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ABSTRAK

Pengoperasian reaktor serba guna dan laboratorium penunjang (RSG-LP) di Kawasan
Nuklir Serpong (KNS) dapat menghasilkan efluen cair dalam jumlah yang cukup banyak.
Efluen cair merupakan limbah cair non radioaktif yang berpotensi terkontaminasi zat
radioaktif Untuk memastikan bahwa efluen cair memenuhi persyaratan untuk dapat
dilepas ke lingkungan, efluen cair ditampung dalam kolam pemantauan buangan terpadu
(PBT). Efluen cair dalam kolam PBT dianalisis konsentrasi aktivitas dan parameter fisika
kimianya. Efluen cair dapat dilepaskan ke lingkungan jika konsentrasi aktivitasnya di
bawah nilai batas lepasan radioaktif (NBLR), dan parameter fisika-kimianya di bawah nilai
baku mutu yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan efluen cair ini
adalah terbatasnya kapasitas kolam PBT Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya antrian
layanan pengelolaan efluen cair di KNS, dan berdampak pada terhambatnya kegiatan
pengoperasian RSG-LP. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan pembenahan pada sistem
manajemen pengelolaan efluen cair agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sistem
layanan on-line menggunakan aplikasi berbasis web merupakan inovasi yang digunakan
untuk mempercepat respon terhadap permintaan layanan, serta mempermudah
pengaturan pengaliran efluen cair ke kolam PBT Sistemlayanan on-line dapat mengurangi
waktu layanan hingga 30% dari waktu layanan system konvensional.

Kata kunci : efluen cairo layanan on-line

ABSTRACT

An On-Line Service System of Liquid Effluent Management at Serpong Nuclear Area.
The operation of multi purpose reactor and supporting laboratories (RSG-LP) at Serpong
Nuclear Area (KNS) may produce a large ammount of liquid effluent. Liquid effluent is non
radioactive liquid waste that potentially contaminated by radioactive material. To ensure
that the liquid effluent meets the requirement for released to the environment, it's collected
in Comprehensive Release Monitoring (PBT) pool. Liquid effluent in the pool is analyzed of
its activity concentration and its physics-chemical parameter. Liquid effluent can be
released to the environment if its activity under the radioactive release threshold (NBLR),
and its physics-chemical parameter under quality standard threshold. The problem faced
on the liquid effluent management is the limited capacity of pool. It can make the liquid
effluent management service queue, and the operation of RSG-LP will be disturbed. To
solve this problem, the improvement of management system must be done so the liquid
effluent management will be more effective and efficient. Web base on-line service system
is used as innovation to reduce the response time of service request, and to make the
management of liquid effluent transfer to PBT pool easier. The on-line service system can
reduce service time up to 30% of conventional system service time.

Keywords: liquid ejjluent. on-line service
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SENPAUN

PENDAHULUAN

P engoperasian reactor serbaguna G. A.Siwabessy (RSG-GAS) dan laboratorium
penunjang di Kawasan Nuklir Serpong

(KNS) dapat menghasilkan efluen cair dalam
jumlah yang cukup banyak. Efluen cair
merupakan limbah cair non-radioaktif yang
berasal dari berbagai kegiatan di laboratorium
aktif sehingga berpeluang terkontaminasi oleh zat
radioaktif (doubt full effluent) [1]. Efluen cair yang
berasal dari RSG-GAS dihasilkan dari
kondensasi sistem ventilasi, air bekas
dekontaminasi, air drainase lantai daerah aktif,
air drainase komponen primer dan air
pengosongan dan pengisian kolam reaktor [2].

Dalam Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
SK.63/Menlhk/Setjen/PKTL.4/12/2/2016,
disebutkan bahwa sistem pengendalian buangan
terpadu merupakan bentuk pengelolaan
lingkungan hidup dari dampak lingkungan berupa
peningkatan lepasan radioaktif ke badan air. Oleh
karena itu, sebelum dilepas ke lingkungan
melalui kali Cisalak, efluen cair ditampung di
instalasi Pemantauan Buangan Terpadu (PBT).

