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ABSTRAK 
USULAN METODE KLASIFIKASI KESELAMATAN STRUKTUR, SISTEM, DAN 
KOMPONEN REAKTOR RSG-GAS. Klasifikasi keselamatan struktur, sistem, dan komponen 
(SSK) reaktor RSG-GAS adalah hal penting karena digunakan sebagai basis pemeringkatan 
dalam implementasi sistem manajemen fasilitas dan kegiatan nuklir.  Metode identifikasi dan 
klasifikasi keselamatan SSK yang diterapkan saat ini di reaktor RSG-GAS dapat menimbulkan 
bias karena tidak didasarkan pada analisis fungsi keselamatan SSK dan signifikansinya 
sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan IAEA SSR-3 tentang keselamatan reaktor riset. 
Agar klasifikasi keselamatan SSK reaktor RSG-GAS memiliki landasan formal yang jelas serta 
memenuhi persyaratan IAEA SSR-3, telah diusulkan untuk menerapkan metode klasifikasi 
keselamatan SSK berbasis pedoman keselamatan IAEA SSG-30 "Klasifikasi Keselamatan 
Struktur, Sistem, dan Komponen Pembangkit Daya Nuklir". Namun pada metode yang 
diusulkan, penentuan kategori keselamatan untuk setiap fungsi yang telah diidentifikasi tidak 
didasarkan pada analisis deterministik konsekuensi, tetapi dievaluasi sesuai tingkat 
pertahanan berlapis dimana SSK menjalankan fungsinya. Hasil awal implementasi metode 
klasifikasi tersebut telah menunjukkan konsistensi yang memadai dan telah mampu 
meminimalkan risiko analisis subjektif yang dapat bias. 

 
Kata kunci: reaktor RSG-GAS, fungsi keselamatan, klasifikasi keselamatan, pertahanan 
berlapis. 

 
 

ABSTRACT 
PROPOSED SAFETY CLASSIFICATION METHODS FOR STRUCTURES, SYSTEMS, AND 
COMPONENTS OF RSG-GAS REACTOR. The safety classification of the structure, systems 
and components (SSCs) of the RSG-GAS reactor is important because it is used as a grading 
basis in the implementation of a management system for nuclear facilities and activities. The 
method of identification and safety classification of SSCs currently applied in the RSG-GAS 
reactor can be biased because they are not based on an analysis of the SSC's safety function 
and its significance as stipulated in the IAEA SSR-3 requirements for research reactors safety. 
In order for the safety classification of SSCs for the RSG-GAS reactor to have a clear formal 
foundation and to meet the requirements of the IAEA SSR-3,  it has been proposed to apply 
the SSCs safety classification method based on the IAEA safety guidelines SSG -30 "Safety 
Classification of Structures, Systems and Components in Nuclear Power Plants". However, in 
the proposed method, the determination of the safety category for each function that has been 
identified is not based on a deterministic analysis of consequences, but is evaluated according 
to the level of Defense-in-Depth at which the SSC performs its function. Preliminary results 
from the application of this classification method have shown sufficient consistency and are 
able to minimize the risk of subjective analysis that can be biased. 

 
Keywords: RSG-GAS reactor, safety function, safety classification, Defense-In-Depth 

 
 

PENDAHULUAN 
Selama masa pakai reaktor riset, klasifikasi keselamatan SSK adalah fundamental 

untuk menerapkan prinsip pemeringkatan (grading) dalam sistem manajemen, termasuk 
kegiatan manajemen penuaan (Aging Management). Klasifikasi keselamatan SSK reaktor 
RSG-GAS ditetapkan berdasarkan ketentuan [1]:  
- SSK kelas A adalah SSK yang apabila digunakan/dioperasikan akan berhubungan atau 

berpengaruh secara langsung terhadap keselamatan;  
- SSK kelas B adalah SSK yang apabila digunakan/dioperasikan akan berhubungan atau 

berpengaruh secara ttidak langsung terhadap keselamatan; dan  
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- SSK kelas C adalah SSK yang apabila dioperasikan/digunakan tidak berhubungan 
atau berpengaruh terhadap keselamatan. 

