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ABSTRAK 

Proses desain berlangsung dari jauh sebelum proses konstruksi dilaksanakan hingga masa operasi instalasi nuklir 

berlangsung. Proses desain terlingkup dalam alur hidup suatu proyek yang dimulai dari perencanaan, konsep desain, 

desain dasar, desain rinci, konstruksi dan pemeliharaan & operasi, dengan durasi proyek yang lama dan kuantitas 

informasi yang banyak sehingga memerlukan suatu manajemen informasi yang komprehensif. Proyek pembangunan 

instalasi nuklir syarat akan waktu, modal, informasi desain, dan sumber daya lainnya. Keterlibatan berbagai aspek ilmu 

dan bidang terkait menjadikan proyek pembangunan saling bersinggungan dalam antarmuka yang kompleks. 

Ketidakakuratan penanganan tersebut menjadikan muncul masalah antaralain keterlambatan proyek, biaya berlebih 

hingga masalah keselamatan. Manajemen desain menerapkan manajemen proyek, desain, strategi, dan teknik untuk 

mengendalikan proses kreatif, mendukung budaya kreatifitas dan membangun desain dan struktur organisasi. 

Pemanfaatan manajemen desain sangat penting terutama dalam proyek skala besar. Penulis memberikan gambaran 

secara umum tindakan yang diperlukan dalam aplikasi manajemen desain. Pengendalian informasi dan konfigurasi dari 

instalasi nuklir menjadi hal yang signifikan dalam suatu proyek kompleks, dengan berkembangnya waktu penggunaan 

perangkat manajemen desain menjadi hal yang lumrah. 

 

Kata kunci: Desain Manajemen, Instalasi Nuklir, Kendali Informasi dan konfigurasi 

 

ABSTRACT 

Design process involves from early stage of construction until operation and maintenance of nuclear installation. The 

design process is enveloped in project management lifecycle which consists of planning, design concept, basic design, 

rinci design, construction until maintenance and operation stage and involve long duration and massive information of 

nuclear installation configuration therefore comprehensive information management is required. Nuclear installation 

construction project engages high capacity of cost, resources as well as design information involvement. Multi 

discipline and knowledge induced on construction project is addressing to complex interfaces of the project. Un-

accuracy of management is leading to typical project issue such as delay, over budget even safety matters. Design 

management approach is essential for large scale project. Author presents an overview action of design management 

application on this paper. The Design management is applying project management, design, strategic, and creativity 

process control technics, support and cultivate design as well as organization structural. Configuration and 

information control of nuclear installation are essential in complex project, nowadays, a perangkat of design 

management is common to be utilized. 

 

Keywords: Design Management, Nuclear Installation, Configuration and Information Control 

 

I. PENDAHULUAN 

Pembanguan instalasi nuklir adalah suatu 

proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi dan 

antarmuka antara masing-masing organisasi yang sangat 

padat maka diperlukan suatu alat (berupa perangkat 

atau system) yang dapat mengendalikan/merekam 

seluruh informasi desain, modifikasi struktur sistem dan 

komponen (SSK), dan rules & responsibility dari 

organisasi proyek instalasi nuklir. 

Informasi yang dikendalikan dimulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan operasi instalasi. 

Umumnya informasi tercatat yang menjelaskan, 

menentukan, menyatakan, atau memberikan data atau 

hasil yang dibuat selama konstruksi, sebagai bagian dari 

informasi konfigurasi fasilitas, direncanakan dan 

diproses sehingga memudahkan bagi pihak operator 

atau pemilik untuk melanjutkan ke tahap komisioning 

dan operasi. Informasi desain yang ada akan tetap 

terjaga sesuai dengan kondisi fisik di lapangan karena 

perubahan sedikitpun mengakibatkan ketidakakuratan 

desain yang ada. 

