fisika (steam sparator) dan perala tan lainnya.

2. Boilling water
• Pipa api, yaitu pipa-pipa yang berada didalam unit boiling water yang berfungsi sebagai

perpindahan kalor panas dari api burner dengan air pada ketel.
• Instrimentasi pada boiling water yaitu be~pa transmitter, safety valve, pipa api, level control,

pressure gauge dan temperature gauge.
3. Control system

• Panel control sistem boiler, beberapa instrimen didalam panel terjadi kerusakan sehingga
panel perlu diperbaiki.

4. Sistem monitor, kendali & penyimpan data
• Pemanfaatan teknologi terkini menunjang control deteksi dini untuk keselamatan operasi,

penambahan display monitor dan Programable Logic Control (PLC) akan mempermudah
dalam pengoperasian boiler aman dan selamat

Tabel. 3 Keterkaitan sistem yang direvitalisasi dengan Pembentukan Output

No
Jenis Sarana & Prasarana Uraian Keterkaitan denganKeberadaan

Pembentukan Output

Sudah adaBelum ada

TeIjadi korosi dibeberapa titik lineSteam distribution (pipa
distribution, yang beresiko kecelakaan

1
distribusi, valve dankerja dari pecah/ bocor pipa denganSudah ada

control)
tekanan 8 bar dan temperature 170°C

TeIjadi korosi dan kebocoran pipa api
Boilling water ( pipa api,

pada boiling water, sehingga tidak
2

safety valve, level,dapat memproduksi uap temperatureSudah ada

pressure, temperature)
tinggi (shutdown)

Control system (panel

Panel control terjadi kerusakan pada

3 kontrol sistem boiler)
modul control steam, sehingga panelSudah ada

tidak dapat dioperasikan
Sistem monitor, kendali

Belum ada sistem control, monitoring

otomatis dan record data saat ini.
4 & penyimpan data

Rencana penyempurnaan control

Belum ada

(Display monitor, PLC) dengan teknologi terkini.
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Pemah diusulkan pada tahun 2016 berhubung anggaran terbatas sehingga tidak dapat terealisasi,
mengingat kebutuhan biaya yang tinggi. Tahun 2018 menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan karena
pentingnya layanan pengolahan limbah cair yang semakin meningkat. Harapan hasil yang diperoleh dari
kegiatan ini pada tahun n+O (2018) adalah terpenuhinya pasokan produksi uap temperature tinggi untuk
mengolah limbah radioaktif serta menjamin instalasi dalam kondisi siap berproduksi dang an aman, selamat
bagi pekerja dan lingkungan, serta menggunakan teknologi terkini.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini pada tahun n+ 1 (2019) adalah tercapainya layanan produksi
uap temperature tinggi untuk pengolahan limbah radioaktif cair tanpa kendala keselamatan.

Kegiatan revitalisasi Steam system ini dilakukan dengan harapan agar syarat produksi penyedia
steam terpenuhi. Kondisi ideal suplai steam tercapai serta terpenuhinya pasokan uap, temperature tinggi
yang optimal ke unit pengolahan limbah radioaktif cair (Evaporasi) dan Laundry. Perbaikan yang dilakukan
juga untuk menjamin steam system berproduksi dengan aman dan selamat. Dengan demikian PTLR juga
sukses dalam mengemban tugas yang diberikan oleh BAT AN.

Tabel. 2 lndikator Keberhasilan tiap tahapan

I

II

III

IV

Penyusunan Rencana
revitalisasi steam system

Pelaksanaan Persiapan
revitalisasi steam system

Pelaksanaan Kegiatan
revitalisasi steam system

Monitoring dan Evaluasi

Tersedianya rencana
pelaksanaan kegiatan
revitalisasi

Tersedianya data teknis untuk
bahan rencana revitalisasi

Tersedianya pihak ketiga
sebagai pe1aksana revitalisasi

Terlaksananya Koordinasi
pe1aksanaan kegiatan teknis
T ersedianya dokumen
Pelaksanaan Kegiatan
revitalisasi

T erlaksananya revita1isasi
steam system

Pera/atan dapat beifungsi
baik

Tersedianya dokumen teknis
hasi1 uji fungsi
Tersedianya dokumen hasi1
monitoring dan evaluasi
kegiatan revita1isasi
Sertifikasi operator
Tersusunnya 1aporan kegiatan
Ter1aksananya koordinasi
dengan pihak-pihak terkait

10%

10%

35%

25%

10%

10%

Kumulatif
(%)

10%

20%

55%

80%

90%

100%

Kemungkinan kendala untuk penentuan besamya biaya yang diajukan adalah naik turunnya harga
peralatan me sin dan bahan dimana tergantung dari nilai tukar rupiah terhadap dollar, sehingga nilai biaya
pengajuan berdasar range estimasi dari harga hasil reverensi pasar diintemet.

Kesimpulan

Analisis perencanaan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa kerusakan steam system dapat
diatasi bila revitalisasi dilaksanakan, sehingga pasokan produksi uap temperature tinggi yang optimal
tercapai untuk pengolahan limbah cair di PTLR dengan jaminan aman dan selamat bagi pekerja dan
lingkungan. Kendala utama tidak terlaksananya revitalisasi ini adalah bila tidak tersedianya anggaran lagi
seperti pengajuan tahun 2016, dengan konsekuensi tidak ada jaminan layanan produksi pasokan uap
temperature tinggi yang optimal untuk pengolahan limbah cairo
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