Ketentuan klasifikasi keselamatan SSK di atas tentunya dapat menimbulkan bias atau 
ketidak-tepatan dalam menetapkan kelas keselamatan SSK. Selain itu nomenklatur yang 
digunakan juga tidak sesuai dengan ketentuan internasional, yaitu untuk klasifikasi 
keselamatan SSK menggunakan nomenklatur kelas keselamatan 1/2/3, sedangkan SSK 
kelas A/B/C digunakan untuk klasifikasi kualitas SSK. 

Ketentuan klasifikasi keselamatan SSK untuk reaktor RSG-GAS di atas juga tidak 
sesuai dengan rekomendasi IAEA sebagaimana dalam. Persyaratan 16 SSR-3 yang 
menyatakan bahwa semua SSK yang penting bagi keselamatan untuk fasilitas reaktor riset 
harus diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi keselamatan dan signifikansi 
keselamatannya [2]. Hal ini menunjukkan klasifikasi keselamatan SSK reaktor riset harus 
didasarkan pada fungsi keselamatan yang dilakukan oleh SSK dan pada konsekuensi dari 
kegagalan SSK untuk menjalankan fungsinya. Analisis keselamatan, persyaratan regulasi dan 
pertimbangan keteknikan harus digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi ini. Akan tetapi, 
hingga saat ini IAEA juga belum mengeluarkan pedoman guna melakukan klasifikasi 
keselamatan SSK untuk fasilitas reaktor riset. Hal ini mungkin dikarenakan beragamnya disain 
dan fungsi reaktor riset, termasuk tingkat daya yang dibangkitkan. 

Agar klasifikasi keselamatan SSK fasilitas reaktor RSG-GAS memiliki landasan formal, 
diusulkan untuk menerapkan metode klasifikasi keselamatan SSK sebagaimana dalam 
pedoman keselamatan IAEA SSG-30 “Safety Classificaton of Structures, Systems and 
Components in Nuclear Power Plants – Specific Safety Guide” [3], yang mana pedoman ini 
telah diadopsi oleh Pemerintah Australia [4], dan telah dipelajari untuk diimplementasikan 
dalam klasifikasi keselamatan SSK reaktor riset sebagaimana dalam acuan [5], [6], dan [7]. 

Klasifikasi keselamatan SSK di dalam pedoman IAEA SSG-30 didasarkan pada fungsi 
keselamatan yang dilakukan oleh SSK dan pada konsekuensi dari kegagalan SSK untuk 
menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, konsekuensi dari kegagalan SSK dijadikan dasar untuk 
menetapkan kategori keselamatan dari SSK, dan kategori keselamatan yang ditetapkan 
tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kelas keselamatan SSK. 

Makalah ini menyajikan usulan metode klasifikasi keselamatan SSK fasilitas reaktor 
RSG-GAS berbasis pedoman keselamatan IAEA SSG-30 dengan sedikit modifikasi, yaitu 
penentuan kategori keselamatan dari setiap fungsi keselamatan yang telah diidentifikasi untuk 
setiap SSK, tidak didasarkan atas perhitungan konsekuensi kegagalan SSK, tetapi dievaluasi 
secara kualitatif sesuai level pertahanan berlapis (Defense-In-Depth, DID) dimana SSK 
mengemban fungsinya. 

Modifikasi penentuan kategori keselamatan dilakukan mengingat status reaktor    RSG-
GAS sudah dalam tahap operasi (pasca desain) dan tujuan klasifikasi SSK tidak lagi untuk 
menetapkan aturan/kriteria desain (standard/code), tetapi digunakan untuk maksud 
pemeringakatan (grading) dalam penerapan sistem manajemen dan untuk keperluan 
manajemen penuaan (aging management). 