Masalah muncul sebagai akibat dari sifat 

manusiawi dari manusia seperti faktor kecerobohan, 

kealpaan, dll., sehingga informasi yang disebarkan 

menjadi tidak akurat, dan terdistorsi. Informasi desain 

yang terditorsi memberikan efek buruk bagi kelanjutan 

instalasi nuklir tersebut. Desain awal akan berbeda dari 

desain terbangun, sehingga diperlukan usaha ekstra 

dalam penelusuran dokumen-dokumen desain. Selain itu 

dokumen-dokumen desain dibuat tidak hanya oleh 

vendor atau desainer namun juga oleh kontraktor-

kontraktor yang terkait. Kontraktor membangun 

berdasarkan desain yang ada, dan kadangkala 
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melakukan perubahan desain bilamana terjadi 

ketidaksesuaian dilapangan. 

Menjadi penting dalam mengatur seluruh 

proses desain, rekaman-rekaman yang terjadi 

dilapangan sehigga mampu telusur, yaitu salah satunya 

dengan manajemen desain. 

Manajemen desain sudah umum digunakan 

dalam proyek pembangunan gedung yang 

membutuhkan keakuratan pencatatan data dalam basis 

data desain yang sangat banyak. Dalam kaitan ini ada 

banyak pihak yang terkait seperti pendesain, kontraktor, 

konsultan, dan instansi pengawas terkait. 

Manajemen desain adalah suatu cara dalam 

mengelola informasi desain yang beredar pada suatu 

proyek untuk tetap terjaga keakuratan dan kesesuaian 

dilapangan, perubahan-perubahan desain tetap terekam 

dari tahap awal bahkan hingga tahap operasi instalasi 

nuklir. 

  

II. POKOK BAHASAN 

Manajemen desain diperlukan mengingat 

sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, biaya 

pengembangan suatu produk sebagian besar ditentukan 

oleh desainnya. Banyak perusahaan atau vendor 

menyadari fakta ini dan memberikan perhatian yang 

lebih besar pada tahap-tahap awal proses desain [1]. 

Perubahan desain pada tahap awal tidak 

memakan biaya besar. Sejalan dengan semakin 

berlanjutnya tahap-tahap proses desain, kita dapat 

melihat bahwa biaya per tahap meningkat secara 

eksponensial [1].  

 

 
Gambar 1. Perubahan Desain dalam Siklus Hidup 

Proyek [2] 

 

Tahapan proses desain yang telah dilakukan 

dari fase konsep, desain dasar hingga desain rinci 

memerlukan durasi waktu yang panjang, tahapan alir 

desain dan proyek konstruksi ditunjukkan dalam Tabel 

1 dan Tabel 2 dibawah berikut. 

Durasi dan rentang waktu yang panjang dari 

tahapan proses desain yang disebutkan diatas menjadi 

suatu hambatan dalam konsistensi 

pencatatan/perekaman informasi desain dalam basis 

data yang rinci. 

Keterlibatan masing-masing pihak dari tahapan 

awal proyek konstruksi yang berbeda hingga tahap turn 

over merupakan siklus proyek konstruksi yang ideal. 

Jaman dahulu pekerjaan dalam proyek desain dan 

rekayasa umumnya mengadopsi konsep silo. Masing 

masing yang terlibat hanya mengerjakan apa yang 

disuruh/dipersyaratkan, tidak ada antarmuka atau 

koordinasi yang mampu meningkatkan efektifitas 

kinerjanya. Umum terjadi kesalahan dari satu 

instansi/bagian dalam pekerjaannya akibat kesalahan 

persepsi atau ketidakpahaman dalam mencerna 

informasi yang diberikan instasi/bagian lain, sehingga 

penkerjaan harus diulangi kembali dari awal yang 

tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga 

berdampak pada biaya (cost) yang tinggi. 

