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ABSTRAK 

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ERGONOMIKA PADA RKU 
REAKTOR RISET TRIGA MARK II HASIL MODIFIKASI. Analisis ruang kendali 
utama (RKU) reaktor riset TRIGA MARK II hasil modifikasi telah dilakukan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip Ergonomika. Ruang lingkup analisis ditekankan pada 
penyusunan tata letak kendali serta kebismgan dan pencahayaan. Analisis tata 
letak kendali dilakukan dengan menggunakan paket software DAP (Display 
Analysis Program) sedangkan parameter kebisingan dan pencahayaan langsung 
diukur pada titik-titik tertentu. Dari hasil keluaran DAP diketahui bahwa tampilan 
panel analog tersebut kurang baik, maka disarankan agar mengatur lagi elemen 
data dan karakter secara tegak maupun mendatar untuk mengurangi kompleksitas 
tataletak karakter. Selain itu diketahui bahwa tampilan grafik resolusi tinggi kurang 
baik, maka disarankan agar data pada kelompok karakter dibuat dengan kombinasi 
kelompok karakter yang lebih sedikit dan perlu mengatur lagi elemen data secara 
tegak maupun mendatar untuk mengurangi kompleksitas tataletak karakter 
Sedangkan dari hasil pengukuran pencahayaan maupun kebisingan diketahf! 
masih memenuhi standar keselamatan. 

ABSTRACT 

THE ERGONOMICALLY PRINCIPLE APPLICATION ON THE MAIN 
CONTROL ROOM AT MODIFIED RESEARCH REACTOR TRIGA MARK II. The 
main control room analysis has been done by using the application of economically 
principle. The analysis has been stressed on the controller position and noisiness 
and lightness. The instrumentation position has been analyzed by using software 
DAP (Display Analysis Program) and noisiness and brightness has been measured 
by direct measurement at definite point. From the result, it is known that the 
analog panel display is not good, then it is advised to rearrange the data element 
and the character vertically or horizontally for reducing the position character 
complexities. From the noisiness and brightness measurement, it is known that it 
still fulfills the safety standard. 
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PENDAHULUAN 

Keberhasilan operasi suatu reaktor dipengaruhi pula oleh rancangan ruang 

kendali utamanya (RKU) sehingga analisis terhadap RKU ini sangat penting 

di lakukan. Sesuai dengan Standart Review Plant (SRP) maka lingkup analisis 

meliputi peralatan instrumentasi dan kontrol, penyusunan dan peletakan peralatan 

interaksi operator serta prosedur operasinya. 

Sampai sekarang ini perkembangan desain ruang kontrol utama reaktor telah 

memasuki generasi keempat. Dimana pada generasi ini telah banyak 

penyempurnaan yang dilakukan pada semua aspek. Tujuan utama dari 

pengembangan desain ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasi ruang 

kontrol utama melalui rancangan antar muka manusia mesin serta fungsi otomasi 

plant yang menyatu. Beberapa penyempurnaan yang telah di lakukan pada RKU 

generasi keempat ini adalah adanya sistem instrumentasi dan kontrol digital yang 

menyatu, penggunaan serat optik, perintah kontrol lewat suara, panel sentuh untuk 

monitor dan kontrol, prioritas alarm, diagnosis plant, kontrol pemandu kontrol dan 

pendukung operasi. Dan yang tidak kalah penting adalah penyeimbangan antara 

otomatisasi dengan kerja manusia untuk menjamin kewaspadaan operator 

Pada tanggal 24 Juni 2000 telah diresmikan peningkatan daya reaktor triga 

Mark II Bandung dari 1 MW menjadi 2 MW. Reaktor ini telah beroperasi sejak tahun 

1965 dengan days 250 KW, lalu ditingkatkan menjadi 1 M W p a d a tahun 1971. Pada 

bulan oktobei 1993, reaktor ini melakukan penggantian sistem instrumentasi dan 

konsol sistem pengendali (Control System Console, CSC) yang baru buatan 

General Atomic (GA). Pada konsol sistem kendali tersebut terdapat 3 (tiga) buah 

tampilan atau display yaitu tampilan grafik resolusi tinggi (high resolution graphic 

display), tampilan karakter warna (color text display) dan panel analog (analog 

panel). Kegunaan dari CSC antara lain untuk untuk memantau kondisi reaktor, 

mengetahui megawatt jam operasi reaktor, mencatat data kejadian-kejadian operasi 

reaktor untuk dasar operasi dimasa mendatang. 