 
TEORI DASAR 

SSK fasilitas reaktor nuklir meliputi SSK penting untuk keselamatan dan SSK tidak 
penting untuk keselamatan. SSK penting untuk keselamatan adalah SSK yang kerusakan atau 
kegagalannya dapat menyebabkan paparan radiasi bagi personel dan/atau anggota 
masyarakat. SSK penting untuk keselamatan meliputi: [8] 
- SSK yang kerusakan atau kegagalannya dapat menyebabkan paparan radiasi yang tidak 

semestinya terhadap personel dan/atau anggota masyarakat; 
- SSK yang digunakan untuk mencegah kejadian operasional terantisipasi mengarah ke 

kondisi kecelakaan; dan 
- Fitur-fitur yang disediakan untuk mengurangi konsekuensi dari kegagalan fungsi atau 

kegagalan SSK. 
SSK penting untuk keselamatan terdiri atas SSK yang mengemban fungsi keselamatan 

dan SSK terkait keselamatan. SSK yang mengemban fungsi keselamatan adalah SSK yang 
disediakan untuk memastikan shutdown yang aman dari reaktor atau pembuangan panas 
residu dari teras, atau untuk membatasi konsekuensi kejadian operasional yang diantisipasi 
dan kecelakaan dasar desain. SSK keselamatan terdiri dari sistem proteksi, sistem aktuasi 
keselamatan dan fitur pendukung sistem keselamatan. Adapun SSK terkait keselamatan 
adalah SSK penting untuk keselamatan tetapi bukan bagian dari SSK yang mengemban 
fungsi keselamatan. Daftar SSK yang mengemban fungsi keselamatan reaktor riset dapat 
dilihat pada Annex I acuan [8]. 
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Klasifikasi keselamatan SSK adalah proses top-down yang dimulai dengan 
pemahaman dasar tentang desain instalasi, analisis keselamatannya dan bagaimana fungsi 
keselamatan utama dicapai. Panduan Keselamatan IAEA SSG-30 merekomendasikan proses 
terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan SSK sebagaimana pada Gambar 1 
di bawah ini. 

 

 

Gambar 1. Diagram alir proses klasifikasi keselamatan SSK [3]. 

Panduan SSG-30 memberikan metodologi untuk identifikasi dan klasifikasi SSK penting 
untuk keselamatan berdasarkan fungsi keselamatan dan signifikansi keselamatannya apabila 
fungsi gagal. Signifikansi keselamatan yang menyatakan tingkat keparahan apabila fungsi 
gagal ditentukan secara deterministik yang dapat dilengkapi dengan metode probabilistik. 
Tabel 1 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi dan menentukan kategori keselamatan 
SSK berdasarkan fungsi dan signifikasi keselamatannya. Dalam hal ini fungsi keselamatan 
meliputi fungsi pencegahan, fungsi deteksi dan kendali, dan fungsi mitigasi; dan signifikasi 
keselamatan didasarkan atas tingkat keparahan konsekuensi apabila fungsi keselamatan 
gagal atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. 

Setelah kategorisasi fungsi keselamatan selesai, SSK yang melaksanakan fungsi ini 
harus ditetapkan ke kelas keselamatan sesuai dengan tingkat keparahan konsekuensi dari 
kegagalannya sebagai berikut: 
- Kelas Keselamatan 1: Semua SSK yang kegagalannya mengakibatkan konsekuensi 

tingkat keparahan tinggi.  
- Kelas Keselamatan 2: Semua SSK yang kegagalannya mengakibatkan konsekuensi 

tingkat keparahan sedang.  
- Kelas Keselamatan 3: Semua SSK yang kegagalannya mengakibatkan konsekuensi 

tingkat keparahan rendah. Semua SSK (misalnya, penghalang kebakaran atau banjir) 
yang kegagalannya dapat menantang asumsi yang dibuat dalam analisis bahaya paling 
tidak harus klasifikasikan ke kelas keselamatan 3. 
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Tabel 1. Penentuan kategori keselamatan berdasar fungsi dan signifikansi keselamatan [3]. 