 

Tabel 1. Siklus Proses Desain dan Proyek Konstruksi 

Tahap 1 & 2 [3] 

Perencanaan 

Fase 1 

Konsep 

Fase 2 

Pengembangan 

1. Pengumpulan  

2. Identifikasi 

kebutuhan 

3. Penetapan: 

a. Tujuan 

b. Keekoomian 

c. Kelayakan 

d. Stakeholder 

e. Tingkat resiko 

f. Strategi 

g. Tim 

4. Estimasi sumber 

daya 

5. Identifikasi 

alternative 

6. Proposal termutakhir 

7. Pembuatan proposal 

untuk fase 

selanjutnya 

1. Penunjukkan 

anggota tim kunci 

2. Kajian 

3. Pengembangan 

lingkup dasar 

a. Produk akhir 

b. Standar kualitas 

c. Sumber daya 

d. Aktifitas 

4. Penetapan: 

a. Rencana utama 

b. Bujet, anggaran 

c. Kebijakan 

Work 

Breakdown 

Structure 

(WBS) 

d. Prosedur 

5. Kajian resiko 

6. Penyetaraan 

justifikasi 

7. Penjelasan proyek 

8. Mendapat 

persetujuan untuk 

memulai pekerjaan. 

 

Tabel 2. Siklus Proses Desain dan Proyek Konstruksi 

Tahap 3 & 4 [3] 

Penyelesaian 

Fase 3 

Implementasi 

Fase 2 

Terminasi 

1. Mempersiapkan 

a. Organisasi 

b. Komunikasi 

2. Motivasi team 

3. Persyaratan teknis rinci 

4. Penetapan: 

a. Paket pekerjaan 

b. Jadwal rinci 

c. Sistem kendali 

informasi 

d. Prosedur dan 

kebijakan 

5. Pengadaan barang dan 

jasa 

6. Eksekusi paket pekerjaan 

7. Mengatur, pantau, 

1. Penyelesaian 

produk 

2. Riviu dan 

penerimaan 

3. Penetapan final 

A/C 

4. Pengalihan 

tanggung jawab 

5. Evaluasi proyek 

6. Dokumentasi 

hasil 

7. Pelepasan dan 

pengaturan 

ulang sumber 

daya 

8. Penugasan tim 
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memprediksi, lingkup 

kendali, waktu, biaya, 

kualitas 

8. Penyelesaian masalah 

proyek 

 

Aktivitas manajemen desain dan peranan 

masing-masing stakeholder sebagaimana ditunjukkan 

Gambar 2. berikut. 

 

 

 
Gambar 2. Aktivitas dan Tujuan dalam Desain [3] 

 

 
Gambar 3. Peranan Stakeholder dalam Partisipasi Desain [3] 

 

Menjadi hal yang penting untuk masing-

masing stakeholder proyek adalah masing-masing 

peranan dan tanggung jawab (responsible & rules) 

keterlibatan di proyek tersebut. Peranan dan tanggung 

jawab itu diatur dengan menggunakan suatu pengaturan 

komunikasi (arrangement of communication) yang baik. 

Pengaturan komunikasi yang berlaku umumnya 

memang hanya menggunakan pertemuan/meeting 

berkala antar pihak yang berwenang. 

Gambar 4. dibawah adalah contoh yang 

menunjukkan garis komando masing-masing peranan 

dan tanggung jawab antar stakeholder. 

Tanggung jawab masing-masing stakeholder 

dimulai dari awal hingga tahap pengalihan dari pihak 

proyek ke pihak operator atau yang biasa disebut 

pengalihan aset (turnover).  
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Gambar 4. Diagram Alir Antarmuka Peranan dan Tanggung Jawab Stakeholder Desain Proyek [4] 

 

Untuk melancarkan pengalihan/turnover ke 

proses komisioning maka informasi konfigurasi fasilitas 

dibuat selama konstruksi, daftar berikut perlu 

dipertimbangkan [5]: 

 Informasi apa yang diperlukan pada saat 

pengalihan (turnover)? 

 Siapa yang akan menghasilkan informasi yang 

diperlukan? 

 Bagaimana informasi dikirimkan (elektronik atau 

salinan kertas)? 

 Waktu/periode informasi akan disampaikan 

(waktu dan frekuensi)? 

 Siapa yang akan menerima informasi? 

 Di mana akan informasi yang disimpan? 

 Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan 

informasi dan integritas? 

Kendali catatan konstruksi ditetapkan pada 

awal program pembangunan untuk input ke dalam 

jadwal pelaksanaan aktivitas konstruksi. 

Catatan konstruksi visual kondisi terbangun 

(as-built) disusun, dengan tujuan untuk memudahkan 

perencanaan kerja selama komisioning, operasi dan 

dekomisioning. Catatan-catatan tersebut antara lain 

informasi teknis terkait dan katalog yang disertai 

keterangan deskriptif. Hal ini akan memastikan bahwa 

rekaman visual yang dibuat selama inspeksi berikutnya 

atau pekerjaan pemeliharaan dapat dengan mudah 

dibandingkan, dan akan membantu dalam persiapan 

kerja. 

 

KENDALI INFORMASI PADA KONFIGURASI 

FASILITAS 

Perubahan yang terjadi dalam proses 

konstruksi akan diproses untuk menjaga kesesuaian 

antara persyaratan desain, konfigurasi fisik dan 

informasi konfigurasi fasilitas. Pihak regulator akan 

diberitahukan di mana perubahan konfigurasi 

berdampak pada desain dan dasar perizinan informasi 

yang disampaikan. 

Umumnya permasalahan yang terjadi dalam 

kendali informasi desain adalah kurangnya informasi 

yang yang diterima oleh stakeholder pemegang 

keputusan dalam pengambilan keputusan untuk fase 

atau tahap berikutnya. Hal tersebut terjadi karena 

umumnya pertemuan itu terjadi secara sepihak, pihak 

desainer menggunakan wewenangnya untuk mengubah, 

tanpa informasi rekaman yang rinci, sehingga informasi 

yang diterima pihak lain akan bias atau tidak sesuai 

dengan permintaan pihak-pihak lain. Skema yang baik 

adalah sebagaimana ditunjukkan Gambar 5 dibawah. 

Informasi yang diberikan harus lengkap, jelas 

dan tidak multi tafsir. Informasi dokumen tunggal harus 

tetap terjaga tidak tercampur dengan dokumen lain. 

Dokumen yang dibuat mencakup kondisi instalasi 

terkini dan kondisi yang dipersyaratkan. Termasuk 

persyaratan peraturan pada dokumen, secara umum 

antara lain sebagai berikut [6]: 

1. Dokumen izin  

2. Dokumen kualitas 

3. Dokumen teknologi proses (dokumen metode 

konstruksi dll) 

4. Dokumen organisasi  

Semua mekanisme yang dapat menyebabkan 

perubahan sementara atau permanen dalam persyaratan 

desain, konfigurasi fisik dan fasilitas informasi 

konfigurasi dapat disebut manajemen konfigurasi. 

Contoh mekanisme perubahan meliputi [5]: 

a) perubahan desain 

b) perubahan medan 

c) ketidaksesuaian 

d) perubahan kondisi as-built 

e) perubahan sebagai-dibangun dokumentasi 

pengujian 

f) perubahan catatan pemeriksaan perdana 

g) perubahan perangkat lunak komputer 

h) perubahan catatan sejarah pemeliharaan 

i) modifikasi sementara dan perubahan 
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Gambar 5. Skema Proses Desain [4] 

 

Dokumen yang dibuat secara dinamik dalam 

bentuk (living documents) harus dipegang oleh pihak 

pemohon atau operator dengan tanggung jawab penuh 

untuk membuat, memelihara, pemutakhiran, dan 

menyimpan dokumen tersebut. Pengarsipan dokumen 

dapat berupa analog (a.l. microfilm) atau digital. 

Pengarsipan dibuat dengan struktur yang jelas untuk 

memudahkan penelusuran dalam membuat, memelihara, 

memutakhirkan dan menyimpan. Struktur arsip 

dokumen untuk menghindari terjadinya tertukar atau 

kesalahan informasi yang diberikan berbeda dengan 

kondisi termutakhir [6].  