CSC ini sebagai antar muka manusia mesin, dimana operator reaktor dapat 

langsung memantau dan mengendalikan reaktor. Untuk itu perlu di lakukan 

pengevaluasian hasil modifikasi ini berdasarkan SRF (Standard Review Plant?) 

l ingkup analisis meliputi peralatan instrumentasi dan kontrol, penyusunan dan 

peletakan peralatan interaksi operator serta prosedur operasinya. 
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TEORI 

Dasar perancangan RKU 

Pada dasarnva pengembangan desain MMI pada RKU reaktor adalah untuk 

mengatasi keterbatasan kemampuan operator. Operator tidak akan mampu 

menangani semua informasi dan kontrol yang sangat kompleks, sehingga akan 

selalu mengutamakan informasi dan kontrol yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi. Kecenderungan perkembangan rancangan adalah pengurangan ukuran 

konsol, perbaikan pengendalian. Hal in ; sesuai dengan perkembangan teknologi 

MMI ataupun teknologi pada sistem operasi reaktor. Ada dua hal penting yang 

harus diperhatikan dalam suatu rancangan yaitu : 

• Adanya struktur hirarki agar prioritas yang ada lebih mudah ditanami oleh 

operator 

• Kemudahan pencapaian (accessibility) dari lokasi dan jenis peralatan dan 

kesesuaian dengan prioritas dari kontrol dan informasi. 

Disamping filosofi rancangan tersebut ada beberapa kriteria lain yang harus 

diperhatikan pada suatu rancangan untuk lebih menjamin keselamatan sistem, 

diantaranya adalah 

• Keselamatan plant tetap terjaga setelah kegagalan konsol utama CRT atau 

kegagalan komputer proses 

• Seteiah kegagalan sistem komputer proses kemampuan kontrol dan monitoring 

tetap tersedia untuk operasi shut down secara aman. 

• Penerapan prinsip faktor rekayasa manusia pada rancangan untuk 

meningkatkan efisiensi dari kontrol dan monitoring sehingga kesalahan operator 

apat dikurangi. 

• Penyeimbangan antar otomatisasi dan tindakan operator untuk tetap menjaga 

kewaspadaan operator. 

Peralatan kon t ro l dan Moni to r 

Kecenderungan perkembangan teknologi antarmuka manusia mesin 

dewasa ini adalah peningkatan penggunaan Cathode Ray Tube (CRT) Penerapan 

sistem kecerdasan buatan serta rancangan sistem antar muka manusia mesin yang 

lebih mudah dikendalikan serta beban operator dapat dikurangi namun operator 

masih terjamin kewaspadaannya. Beberapa peralatan kontrol dan monitor yang 

dominan dalam suatu ruang kontrol adalah : 
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1. CRT (Cathode Ray Tube) 

Dibagi menjadi empat tingkat, mulai tingkat nol yaitu tingkat palnt yang 

ditampilkan di layar lebar, tingkat satu untuk tingkat sistem yang meliputi ECCS, 

alarm, ternds, kontrol otomatis, MSS, air umpan dan sistem kondensor serta sistem 

BOP. Tingkat dua untuk sistem tertentu (start up dan shut down) sedangkan tingkat 

tiga untuk monitoring dan kontrol komponen yang tidak berhubungan dengan 

sistem keselamatan. 

2. Kon t ro l 

Beberapa peralatan kontrol yang digunakan dalam RKU adalah saklar 

hardware, sakalr master sekuensial, CRT dengan layar sentuh. Saklar hardware 

digunakan pada ECCS, seram reaktor manual, kontrol pemututs generator dsb. 