Fungsi keselamatan SSK 
Tingkat keparahan konsekuensi jika fungsi  gagal 

TINGGI SEDANG RENDAH 

Fungsi untuk mencapai keadaan 
terkontrol setelah kejadian 
operasional terantisipasi 

Kategori 
Keselamatan 1 

Kategori 
Keselamatan 2 

Kategori 
Keselamatan 3 

Fungsi untuk mencapai keadaan 
terkontrol setelah kecelakaan 
dasar desain 

Kategori 
Keselamatan 1 

Kategori 
Keselamatan 2 

Kategori 
Keselamatan 3 

Fungsi untuk mencapai dan 
mempertahankan kondisi selamat 

Kategori 
Keselamatan 2 

Kategori 
Keselamatan 3 

Kategori 
Keselamatan 3 

Fungsi untuk mitigasi konsekuensi 
dari kondisi ekstensi desain 

Kategori 
Keselamatan 2 
atau 3  

Tidak 
dikategorikan a) 

Tidak 
dikategorikan a) 

a) Konsekuensi keparahan sedang atau rendah tidak diharapkan terjadi jika tidak ada respons 

fungsi khusus untuk mitigasi kondisi ekstensi desain. 
 
Jika kelas keselamatan menghubungkan atau berinteraksi SSK tidak sama (termasuk 

kasus di mana SSK di kelas keselamatan terhubung ke SSK yang tidak diklasifikasikan), 
gangguan antara SSK harus diisolasi dengan menggunakan perangkat (misalnya isolator 
optik atau katup otomatis), dan perangkat tersebut diklasifikasikan dalam kelas keselamatan 
yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa tidak akan ada efek dari kegagalan SSK di kelas 
keselamatan yang lebih rendah. Dan juga, jika SSK menjalankan beberapa fungsi dari 
kategori yang berbeda, kelas tertinggi harus ditetapkan ke SSK tersebut. [3] 

IAEA merekomendasikan untuk menggunakan pedoman SSG-30 untuk klasifikasi 
keselamatan SSK fasilitas reaktor riset. Namun, kode dan standar yang digunakan dalam 
desain SSK harus dipilih dengan tepat menggunakan pendekatan bertingkat (grading 
approach) yang memperhitungkan klasifikasi keselamatan SSK dan potensi bahaya radiologi 
yang terkait dengan reaktor riset. Tentu saja, tiga fungsi dasar keselamatan nuklir tidak boleh 
di-grading, yaitu shutdown reaktor, pendinginan teras reaktor, dan pegungkungan bahan 
radioaktif. [8] [9] 

Rekomendasi IAEA untuk mengimplementasikan konsep signifikansi keselamatan 
sebagaimana dimuat dalam panduan SSG-30 untuk melakukan klasifikasi keselamatan SSK 
reaktor riset tipe kolam (Pool-Type Research Reactor) cukup beralasan meskipun SSK di 
reaktor tipe kolam bukanlah komponen penahan tekanan, tetapi dimungkinkan tingkat 
keparahan konsekuensi akibat kecelakaan yang dipostulasikan cukup tinggi [5]. Alasan 
pengusulan metode klasifikasi keselamatan SSK reaktor RSG-GAS berbasis SSG-30 
utamanya terkait dengan program manajemen penuaan reaktor RSG-GAS. Klasifikasi SSK 
suatu reaktor tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar manajemen penuaan, yaitu bagaimana 
mengatasi degradasi terkait batas keselamatan dan mengambil tindakan korektif sebelum 
terjadi hilangnya integritas atau kemampuan fungsional SSK [10]. Penerapan SSG-30 
memberikan landasan peraturan yang jelas dan tidak bias terkait penapisan SSK reaktor 
RSG-GAS yang dikenai program manajemen penuaan. 