Pengarsipan digital sudah sangat berkembang 

dan memudahkan bagi pengguna untuk mengakses data 

tersebut, namun perlu diperhatikan kerawanan terhadap 

keamanan (security) data desain instalsi yang bersifat 

rahasia, sehingga keamanan data menjadi perhatian 

penting. 

Beberapa metoda untuk mengatur perubahan, 

pembuatan dan pemutakhiran dokumen antara lain 

seperti virtual design construction, dsb. Program atau 

perangkat/tool tersebut dapat membantu mempermudah 

pengaturan dokumen. Penggunan perangkat tersebut 

dapat mengurangi keterbatasan manusia antara lain 

kurangnya koordinasi antar organisasi/institusi, 

lemahnya perhatian manusia terhadap perubahan-

perubahan desain yang dibuat, dsb., namun penggunaan 

perangkat tersebut perlu divalidasi dan dijelaskan dalam 

dokumen yang akan diberikan ke badan pengawas.  

Proses pemutakhiran data dilakukan oleh suatu 

bagian yang khusus mempunyai tanggung jawab untuk 

melakukan pemutakhiran data. Bagian tersebut dibuat 

agar tidak terjadi duplikasi data dan mendistribusikan 

data terkini pihak yang mempunyai akses kapanpun. 

Pendistribusian dokumen tidak serta merta memberikan 

secara fisik namun juga memberikan akses dalam 

perangkat atau software desain manajemen.  

Verifikasi keaslian dan keakuratan data 

dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh manajemen 

lalu akan diteruskan ke bagian pemutakhiran data. 

Pengarsipan dokumen juga perlu mendapat 

perhatian penting, terutama bila masih menggunakan 

dokumen analog, tak terkecuali juga untuk data digital. 

Hal yang utama adalah struktur sistem pengklasifikasian 

dokumen dengan rinci identifikasinya. Sistem tersebut 

sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut [6]: 

a) Pengambilan secara akurat terhadap informasi 

yang diinginkan 

b) Penghalang terhadap dimungkinkan terjadinya 

percampuran informasi yang telah usang 

c) Proteksi terhadap perubahan yang tidak 

diinginkan dari kendali akses yang tidak ter-

otorisasi 

Dokumen sebaiknya disimpan oleh salah satu 

pihak yang berwenang baik dari owner atau pihak 

kontraktor dan sebaiknya ditempatkan ditempat yang 

terjaga selama kurun waktu tertentu. Terjaga terhadap 

potensi kebakaran, genangan air, kelembaban, dan 

terhadap pihak yang tidak memiliki akses. 

Pengkondisian lokasi tempat dokumen berada bertujuan 

untuk dapat memudahkan menelusuri dan tetap 

terjaganya dokumen untuk dibaca selama kurun waktu 

instalasi. Penggunaan jenis atau material untuk 

menyimpan dokumen harus dipilih dengan bahan yang 

mempunyai waktu simpan lama, untuk menghindari 

terjadinya pelapukan oleh waktu dan juga perilaku para 

pengguna yang tidak mengindahkan kebersihan dsb.  
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Penggunaan dokumen yang tersimpan juga 

harus memiliki prosedur yang sesuai, prosedur 

penggunaan, pemutakhiran, pemeliharaan dan 

penyimpanan data. Dalam pemutakhiran dan 

pemeliharaan data perlu dibedakan mana dokumen yang 

final, dan mana yang dokumen interim dengan 

penamaan atau penandaan tersendiri untuk mengurangi 

kerancuan. Menurut KTA 1404, data yang berasal dari 

manufaktur harus tetap berada di pihak pembuat hingga 

saat pengiriman dan penyertaan dokumen akhir. 

Penandaan dokumen dan catatan (log) perubahan dapat 

memberikan informasi serincinya dari perubahan data 

awal hingga akhir. Informasi tersebut berguna bila 

operator melaksanakan tindakan perawatan dan 

modifikasi dan retrofitting instalasi. 