Sedangkan sakelar master sekuensial digunakan untuk melanjutkan sistem operasi 

baik secara sistem keselamatan maupun non keselamatan. Secara umum sistem 

kontrol dan monitor keselamatan ada dibagian kiri, status piant keseluruhan di 

bagian tengah serta sistem non keselamatan dibagian kanan. 

3. A la rm 

Rancangan sistem alarm harus mampu menarik perha' ! an operator, 

memberikan petunjuk pentingnya penyimpangan yang terjadi dan langkah yang 

harus dilakukan oleh operator. Sistem alarm dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu 

tingkat plant yang terletak pada layar lebar, dan tingkat sistem pada panel display 

dan tingkat komponen pada CRT atau panel datar. Rancangan sistem alarm harus 

sesuai dengan hirarki dari sistem proses kontrol. 

Pembahasan dan Evaluas i 

Sistem kontrol dan instrumentasi RKU reaktor Triga Mark II Bandung hasil 

modifikasi adalah buatan General Atomic yang dipasang pada reaktor Triga mark II 

Bandung sudah mengadopsi beberapa kriteria-kretria yang dipersaratkan oleh SRP. 

Sistem kontol dan instrumentasi ini antara lain terdiri d a r i : 

Control System Console ( CSC ) 

• Kontrol Panel dan Indikator 

• Tampilan CRT 

• Printer 

Data Acquisition and Control Unit ( DAC ) terdiri dari 
• Power Suplies 

• Digital Input 
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• Kendali batang kendali 

• DII 

Sistem keselamatan dan monitor daya 

• Mode oparasi 

• Mode manual 

• Mode servo 

Konsol Sistem Kendali (CSC) 

Sistem ini berupa meja yang dilengkapi dengan layar monitor, keyboard, 

kontrol panel, indikator serta printer. Lokasi dari CSC terletak didalam ruang kendali 

utama reaktor Triga Mark II Bandung. Operasi reaktor dapat dikendalikan dari 

konsol ini melalui beberapa saklar/swich, mode swich dan keyboard dan informasi 

dari plant disampaikan ke operator melalui mikrokomputer, tampilan CRT berwarna 

dan beberapa indikator dan alarm. 

Posisi batang kendali dapat diatur dengan menekan atau melepas (Up and 

Down) tombol pada CSC pada panel kontrol dan meneruskan data ini ke DAC. 

Panel kontrol batang kendali ini terletak dibawah monitor berwarna resolusi 

tinggi, dan terdiri dari 

• Saklar seram 

• Saklar magnet ON70FF/RESET batng kendali 

• Saklar pengaturan batang kendali secara manual (UP, DOWN, Contact/ON) 

• Saklar alarm 

Sebagai suaiu alat bantu, sistem instrumentasi yang ada di ruang kendali 

harus diatur sedemikian rupa sehingga operator tidak akan mengalami kesulitan 

pada saat mengoperasikannya. Untuk itu dalam menata tata letak sistem kontrol 

dan instrumentasi pada RKU harus diperhatikan beberapa hal, diantarnya adalah : 

• Data antropometii operator 

• Jarak antar panel dan tombol 

Data Antropometri operator 

Data antropometri diperlukan untuk mengetahui keadaan dan ciri-ciri fisik 

operator, seperti panjang lengan, tinggi duduk, panjang tungkai, dan lain-lain. Data-

data antropometri ini digunakan untuk merancang tata letak dan jarak antar tombol-

tombol dimeja operator. 
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Berdasarkan perbedaan ciri fisik dan keadaan masing-masing operator, 

maka penerapan data antropometri dalam perancangan tataletak RKU sangat 

penting. Data antropometri ini dapat dikelompokkan dalarn tiga kelompok: 

1 . Tata letak be rdasa rkan ind iv idu eks t r im 

Prinsip ini diterapkan jika fasilitas yang akan digunakan dapat dipakai 

dengan enak dan nyaman oleh sebagian besar operator, misalnya dalam 

mendesain jarak tombol dimeja operator digunakan jangkauan maks imum orang 

pendek. Ini d imaksudkan agar orang yang pendek pun dapat mengoperasikan 

tombol-tombol tersebutdengan mudah. 