 
METODOLOGI 

Penentuan kelas keselamatan SSK reaktor RSG-GAS dilaksanakan dengan 
mengidentifikasi dan menganalisis fungsi keselamatan SSK dan signifikasi keselamatannya 
(tingkat keparahan konsekuensi radiologis apabila SSK gagal menjalankan fungsi) melalui 
tahapan/langkah kerja: (a) Tinjauan desain fasilitas reaktor RSG-GAS; (b) Identifikasi fungsi 
keselamatan untuk semua kondisi operasi reaktor RSG-GAS; (c) Kategorisasi keselamatan 
terhadap fungsi keselamatan SSK yang diidentifikasi;  dan (d) Penentuan kelas keselamatan 
SSK berdasarkan  fungsi keselamatan yang dikategorikan. Berikut adalah penjelasan untuk 
masing-masing tahapan/langkah kerja tersebut. 

Langkah (a) dimaksudkan untuk memperoleh daftar SSK yang diperlukan agar fungsi 
keselamatan utama reaktor dapat tercapai (SSK penting untuk keselamatan reaktor      RSG-
GAS). Fungsi keselamatan utama meliputi pengendalian reaktivitas, pembuangan panas yang 
dibangkitkan di dalam teras reaktor, dan pengungkungan bahan radioaktif. Acuan [1] dan [12] 
adalah bahan utama yang digunakan untuk mencapai maksud langkah ini. 

Langkah (b) dilakukan dengan mengkaji fungsi-fungsi SSK yang diperlukan untuk 
memenuhi fungsi keselamatan utama di semua kondisi instalasi (kondisi operasional dan 
kecelakaan). Kajian fungsi keselamatan mencakup kejadian awal terpostulasi dan fungsi yang 
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dilakukan pada semua level DID, yaitu fungsi pencegahan, fungsi deteksi dan kontrol, dan 
fungsi mitigasi. Hasil/keluaran langkah ini adalah diskripsi fungsi keselamatan SSK yang 
diidentifikasi penting untuk keselamatan. Acuan {1], [8], dan [12] adalah bahan utama yang 
digunakan untuk mencapai maksud langkah ini. 

Langkah (c) dimaksudkan untuk mendapatkan kategori keselamatan dari SSK yang 
fungsi keselamatannya telah didefinisikan. Dalam hal ini kategorisasi fungsi keselamatan 
ditentukan berdasarkan konsep DID, yaitu pentingnya keselamatan suatu fungsi tergantung 
pada level DID di mana kegagalan fungsi SSK terjadi. Keuntungan menerapkan konsep DID 
adalah penilaian konsekuensi kegagalan fungsi keselamatan lebih mudah dan cepat 
dibandingkan evaluasi konsekensi secara kualitatif atau kuantitatif. Kategorisasi fungsi 
keselamatan sesuai signifikansi keselamatannya berdasarkan konsep DID adalah: [11] 
- Kegagalan fungsi keselamatan DID Level 3 memiliki konsekuensi lebih parah daripada 

kegagalan fungsi keselamatan DID Level 2 atau DID Level 1. Hal ini benar apabila reaktor 
riset didesain tidak mengalami kerusakan pada teras (core) hingga DID level 3 gagal 
(kecelakaan dasar disain). Karena alasan ini, fungsi keselamatan yang diminta di DID 
Level 3 memiliki kategori yang lebih tinggi daripada di DID Level 2 atau DID Level 1. 

- Namun, mungkin ada fungsi keselamatan DID Level 1 yang kegagalannya menyebabkan 
konsekuensi sama dengan atau lebih besar dibanding DID Level 3. Ini adalah fungsi yang 
biasanya dilakukan dalam operasi normal dan diidentifikasi sebagai ketentuan desain. 
Dalam hal ini, konsekuensinya tidak hanya memperhitungkan level DID di mana fungsi 
keselamatan dilakukan, tetapi juga level DID yang dihasilkan dari kegagalan tersebut. 