IAEA TECDOC 1335 tentang Configuration 

Management in Nuclear Power Plants secara rinci 

merekomendasikan pembuatan program sistem 

manajemen konfigurasi instalasi nuklir selama 

konstruksi, operasi, perawatan, dan pengujian agar 

sesuai dengan persyaratan desain. IAEA TECDOC 

tersebut bertujuan untuk menjamin keakuratan 

informasi sesuai dengan kondisi fisik instalasi dan 

karakteristik operasional, dan tersedia sepanjang waktu, 

yang dapat meningkatkan keselamatan, kefektifan dan 

keputusan yang benar. 

Pembuatan program manajemen konfigurasi 

mencakup penggunaan perangkat, pemanfaatan 

perangkat keras dan lunak, teknik dokumentasi, dan 

layanan lain yang berujung ke pencapaian dan 

pemeliharaan integritas informasi. 

Perangkat tersebut dapat mengurangi biaya 

sebagai hasil dari berkurangnya kesalahan, koreksi dan 

pengerjaan ulang selama konstruksi. Penggunaan 

perangkat ini memerlukan sumber daya manusia yang 

memilki kemampuan terpisah karena membutuhkan 

skill dan otoritas terbatas untuk mengakses. Gambar 6 

dibawah adalah contoh pemanfaatan perangkat 

komputerisasi dalam sistem konfigurasi manajemen. 

 

 
Gambar 6. Alur Proses Sistem Manajemen Proyek Terintegrasi dengan Perangkat  

 

Keuntungan yang didapat dari penggunaan 

sistem atau program ini adalah [7]:  

 Menjamin konfigurasi fasilitas terkini tetap 

diketahui secara akurat 

 Mengurangi resiko kejadian keselamatan 

signifikan 

 Mengurangi resiko padamnya sistem dan 

perawatan berlebih yang memicu kerusakan 

 Memfasilitasi modifikasi desain dan 

implementasi dengan memberikan akses yang 

tepat pada informasi konfigurasi fasilitas 

 Mencegah penundaan pada kegiatan perawatan 

 Memfasilitasi program manajemen penuaan 

terkait basis data yang direkam selama umur 

instalasi yang merupakan bagian dari budaya 

keselamatan. 

 

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Modifikasi desain dapat dilakukan selama 

proses konstruksi, hal ini dilakukan karena umum 

terjadi perubahan desain saat akan dibangun dilapangan, 

perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi yang 

ada saat akan dibangun. Perubahan desain dapat 

dilakukan setelah mendapat konfirmasi dan persetujuan 

dari badan pengawas.  

Manajer proyek dari pemilik/operator 

menyiapkan suatu proses perubahan desain yang efektif 

untuk memverifikasi keselamatan, fungsi dan keandalan 

item yang berbeda-beda dari desain rujukan.  

Perubahan desain dapat dibuat pada tingkatan 

sistem seperti perubahan kinerja, fungsi, moda operasi, 

metode pengendalian, atau pada tingkatan komponen 

seperti perubahan kondisi pelayanan, struktur, bahan, 

metode produksi dan lain-lain. Beberapa perubahan 

kecil untuk kondisi pelayanan dapat menyebabkan efek 
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lanjutan yang lain, meskipun komponen sendiri 

mungkin belum berubah secara fisik. Oleh karena itu, 

pengajuan desain pengendalian perubahan untuk 

persetujuan harus mencakup tidak hanya item desain 

sendiri, tetapi juga perubahan untuk operasi, 

lingkungan, kondisi antarmuka, dan sebagainya. 

Kedua, perubahan desain harus dinilai dan 

ditinjau berdasarkan signifikansi potensi mereka untuk 

keselamatan, keandalan dan dampak ekonomi. Rencana 

verifikasi dan validasi harus ditetapkan. Rencana 

tersebut dapat mencakup pemeriksaan desain, tes mock-

up, produksi percobaan dan tes kinerja tambahan di 

pabrik-pabrik atau di tapak. Rencana tersebut harus 

tercermin dalam pembuatan atau jadwal 

ereksi/konstruksi. Perubahan desain review dan 

verifikasi dan validasi hasil harus didokumentasikan. 