Efluen cair yang akan dilepas ke
lingkungan harus memenuhi baku mutu yang
telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
telah mengeluarkan Perka BAPETEN Nomor 7
Tahun 2013 tentang Nilai Batas Radioaktivitas
Lingkungan untuk mengatur nilai batas lepasan
zat radioaktif ke lingkungan secara terencana
dan terkendali. Sementara itu Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
pengolahan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air telah mengatur baku mutu
parameter kimia dan fisika limbah cair yang boleh
dilepas ke lingkungan.

Volume efluen cair yang dihasilkan
fasilitas nuklir di KNS dalam periode tahun 2010
2015 pertahun rata-rata sebesar 666,90 m3.
Sehingga apabila dihitung volume efluen rata
rata per bulan adalah sebesar 55,58 m3. Jika
dibandingkan dengan kapasitas kolam
penampungan sebesar 40 m3, tampaknya tidak
ada masalah, namun pada kenyataannya efluen
yang dihasilkan sepanjang tahun tidak merata.
Seringkali permintaan layanan dari fasilitas nuklir
datang secara bersamaan, sehingga dengan
kapasitas kolam yang terbatas terjadinya antrian
layanan tidak dapat dihindari. Jalur birokrasi pada
prosedur pengajuan permintaan layanan juga
menjadi salah satu penyebab lambatnya respon
terhadap permintaan layanan.

Untuk mengatasi masalah ini dilakukan
pembenahan pada sistem manajemen
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pengelolaan efluen cair agar dapat berjalan lebih
efektif dan efisien. Sistem layanan on-line
menggunakan aplikasi berbasis web merupakan
inovasi yang digunakan untuk mempercepat
respon terhadap permintaan layanan, serta
mempermudah pengaturan pengaliran efluen cair
ke kolam PBT.

METODOLOGI

Aplikasi on-line layanan pengelolaan
efluen cair dibuat dengan menggunakan template
web dari situs wordpress.com. Pengisian data
pada proses pengajuan layanan maupun pada
proses pengisian angket menggunakan formulir
digital dari situs google form. Aplikasi ini terdiri
dari empat menu, yaitu isi form ajuan, pantau
proses, isi kotak saran dan isi angket. Diagram
alir skema aplikasi on-line ini ditunjukkan pad a
Gambar 1.

Menu isi form ajuan merupakan menu
bagi pengguna layanan untuk mengajukan
permohonan layanan. Pada menu ini pengguna
layanan di-link-an dengan google form untuk
mengisi formulir berupa informasi tentang efluen
yang akan dialirkan yang terdiri dari volume
efluen dan konsentrasi aktivitas efluen.

Informasi data efluen dari google form
akan diolah oleh admin layanan. Pengolahan
data berupa penghitungan nilai batas lepasan
radioaktivitas (NBLR) yang diijinkan dengan
mengacu pad a Perka BAPETEN No. 7 Tahun
2013. Apabila hasil hasil penghitungan
menunjukkan bahwa konsentrasi aktivitas efluen
melebihi NBLR, maka admin akan memberikan
rekomendasi kepada pemohon layanan untuk
mengirimkan efluen cairnya ke Pusat Teknologi
Limbah Radioaktif (PTLR) sebagai limbah
radioaktif cairo

Gambar 1. Diagramalir skema aplikasi on-line
layanan pengelolaanefluen cair
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Pemohon layanan dapat memantau
sampai sejauh mana permohonan layanan
mereka diproses oleh admin melalui menu
pantau proses. Pada menu ini admin layanan
akan menginformasikan status proses layanan
dalam bentuk infografik.

Menu isi kotak saran merupakan sarana
dialog antara pengguna layanan dan admin
layanan sebagai umpan balik untuk
meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi
kemudahan penggunaan aplikasi (user friendly)
maupun dari sisi kecepatan dan ketepatan
layanan.

Menu isi angket merupakan sarana yang
digunakan oleh admin layanan untuk melakukan
survey mengenai kepuasan pengguna layanan
terhadap kualitas layanan yang telah diberikan.
Hasil survey akan tertuang dalam betuk Indeks
Kepuasan Pelanggan (IKP).