Selanjutnya, 2 (dua) kategori keselamatan didefinisikan untuk setiap fungsi 
keselamatan yang diidentifikasi, yaitu: 
- Kategori Keselamatan 1 atau (KK1) adalah fungsi apapun yang merupakan sarana utama 

untuk memastikan keselamatan nuklir. Ini termasuk semua fungsi keselamatan yang 
mengintervensi urutan kecelakaan yang diinisiasi oleh kecelakaan dasar desain (DID 
Level 3). Kategori Keselamatan 1 juga mencakup fungsi-fungsi yang dilakukan pada DID 
Level 1 yang kegagalannya dapat menyebabkan konsekuensi tingkat keparahan tinggi. 

- Kategori Keselamatan 2 atau (KK2) adalah fungsi apapun yang memberikan kontribusi 
tambahan penting bagi keselamatan nuklir. Ini termasuk fungsi yang dilakukan pada DID 
Level 1 dan DID Level 2 yang kegagalannya memerlukan aktivasi fungsi di DID Level 3 
atau di DID Level 4.   

Langkah (d) adalah melakukan identifikasi dan klasifikasi keselamatan SSK. Langkah 
ini dimulai dengan mengidentifikasi SSK yang melakukan setiap fungsi keselamatan yang 
dikategorikan dalam langkah sebelumnya. Kelas keselamatan masing-masing SSK ditentukan 
oleh fungsi keselamatan yang dilakukannya, yaitu: 
- SSK yang melakukan setidaknya satu fungsi KK1 diklasifikasikan sebagai Kelas 

Keselamatan 1;  
- SSK yang melakukan setidaknya satu fungsi KK2 dan tidak ada fungsi KK1 

diklasifikasikan sebagai Kelas Keselamatan 2; dan 
- SSK yang tidak memiliki fungsi keselamatan digolongkan sebagai Kelas Keselamatan 3. 

Catatan: untuk support service systems atau sistem pendukung yang merupakan 
bagian dari sistem yang penting untuk keselamatan diklasifikasikan pada kelas yang sama 
dengan kelas keselamatan sistem yang didukung. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penerapan langkah (a), langkah (b) dan langkah (c) beberapa SSK penting untuk 
keselamatan reaktor RSG-GAS disajikan dalam Tabel 2. Daftar tersebut dikembangkan 
dengan mempertimbangkan fungsi keselamatan utama SSK reaktor RSG-GAS, konsep DID, 
daftar initiating event yang diterapkan untuk reaktor RSG-GAS; dan fungsi keselamatan yang 
direkomendasikan acuan [8].  

Berdasarkan uraian dalam Tabel 2, elemen bakar diklasifikasikan sebagai SSK kelas 
keselamatan 1, struktur penyangga teras diklasifikasikan sebagai SSK kelas keselamatan 1, 
sistem shutdown reaktor diklasifikasikan sebagai SSK kelas keselamatan 1, sistem pendingin 
primer diklasifikasikan sebagai SSK kelas keselamatan 2, sistem proteksi reaktor 
diklasifikasikan sebagai SSK kelas keselamatan 1, decay tank (tangki tunda) diklasifikasikan 
sebagai SSK kelas keselamatan 2, reactor control and monitoring system diklasifikasikan 
sebagai SSK kelas keselamatan 2, sistem ventilasi diklasifikasikan sebagai SSK kelas 
keselamatan 2, dan evacuation alarm diklasifikasikan sebagai SSK kelas keselamatan 2. 
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Tabel 2. Hasil identifikasi dan evaluasi hubungan antara SSK dengan fungsi keselamatan, 
level DID dan kategori keselamatan untuk reaktor RSG-GAS. 

 

SSK Fungsi Keselamatan 
Level 
DID 

Kategori 
Keselamatan 

Elemen bakar 
(matrik bahan 
bakar dan 
kelongsong) 

Membentuk penghalang pelepasan produk 
fisi dan bahan radioaktif lainnya dari bahan 
bakar; dan Memberikan konfigurasi yang 
konstan 

1 1 

Struktur 
penyangga teras 

Untuk mempertahankan geometri bahan 
bakar dan jalur aliran pendingin yang 
diperlukan untuk memastikan pembuangan 
panas di semua kondisi operasional 
reaktor. 

