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ABSTRAK
PENGEMBANGAN SISTEM DOKUMENTASI KESELAMATAN RSG-GAS. P2TRR

secara periodik melakukan evaluasi atas dokumen LAK untuk menilai kesesuaiannya dengan
kondisi Japangan yang terkini. Bila teljadi ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan
LAK itu berkaitan langsung dengan keseJamatan reaktor, maka segera dilakukan perubahan
pada dokumen LAK. Setiap teljadi perubahan pada dokumen LAK akan mengakibatkan
semua dokumen yang berkaitan dengan keselamatan -clan operasi reaktor akan mengikuti
untuk direvisi. SeJain evaluasi terhadap kondisi lapangan, secara periodik pula BAPETEN
daB IAEA melakukan inspeksi. Hasil inspeksi dari BAPETEN maupun dari IAEA perIu
diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena berkaitan dengan ijin operasi yang memang
menjadi wewenangnya.Maka berpijak pada pertimbangan hal-hal diatas dokumen LAK
RSG-GAS, hanls senantiasa di revisi sesuai dengan keperluannya dan juga berdasar pada
masukan atau saran-saran dari pihak pemberi ijin operasi atau dari pihak yang lain.

ABSTRACT
DEVELOPING OF THE SYSTEM SAFETY DOCUMENTATION FOR RSG-GAS.

P2TRR performs periodical evaluations on SAR documents to assess their conformance to
the current field conditions. In case of non-conformance between the field conditions and

SAR directly associated with the reactor safety, SAR documents will he immediately
amended. Any changes in SAR documents will cause all documents associated with the
reactor safety and operation be revised. Besides evaluation of field conditions, BAPETEN
and IAEA also perform inspection. The results of BAPETEN and IAEA's inspection need to
be seriously followed up because it is related to the reactor operation permit covered in the
BAPETEN's authority. The RSG-GAS's SAR document needs to be re\ised based on the
above considerations in addition to the inputs and suggestions from the issuer of reactor
operation permit and other parties.

PENDAHULUAN

Keselamatan operasi reaktor
menjadi prioritas clan pertimbangan
utama dalam semua tahap kegiatan di
RSG-GAS. Dokumen Safety Analysis
Report RSG-GAS (SAR RSG-GAS)
atau Laporan Analisis Keselamatan
RSG-GAS (LAK RSG-GAS) adalah
dokumen yang memuat informasi
mengenai fasilitas reaktor yang
mencakup disain, analisis keselamatan
elan ketentuan-ketentuan untuk

meminimalisasi fisiko terhadap
masyarakat, personil yang
mengoperasikan clan lingkungan,

keakuratan elata, sistem serta spesifikasi
teknis

Sesuai dengan surat keputusan
Kepala BATAN No. 166/KA/IV/2001,
perihal tugas elan fungsi organisasi
P2TRR, salah satu tugas sub bidang
keselamatan operasi aelalah meluakukan
penyiapan elokumen LAK RSG-GAS.
Dalam kegiatan penyiapan ini sub
bielang keselamatan operasi melakukan
koordinasi dengan bidang-bidang lain di
lingkungan P2TRR sebagaimana diatur
dalam prosedur Revisi Safety Analysis
Report Reaktor Serba Guna G.A.
Siwabessy, elengan Nomor Ident.
TRR.OR.OI.O2.43.99
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Status dokumen SAR saar ini
adalah revisi 8. Dalam kegiatan sub
bidang keselamatan operasi anggaran
tahun 2003 adalah merevisi dokumen

SAR menjadi dokumen LAK RSG-OAS
revisi 9. Beberapa alasan atas terbitnya
dokumen LAK revisi 9 ini anima lain
adalah atas saran clan masukan dari

IAEA yang tercantum dalam INSSAR
Mission pad a tahun 1998 clan 2002.
Selain itu, dikaitkan dengan dengan
terbitnya SK Kepala BAPETEN tentang
Pedoman Pembuatan Laporan Analisis
Keselamatan Reaktor Penelitian.

Hal mendasar yang menjadi
masukan dari INSSAR Mission dalam

kunjungan ke P2TRR pacta tahun 1998
clan dilanjutkan pacta tahun 2002 adalah
agar pacta bab 15 tentang Analisis
Keselamatan kriteria kecelakaan

diasumsikan dengan 5 bahan bakar
meleleh. Dalam revisi sebelumnya
amllisis hanya dilakukan dengan asumsi
1 bahan bakar meleleh. Setelah melalui

diskusi yang cukup lama akhirnya
IAEA dapat mengerti clan memahami
kesulitan P2TRR untuk

mengimplementasikan sarannya. Tetapi
hila seluruh bahan bakar teras reaktor

telah diganti dengan bahan bakar baru
(U3Si2) maka hasil kajian keselamatan
bahan bakar silisida dimasukan dalam

SAR revisi 9 khususnya pacta bab 5 clan
15.