Perubahan desain selama konstruksi terutama 

di tahap akhir sebaiknya diminimalkan karena 

umumnya menyebabkan keterlambatan jadwal dan 

kenaikan biaya (lihat Gambar 1). Oleh karena itu, desain 

asli harus direview secara rinci dan verifikasi dan 

validasi dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan 

untuk meyakinkan bahwa desain dapat 

diimplementasikan. 

Perubahan desain tetap harus memperhatikan 

keselamatan, tingkat keselamatan yang menjadi 

pertimbangan apakah modifikasi desain tersebut hanya 

memberikan konfirmasi ke badan pengawas atau perlu 

mendapat persetujuan dari badan pengawas. 

Berikut adalah beberapa aplikasi dari 

pentingnya manajemen desain dari pedoman IAEA SSG 

38 Construction for Nuclear Installation terutama 

Control of Design Information dalam bentuk diagram. 

 

Tabel 3. Pedoman IAEA dan Aplikasi dalam 

Manajemen Desain 

SSG Aplikasi 
4.26. SSR-2/1 [5] states: 

“The operating 
organization shall 

establish a formal system 

for ensuring the continuing 

safety of the plant design 

throughout the lifetime of 

the nuclear power plant” 
(Requirement 3).7 “ 

1. Model struktur 

organisasi: matrix, top-

down 

2. Model pengambilan 

keputusan secara 

kolaboratif. 

3. Kriteria ‘safety’ 
menjadi prioritas 

(bobot tertinggi) dalam 

pengambilan 

keputusan. 

 
“The formal system for 
ensuring the continuing 

safety of the plant design 

shall include a formally 

designated entity 

responsible for the safety 

of the plant design within 

the operating 

organization’s 
management system” 

(para. 3.5). 

1. Project management 

tools WBS - OBS 

2. Model struktur 

organisasi yang 

menggambarkan peran, 

jalur komunikasi, rantai 

komando dari seluruh 

partisipan yang terlibat 

berikut tanggung jawab 

3. Model pengambilan 

keputusan. 

4. Dokumentasi kemajuan 

dan perkembangan 

desain dalam 

manajemen desain 

 

 

Tabel 4. Pedoman IAEA dan Aplikasi dalam 

Manajemen Desain (lanjutan) [4] 

SSG Aplikasi 
4.27. SSR-2/2 [6] states: 

“During construction and 

commissioning, a 

comparison shall be 

carried out between the as 

built plant and its design 

parameters. A 

comprehensive process 

shall be established to 

address non-conformities 

in design, manufacturing, 

construction and 

operation. Resolutions to 

correct 

differences from the initial 

design and non-

conformities shall be 

documented” 

(para. 6.15) 

 

5. Proses verifikasi desain 

perlu dilakukan untuk 

mengidentifikasi 

ketidaksesuaian desain 

dengan spesifikasi, 

pelaksanaan konstruksi, 

dan ketersediaan 

sumber daya. 

6.  Proses verifikasi 

desain, memverifikasi 

parameter desain 

(spesifikasi desain, 

resiko, biaya 

konstruksi, dsb) dengan 

hasil akhir proses 

desain (as built 

drawing). 

7. Proses verifikasi desain 

dengan kondisi tapak, 

rencana pelaksanaan 

konstruksi, 

situasi/kondisi kegiatan 

di sekitar tapak, 

ketersediaan sumber 

daya (mesin, manusia, 

biaya, dst). 

8. Identifikasi 

ketidaksesuaian desain 

dan keputusan beserta 

gambar perubahan 

desain di 

dokumentasikan. 

9. Perekaman informasi 

yang akurat 

 

 

Tabel 5. Pedoman IAEA dan Aplikasi dalam 

Manajemen Desain (lanjutan) 

SSG Aplikasi 
4.28. Furthermore, NS-R-5 

[8] states: “The operating 
organization shall specify 

a formal procedure for 

design changes such 

that those made to the 

facility during construction 

are accurately recorded 

and their impacts are 

assessed” (para 7.6). “„As 
built’ drawings of the 
facility shall be 

provided to the operating 

organization. 