1 1 

Sistem shutdown 
reaktor 

Untuk men-shutdown reaktor kapan-pun 
untuk menghindari kejadian operasional  
terantisipasi menyebabkan kondisi 
kecelakaan, mencegah desain bahan bakar 
dan batas lainnya terlampaui. 

3 1 

Sistem pendingin 
primer 

Untuk memberikan pendinginan teras yang 
memadai dan untuk memastikan bahwa 
batas yang ditentukan untuk bahan bakar 
dan cairan pendingin tidak akan dilampaui 
dalam keadaan operasional reaktor atau 
dalam DBA 

1 2 

Sistem proteksi 
reaktor 

Untuk mengambil tindakan perlindungan 
untuk mematikan reaktor, untuk  
mendinginkan dan mengungkung bahan 
radioaktif dan untuk mengurangi 
konsekuensi kecelakaan 

3 1 

Decay tank Untuk memberikan perlindungan yang 
memadai terhadap paparan radiasi bagi 
staf operasi dan personel penelitian 

1 2 

Reactor control 
and monitoring 
system 

Untuk mengontrol dan menjaga parameter 
reaktor dalam batas operasional tanpa 
mencapai batas keselamatan. Termasuk 
pengumpulan data, pemrosesan, dan 
penyajian informasi status instalasi kepada 
operator untuk memberikan peringatan dini 
tentang penyimpangan instalasi dari 
operasi normal untuk memulai tindakan 
korektif). 

2 2 

Sistem ventilasi Untuk memberikan perlindungan yang 
memadai terhadap paparan radiasi bagi 
staf operasi dan personel penelitian; dan 
untuk membatasi pembuangan partikel 
radioaktif ke udara (lingkungan) ke level di 
bawah nilai yang telah ditentukan selama 
kondisi operasional apapun. 

2 2 

Evacuation alarms Untuk memberikan perlindungan yang me-
madai terhadap paparan radiasi bagi staf 
operasi dan personel penelitian, dengan 
cara pengukuran dan peringatan 

2 2 

 
Untuk engineered safety features (ESF) yang berfungsi untuk mengatasi/memitigasi 

kecelakaan dasar disain (DID Level 3) diklasifikasikan dalam kelas keselamatan 1. Berikut 
adalah daftar ESF di RSG-GAS. [12] 
a. Sistem/peralatan terkait pembuangan panas termasuk pembuangan panas peluruhan: 

- Pool Cooling System JNA10/20/30; 
- Primary pump flywheels; 
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- Controlled closure of Valves in the Primary Cooling System; 
- Natural Circulation Flaps. 
- Sistem/peralatan terkait penjagaan integritas kolam reaktor: 
- Primary isolation valve; 
- Second barrier of the Beam Tubes; 
- Reactor hall cranes. 

b. Sistem/peralatan terkait penjagaan fungsi pengungkungan: 
- Safety Enclosure 
- Low pressure venting system 

c. Sistem/peralatan terkait reactor shutdown monitoring, control and electrical emergency 
power supply: 
- Control rod system; 
- Reactor protection system; 
- Radiation pretection instrumentation; 
- Emergency control room; 
- Reactor protection room recirculation air system; 
- Emergency power supply (ac – power supply, dc – power supply) 