2. Tata letak y a n g d i sesua i kan 

Prinsip ini d igunakan jika diharapkan fasilitas yang dirancang dapat dipakai 

oleh semua orang yang memerlukannya. Prinsip ini tidak bisa diterapkan pada 

perancangan tataletak tombol-tombol dan penampil di meja operator. 

3. Perancangan be rdasa rkan ni lai rata-rata data an t ropome t r i ope ra to r 

Prinsip digunakan apabila perancangan pada prinsip pertama hanya 

membuat enak dan nyaman sebagian kecil operator dan tidak memungkinkannya 

untuk menerapkan prinsip kedua baik ditinjau dari segi ekonomi maupun segi 

peralatannya. 

Jarak antar Panel dan t o m b o l 

Jarak an ta r tombol-tombol di meja operator rektor harus didesain sedemikian 

rupa sehingga tombol-tombol tersebut dapat di jangkau opertor tanpa harus 

membutuhkan banyak waktu. Kadang-kadang pekerjaan para operator memerlukan 

gerakan mata untuk memperhatikan panel-panel pada papan penampil . Untuk itu 

jarak antara panel-panel penampil denga operator harus didesain untuk 

menghindari rasa lelah pada mata operator 

Tampi lan CRT 

Kompleksitas tataletak karakter pada tampilan-tampilan CSC sangat 

mempengaruhi unjuk kerja operator reaktor. Semakin rumit tingkat kompleksitas 

tataletak karakter dapat menurunkan unjuk kerja operator reak to r 2 . Jika unjuk kerja 

operator reaktor turun, maka keselamatan dari reaktor tersebut akan semakin 

berkurang Kerapatan susunan tampilan karakter dapat dianalisa dengan paket 

program DAP (Display Analysis Program). Program DAP ini dapat mengevaluasi 

dan perancangan tampilan huruf-angka, khususnya tampilan yang dapat 

ditampilkan pada layar komputer. Program DAF ini dapat digunakan pada komputer 
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pribadi dengan memori minimum 256 KB dengan DOS versi 3.0 keatas. Kerapatan 

tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut 

R s = { I K / ^ x K ^ x t 00% dimana 

R s : Kerapatan seluruh karakter pada tampilan, dalam % 

K_: T otal batasan karakter pada lajur rancangan tampilan (misal 24 karakter) 

K K : Total batasan karakter pada kolom rancangan tampilan (misal 80 karakter) 

K : Banyaknya karakter yang terdapat pada tampilan. 

C i i u l r i i l SyyfcMii T.'nnswlc ( O S C ) <*i R K U T r i g a M a r l t - l l . H:uirl uni; . 
( H a s i l M . k . l i f i k ; i s . i ) 

1 2 3 « 
. . ) . . , . < . 7 t n i 

I I l U H 

LV.'.ii'J S 

'l!antpnk.Alas 

O n 

'tampak , D w 'JDjiiuntk ..̂ •u.ui.h.iu: 

IViirnlinyiinii nnifn CSC ; 

1 . o l i H U i T i u u k a l r c u c - r n i i R u i i 

1 

Z 

2 X 0 U i x 1 

Z MKl I.UX 

^2^i L u x 

34*> U u n 

.1 

MKl I.UX 

^2^i L u x 

34*> U u n 
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(I'ony/ininlun <Jilnkuk.in pniiu luiri Solaa». TrI. H Fcbruai i 2000) 

l>n»»li LoUmi Kiimu Kendall llliiiim ItrnMor Trlirn Murk-ll. Ilniiiluiii; : 
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11 M> .111 72 illl 2KO I . I K 

t: «1 lilt 72 <lll . l-IO I.WX 
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<.; Ol Jli 72 (III 27(1 l.ii» 

fx) UU 7.1 dll ?.'«) 1 u» 