Following construction of 

the facility, the operating 

organization shall review 

the as built drawings to 

confirm that, as far as can 

be assessed, the design 

intent has been met and the 

safety functions specified 

will be fulfilled. The 

operating organization 

shall, as required, seek 

agreement by the 

10. Penetapan prosedur 

formal bagi pelaksana 

apabila ada perubahan 

desain selama proses 

konstruksi. 

11. Perubahan desain 

diharuskan melalui 

proses penilaian atau 

evaluasi, terutama 

dampak yang 

ditimbulkan (pada 

keseluruhan desain 

atau kondisi 

eksisting). 

12. Perubahan desain 

wajib mendapat 

persetujuan dari 

badan pengawas 

terkait bila signifikan 

terhadap keselamatan 

13. Perubahan desain 

harus 

didokumentasikan 

dengan akurat 

(terdapat konten 

perubahan, latar 
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regulatory body to proceed 

to the commissioning 

stage” (para. 7.7). 

belakang, hasil 

penilaian, beserta 

partisipan yang 

terlibat dalam 

perubahan desain.  

14. As built drawing 

harus melalui proses 

review dari pelaksana, 

untuk memastikan 

bahwa desain dapat 

diimplementasikan 

pada proses operasi 

dan dapat sesuai 

dengan tujuan 

(pencapaian tujuan 

dalam desain). 

15. Pemenuhan syarat 

perizinan dalam 

bentuk dokumentasi 

diwajibkan untuk 

mendapatkan izin 

selanjutnya. 

 

IV.  KESIMPULAN 
Segala proses rinci desain telah diselesaikan 

secara komprehensif dalam tahap sebelumnya sehingga 

tahap konstruksi merupakan proses pengerjaan 

dilapangan atau implementasi desain rinci ke dalam 

bentuk fisik bangunan.  

Perubahan desain dimungkinkan terjadi 

sebagaimana layaknya perubahan akibat 

ketidaksesuaian antara gambar dan dilapangan, posisi 

penempatan SSK yang dapat mengurangi fungsionalitas 

maupun ergonomi yang tidak sesuai dan mengurangi 

keselamatan dan lain sebagainya.  

Segala perubahan desain akan direkam secara 

terkendali seusai standar penamaan yang harus 

ditetapkan, sehingga rekaman dari desain awal hingga 

desain as built akan terjaga selama umur instalasi. 

Perekaman yang terkendali dengan prosedur-

prosedur dan manajemen desain yang baik seperti 

pedoman atau cara yang dijelaskan diatas diharapkan 

meningkatkan pentingnya informasi desain hingga tetap 

dapat digunakan diwaktu lain saat adanya modifikasi 

atau upgrade SSK instalasi nuklir selama siklus hidup 

instalasi tersebut.  

Hingga saat ini belum terdapat Peraturan 

Kepala (PERKA) BAPETEN yang menaungi 

manajemen desain terutama saat konstruksi instalasi 

nuklir. Namun peraturan mengenai penerapan sistem 

manajemen dapat diacu karena manajemen desain 

merupakan salah satu implementasi dari sistem 

managemen suatu instalasi nuklir.  Bapeten telah 

menerbitkan pedoman teknis mengenai Pedoman Sistem 

Manajemen Konstruksi PLTN. 

Peraturan internasional banyak tersedia untuk 

diacu, terutama dari negara yang telah memiliki PLTN 

seperti KTA Jerman, Regulatory Document 2.3.1 dalam 

bab Kendali Konfigurasi dari Canada dan dari IAEA 

SSG 38 yang secara detail menjelaskan bagaimana 

pentingnya penerapan manajemen desain dalam rangka 

keefektifan suatu pembangunan dan pengoperasian 

instalasi nuklir. 
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