 
KESIMPULAN 

Metode klasifikasi keselamatan SSK yang dibahas akan memberikan landasan formal 
yang kuat dan dapat mengurangi atau mengatasi bias dalam menetapkan kelas keselamatan 
SSK reaktor RSG-GAS yang secara spesifik belum ada pedoman formalnya. Pedoman IAEA 
SSG-30 “Safety Classification of Structures, Systems and Components in Nuclear Power 
Plants” pada prinsipnya dapat diterapkan untuk klasifikasi keselamatan SSK reaktor RSG-
GAS. Di sisi lain, dalam klasifikasi keselamatan SSK, IAEA juga mensyaratkan bahwa metode 
untuk mengklasifikasikan signifikansi keselamatan SSK yang penting bagi keselamatan harus 
didasarkan terutama pada metode deterministik yang dilengkapi dengan metode probabilistik 
jika tersedia. Mengingat data deterministik dan atau probabilistik belum tentu tersedia lengkap, 
penerapan konsep DID dapat digunakan menentukan kategori keselamatan untuk setiap 
fungsi keselamatan yang didefinisikan. Mengingat urgensinya klasifikasi keselamatan SSK 
dalam manajemen pengoperasian RSG-GAS, metode yang diusulkan dalam waktu dekat 
akan diterapkan untuk klasifisaksi keselamatan SSK RSG-GAS. Urgensi klasifikasi SSK 
terkait erat dengan program manajemen penuaan. Konsep dasar manajemen penuaan adalah 
bagaimana mengatasi degradasi terkait keselamatan dan mengambil tindakan korektif 
sebelum hilangnya integritas dan kemampuan fungsional SSK. Penerapan formal metode 
yang diusulkan untuk klasifikasi keselamatan SSK reaktor RSG-GAS masih perlu persetujuan 
Panitia Keselamatan RSG-GAS dan BAPETEN. 
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DISKUSI 
 

JAJA SUKMANA 
1. Standar SSG-30 tersebut apakah sudah ditinjau untuk mampu terap di RSG-GAS sebagai 

reactor riset?  
2. Mengapa dikatakan tidak diperlukan penilaian deterministik untuk program penuaannya? 

 
BAMBANG HERU TOMO 
1. SSG-30 adalah pedoman untuk melakukan klasifikasi keselamatan SSK fasilitas 

pembangkit daya nuklir (NPPs). Akan tetapi secara prinsip pedoman tersebut berlaku 
secara umum untuk klasifikasi keselamatan SSK. Prinsip utama klasifikasi SSK dalam 
SSG-30 adalah mengidentifikasi fungsi keselamatan dari SSK dan menentukan 
signifikansi keselamatannya (konsekuensi atau tingkat keparahan apabila SSK gagal 
menjalankan fungsi). IAEA sendiri merekomendasikan untuk sementara menggunakan 
SSG-30 untuk klasifikasi keselamatan SSK reaktor riset dalam upaya untuk memenuhi 
persyaratan 16 SSR-3 “Safety of Research Reactors – Sepecific Safety Requirements” 
(2014). Karena prinsip klasifikasi keselamatan SSG-30 berlaku umum tentunya mampu 
terap di RSG-GAS dan hal ini yang kami coba mengimplementasikan SSG-30 untuk 
klasifikasi keselamatan SSK reaktor RSG-GAS. Acuan [4] telah mengadopsi SSG-30 dan 
menuangkannya dalam bentuk Regulatory Guide untuk klasifikasi item penting bagi 
keselamatan di instalasi nuklir. Acuan [5], [6], dan [7] telah melakukan studi kemampu-
terapan SSG-30 untuk klasifikasi SSK reaktor riset.   

2. Kami berupaya mengembangkan metode untuk menilai signifikansi keselamatan dari 
fungsi SSK secara mudah, cepat dan cukup akurat dengan menerapkan konsep DID, dan 
konsep DID ini relatif konsisten sejak rancangan konsep/awal hingga reaktor pada tahap 
operasi. Dan dalam program penuaan, khususnya dalam penapisan SSK penting untuk 
keselamatan, analisis kualitatif sudah mencukupi. Tetapi analisis deterministik dalam 
klasifikasi keselamatan SSK harus dilakukan karena sudah dipersyaratkan dalam SSR-3, 
meskipun cukup rumit dan menghabiskan banyak waktu. Dan metode yang kami 
kembangkan pada dasarnya merupakan jembatan untuk efisiensi penerapan analisis 
deterministik tersebut. 


	COVER PROSIDING ISBN OK-1.pdf (p.1)
	Prosiding Senopaten_2020.pdf (p.2-572)
	COVER PROSIDING ISBN_back.pdf (p.573)