Penghitungan NBLR
Admin pengelolaan efluen cair akan

memberikan rekomendasi pengaliran efluen cair
atau memperlakukan efluen cair sebagai limbah
radioaktif berdasarkan NBLR.

Dalam penentuan NBLR, suku sumber
lepasan akuatik ditentukan berdasarkan data
efluen cair yang dikirim ke kolam PBT pada
periode 2009-2013. Untuk pendekatan
konservatif digunakan data lepasan maksimum
tahunan. Radionuklida yang dominan terdeteksi
dalam efluen cair KNS adalah Zn-65, Co-60 dan
Na-24 yang berasal dari RSG. Radionuklida yang
perlu diantisipasi adalah Cs-137 dari kegiatan
laboratorium dan pengolahan limbah [3].

Jalur paparan radiasi yang
dipertimbangkan antara lain paparan eksternal
dari sedimen sungai dan paparan internal dari
ingesi produk perikanan. Penghitungan nilai
penerimaan dosis individual pada kelompok kritis
menggunakan skenario tersebut. Berdasarkan
dosis individual, data lepasan dan pembatas
dosis dapat dihitung NBLR akuatik. NBLR akuatik
untuk radionuklida Zn-65, Co-60, Na-24 dan Cs
137 ditunjukkan pada Tabel1 [3].

Tabel1. NBLR akuatik di KNS [3]

Nuklida

Co-50

Cs-137

Batas Lepasan
(Bq/tahun)

1,14 X 1010

3,94 X 1010

Batas
Lepasan
Turunan

(Bq/minggu)

2,19 X 108

7,57 X 108

Penghitungan IKP
Penghitungan IKP mengacu kepada

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
Nomor: 186/KA/IX/2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang·
dimaksud dalam Perka BATAN tersebut dalam
makalah ini disebut dengan IKP, karena yang
menjadi pelanggan pengelolaan efluen cair ini
bukanlah masyarakat secara umum.

Nilai IKP dihitung dengan menggunakan
nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur
pelayanan. Banyaknya unsur pelayanan yang
dikaji dalam makalah ini sejumlah 11 unsur, yaitu
prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan,
kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan
petugas pelayanan, tanggung jawab petugas
pelayanan, kemampuan petugas pelayanan,
kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan
pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas
pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, serta
kenyamanan pelayanan. Setiap unsur pelayanan
memiliki nilai penimbang(Np) yang sama dengan
rumus sebagai berikut,

N = jumlahbobot •••...............•...•.................... (1)p ;.••.•..•..•r •.•~ •••.•.•••..••.•..•

Nilai IKP dihitung dengan menggunakan
nilai penimbang dengan rumus sebagai berikut,

lKP = r._nilaiperse~~i x Np (2)unsur tertsl.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tampilan aplikasi on-line layanan
pengelolaan efluen cair di KNS ditunjukkan pada
Gambar 2. Seperti yang telah direncanakan pada
diagram alir rancangannya, aplikasi ini terdiri dari
empat menu, yaitu formulir ajuan, pantau proses,
kotak saran, dan angket.

Menu formulir ajuan merupakan halaman
depan yang akan langsung muncul ketika alamat
situs aplikasi on-line ini dibuka. Pada halaman ini
terdapat tautan yang apabila diklik akan
memunculkan formulir permohonan layanan yang
harus diisi secara on-line oleh pengguna layanan.

Gambar 2. Tampilan aplikasi on-line
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Gambar 5. Tahapan proses layanan

Gambar 3. Formulir permohonan layanan

Tampilan formulir permohonan layanan
secara on-line ditunjukkan pada Gambar 3. Pada
formulir ini pemohon harus mengisikan informasi
berupa asal satker, tanggal rencana pengiriman,
volume efluen, dan konsentrasi aktivitas efluen.
Informasi tentang konsentrasi aktivitas efluen
merupakan informasi utama yang dibutuhkan
oleh admin untuk mengkaji kelayakan efluen cair
berdasarkan pada NSLR.