Penulisan dokumen SAR revisi 9

telah sesuai clan mengikuti Safety Series
35-01, IAEA, yang sebelumnya terdiri
dari 18 bab maka pacta revisi 9 menjadi
20 bab. Peraturan BAPETEN yang
tertuang dalam SK. Kepala BAPETEN
No. 05-P/Ka-BAPETEN/XI-00 akan

membawa implikasi teljadinya
berubahan besar-besaran pacta dokumen
LAK. Besarnya perubahan yang terjadi
berkait dengan telah penuhnya teras
reaktor dengan bahan bakar banI
uranium silisida (U3Si2) yang
menggantikan bahan bakar lama
uranium oksida (U3Og). BAPETEN

.Pengembangan Sistem Oelwmenlasi.
A. Marialmo,dkk

menganggap dengan penggantian bahan
bakar ini berarti semua kajian khllsusnya
yang terkait dengan keselamatan opcrasi
reaktor, harus dikaji tIlang. Dengan
demikian dokumen LAK yang baru ini
akan menentukan ijin operasi tetap.

Dari pengalaman merevisi SAR
yang lallI, semua narasi leks sudah
dituliskan dalam elektronik file. Hal ini
tentH akan lebih memudahkan dalam

melanjutkan perbaikan SAR revisi 9.
Namun pacta kenyataannya elektronik
file pacta revisi 8 sudah tidak dapat
digunakan lagi menyusul adanya
peraturan barn dari BAPETEN tersebut,
dimana leks LAK harus ditulis dalam

bahasa Indonesia. Selain itu gambar-
gambar pacta SAR revisi 8 sudah banyak
yang tidak memungkinkan lagi untllk
dikopi ulang. Dengan selesainya
penyusunan LAK revisi 9 ini,
diharapkan file leks maupun gambar
sl1dah dapat cliakses secm'a eletronik,
karena sebagian besar gambaI' pacta LAK
revisi 8 telah digambar ulang. Dengan
demikian untuk revisi LAK diwaktu

mendatang dokumen filenya sudah lebih
mel11adai.

PROSEDUR REVISI LAK

Pelaksanaan kegiatan penyusunan
revisi LAK ini merupakan kegiatan yang
melibatkan banyak pihak atau bidang di
lingkungan P2TRR, seperti diatur dalam
prosedur Revisi Safety Analysis Report
Reaktor Serba Ouna G.A. Siwabessy.
Dalam prosedur tersebut, format
penulisan dokumen LAK telah
mengikuti pedomanan dari IAEA clengan
membagi menjadi 20 bab. Bidang-
bidang di lingkungan P2TRR
mempunyai tanggung jawab alas bab
demi bab yang tercantum dalam
dokumen LAK. Secara detail tanggung
jawab dari masing-masing bidang dapat
dilihat pacta Tabel 1.
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Tabel I Dattar penanggungjawab setiap bab pada LAK RSG-GAS

11 ~~~~~ ~i~I::ti~~~~~::atan;::a~Ii~ANG:~rAWAB l
Teknis

'>
j

---~--~--- -~-----------------

Karakteristik Tapak I BK

- G~9_L~ng dal~Strllktllr Banglln~_= r--=---=- BS~

Reaktor ~- BPTR

Sistem Penclingin Reaktor Dan Sistem y~gl

l

BSR clan BPTR
Berkaitan

. -

~- VII Sistem Keselamatan Teknis BOR

~l VIII ~ Ins~~ta~ii);-n Kend;Ji ==t==-- BSR

~~. .. ~ ~:~ii~;Reakio~ ~==:~:i :- u---
-- 1--------------
E- -~- Ke~~~al11at~_~Racl~~~~gi~~~_ras!~ L BK -------

13 XIII Pelaksanaan Operasi I BORclanUrN- L------------------

14 XIV Pengkajian Lingkllngan t BK
--- + ,

15 XV Kol11isioning ! BPTR clan BSR I
-- - - j c_--1

16 XVI Analisa Keselal11atan ! BSR
( ----

-~~ -~::'~- _Batas-~_~.n_~~nd~~~,=-~!(~~~ J~---~-~~~-~~~~~-~---
18 XVIII JaminanKulitas

t
UJM

-----------

19 XIX Dekol11isioning BPTR clanBK

20 XX Kesiap~g;~~D~~~~~-Keciarurata~--=- --- HI<

4

5

6

III

IV

V

VI

Penyusunan LAK revisi 9 kali ini
adalah yang paling banyak
perubahannya, dengan tahapan yang
lebih panjang dibandingkan revisi -revisi
yang lain. Hal ini dapat dimengerti
mengingat perubahan yang terjadi pada
reaktor cukup mendasar, yaitu dengan
adanya penggantian bahan bakar reaktor
clan perubahan format menjadi 20 bab
serta ditulis dalam bahasa Indonesia.