Paket program DAP dapat juga mengevaluasi total kelompok karakter, 

ukuran maksimum kelompok karakter dan rerata kelompok karakter, dalam satuan 

%. Sudut pandang diantara kelompok karakter dikaitkan dengan jarak pandang 

mata operator reaktor yang normal untuk mengamati kelompok tertentu. Dibidang 

nuklir, tinggi karakter harus dapat dicakup dalam sudut pandang minimum sebesar 

15 menit atau 0,004 x jarak pandang, dimana 1 (satu) derajat besarnya sama 

dengan 60 detik. Untuk sudut pandang yang biasa digunakan ialah 20 menit atau 

0,006 x jarak pandang 2 

Berdasarkan NUREG- 0700 sudut pandang untuk beberapa karakter pada 

layar monitor dapat diformulasikan sebagai berikut 

a = { ( 57,3) ( 60) x L}/D 

d imana : 

a : Sudut pandang operator reaktor yang mengamati suatu karakter 

tampilan dengan satuan menit 

L : Panjang atau tinggi karakter huruf atau angka dalam inehi 

D : Jarak mata tegak lurus karakter huruf atau angka dalam inehi 
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Kes impu lan dan Saran 

Pada RKU reaktor Triga Mark II handl ing hasil modifikasi, tata letak sudah 

dimodifikasi diantaranya adalah : 

1 . Konsol operator yang kompak dan terpusat untuk menggantikan multiple 

control panel, informasi dari instalasi disampaikan keoperator melalui CRT 

dan panel indikator 

2. Otomatisasi operasi plant dan sistem hirarki pada alarm. Pengenalan 

adanya penyimpangan dan kegagalan pada plant mudah dilakukan denga, 

adanya pembagian alarm dalam tiga tingkatan yaitu tingkat plant, tingkci; 

sistem dan tingkat peralatan. 

3. Keuntungan yang diperoleh dari modifikasi ini adalah pengurangan ukuran 

konsol dan jumlah konsol bantu sehingga mampu meningkatkan 

kemudahan operasi. Sehingga reaktor dapat dikendalikan oleh satu oranc 

operator saja. 

4. Faktor rekayasa manusia sangat diperhatikan pada hasil modifikasi ini, 

sehingga optimasi yang dilakukan pada setiap aspek mampu menghasilkan 

pengurangan terhadap beban kerja dan stress pada operator. Sehingga 

probabilitas terjadinya kesalahan manusia pada pengoperasian reaktor juga 

semakin berkurang. 

5. Dari keluaran DAP dapat diperoieh untuk tampilan analog dengan tingkat 

kualitas dugaan nilai subyektif sedang tetapi cenderung tinggi atau buruk. 

Tingkat kompleksitas tataletak karakter ialah tinggi atau buruk. Secara garis 

besar tampilan panel analog tersebut kurang baik. maka keluaran paket 

program DAP menyarankan agar mengatur lagi elemen data dan karakter 

secara tegak maupun mendataruntuk mengurangi kompleksitas tataletak 

karakter, sedangkan untuk tampilan grafik resolusi tinggi dengan tingkat 

kualitas dugaan nilai subyektif sedang, tingkat kandungan kelompok 

karakter tinggi atau buruk. Secara garis besar tampilan grafik resolusi tinggi 

kurang baik, maka keluaran paket program DAP meyarankan agar data 

pada kelompok karakter dibuat dengan kombinasi kelompok karakter yang 

lebih sedikit dan perlu mengatur lagi elemen data secara tegak maupun 

mendatar untuk mengurangi kompleksitas tataletak karakter. 

6. Dari segi pencahayaan dan kebisingan dapat dilihat dari hasil pengamatan 

bahwa untuk RKU reaktor Triga Mark II Bandung hasil modifikasi masih 

memenuhi standar keselamatan. Pencahayaan paling lemah terjadi pada 

pada point E yaitu sebesar 260 Lux dan yang paling terang adalah pada 
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point A dan C, sedangkan untuk tingkat ke bisingan, dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sedang sepi dan kelompok sedang 

ada pembicaraan Untuk kelompok pertama kebisingan paling rendah 

terdapat pada point E yaitu sebesar 59 dB. Sedangkan untuk kelompok 

kedua, tingkat kebisingan yang paling bising adalah pada point H yaitu 

sebesar 73 Db 
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