Pada setiap halaman menu, akan selalu
ditampilkan bilah sisi yang berisi petunjuk
pengajuan layanan, serta informasi tentang
kondisi kolam PST dalam bentuk info grafik yang
terdiri dari tiga kemungkinan kondisi, yaitu
kosong, setengah penuh, dan penuh, seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Info grafik kondisi kolam
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Pemohon dapat memantau sejauh mana
permohonan mereka telah diproses oleh admin.
Halaman menu pantau proses memberikan
informasi tersebut dalam bentuk info grafik
(Gambar 5). Proses layanan pengelolaan efluen
cair secara on-line terdiri dari tiga tahapan, yaitu
analisis NBLR, penyiapan kolam PST dan
rekomendasi pengaliran efluen cair ke kolam
PST. Tahapan analisis NSLR adalah pengecekan
apakah konsentrasi aktivitas efluen cair yang
akan dikirim pemohon berada di bawah batas
ambang yang diijinkan atau tidak. Jika melebihi
batas ambang, maka efluen cair tersebut
dikategorikan sebagai limbah aktif cair dan harus
dikirim ke PTLR. Tahap penyiapan kolam PBT
merupakan saat dimana kolam PST sedang
dalam proses pengosongan dari keadaan penuh.
Apabila kolam sedang dalam keadaan kosong,
maka tahap ini akan dengan cepat dilalui untuk
menuju tahap terakhir berupa rekomendasi
pengaliran efluen cair ke kolam PST.

Halaman kotak saran merupakan sarana
yang disediakan bagi pengguna layanan untuk
dapat memberikan kritik dan saran yang
membangun kepada admin. Kritik dan saran ini
akan dijadikan umpan balik bagi admin untuk
meningkatkan kualitas layanannya maupun
kualitas aplikasi on-line. Cara ke~a yang
digunakan pada halaman kotak saran ini sama
dengan yang digunakan oleh blogger dalam
membuat forum diskusi, dimana antara pengguna
layanan dan admin dapat melakukan diskusi
secara on-line.

Halaman angket merupakan upaya
survey kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh
admin terhadap pengguna layanan. Dengan
menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2,
admin dapat menghitung nilai IKP dari layanan
pengelolaan efluen cair ini. Nilai IKP terakhir
yang diperoleh adalah sebesar 3,08. Diharapkan
dengan adanya aplikasi on-line ini dapat
meningkatkan nilai IKP layanan pengelolaan
efluen cairo
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Tabel 2. Analisis risiko sistem layanan on-line

Risiko
Penyebab

Dampak
Pengen-

Risiko
dalian

Aplikasi
JaringanLayananMenyiapkan

online
internetonline tidakpaket data

tidak
matidapat dilak-internet

berfunasi
sanakanberbayar

Gangguan
AdanyaSistemMemasang

keamanan
gangguanpenyim-Network

informasi.
virus ataupanan dataSecurity

peretas.
dapatFirewall.

terganggu

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan,
termasuk layanan on-line pengelolaan efluen
cair, kendala dan hambatan yang dapat
mengganggu sangat mung kin terjadi. Untuk itu
telah dilakukan analisis risiko untuk
mengantisipasinya. HasH analisis risiko
ditunjukkan pad a Tabel 2. Ada dua penyebab
risiko yang dapat menjadi penghambat
pelaksanaan layanan on-line, yaitu matinya
jaringan internet BATAN , serta adanya gangguan
virus atau peretas. Dampak dari penyebab risiko
berupa matinya jaringan internet BATAN dapat
dikendalikan dengan menyediakan paket data
internet berbayar. Pemasangan Network Security
Firewall dapat menanggulangi adanya gangguan
virus atau peretas.

KESIMPULAN

Aplikasi on-line pengelolaan efluen cair
telah dapat mempercepat waktu respon
(response time) terhadap permohonan layanan,
karena admin dapat langsung merespon saat itu
juga bila ada permohonan pelayanan. Aplikasi ini
juga dapat mempermudah pengaturan antrian
layanan, karena secara transparan pemohon
layanan dapat melihat tahapan proses layanan,
keadaan kolam, serta pemohon lain yang

. terdaftar.
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