Setiap tahapan yang telah selesai
dilakukan di P2TRR langsung dievaluasi

oleh BAPETEN, kemudian hasil
evaluasi dismpaikan ke P2TRR, hal ini
terus berlangsung bab demi bab sampai
akhirnya pihak pemberi ijin (BAPETEN)
menyetujuinya. Bila seluruh bab telah
disetujui masih diperlukan lagi
pemeriksaan dan pengesahan dari Panitia
Keselamatan RSG-GAS (PK RSG-
GAS). Secara umum perbedaan antara
dokumen LAK revisi 8 dan 9 ditunjukan
pada Tabel 2
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Tabel2 Pcrbedaan antara Dokul11en LAK Revisi 8 daD 9

-------r
NO REVISI 8 REVISI 9 I

1 Pendahuluan clan Uraian Pendahuluan clan Uraian Singkat Fasilitas
Singkat Fasilitas Informasi tambahan :

Jumlah fasilitas, Bahan bakar U3Si2, Riwayat
Revisi SAR

--

2 Karakteristik Tapak Tujuan Keselamatan Dan Persyaratan Disain
Teknis

Informasi tambahan :

Secara umum materi dari bat 3 revisi 8

4 Reaktor Gedung Dan Struktur Bangunan

Informasi tambahan :

Materi pokok berasal dari bab 9 revisi 8

5 Sistem Pendingin Reaktor Reaktor

Dan Sistem Yang Derkaitan
f----

Informasi tambahan :

Materi pokok berasal dari tab 4 revisi 8

6 Ragal11Keselamatan Teknis Sistem Pendingin Reaktor Dan Sistem Yang
Berkaitan

--

Informasi tambahan :

Materi berasal dari bab 4 clan 5 revisi 8

7 Instrumentasi Dan Kontrol Sistem Keselamatan Teknis

Informasi tambahan :

Materi berasal dari bab 4,5 clan 6 revisi 8

8 Daya Listrik Instrumentasi Dan Kendali

Informasi tambahan :

Materi pokok berasal dari bat 7 revisi 8

9 Sistem Bantu Daya Listrik

Informasi tambahan :

Materi pokok dari bab 8 revisi 8

10 Program Eksperimen Sistem Bantu

Informasi tambahan :

Materi pokok dari bab 9 revisi 8

11 Pengelolaan Limbah Pemanfaatan Reaktor
Radioakttif Informasi tambahan :

Materinya berasal dari bab 10 revisi 8

12 Proteksi Radiasi Keselamatan Radiologi Operasional

Informasi tambahan :

Materinya berasal dari bat 11 clan 12 revisi 8

13 Pelaksanaan Operasi Pelaksanaan Operasi
-
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-----

Inforlllasi tambahan :--------------

Materi pokok clari bab 13 revisi 8

14 Program Uji Pennulaan Pengkajian Lingkungan

Informasi tambahan :

Materinya berasal clari bat 2 clan 12 revisi 8

15 Analisa Kecelakaan Komisioning

Informasi tambahan :

Bab baru

16 Spesifikasi Teknis Analisa Keselamatan
Informasi tambahan :

Materinya dari tab 15 revisi 8 daB LAK bahan
bakar silisida.

17 Jamirian Kulitas Batas Dan Kondisi Operasi

Informasi tambahan :

Materinya berasal dari bat 16 revisi 8

18 Dekomisionlll Jaminan Kulitas

Inforl11asi tambahan :--------

Materinya berasal dari bab 17 revisi 8 --

19 Dekomisioning

Illforlllasi tambahan :------------.-

Merupakan bab baru, sebagian materinya berasal
tab 18 revisi 8

-----
20 Kesiapslagaan Dan Rencana Kedaruratan --

Informasi tal11bahan :

Merupakan bat baru, materinya berkaitan dengan
bat 14 daB 16 revisi 8

POKOK-POKOK REVISI LAK

Seperti telah dijelaskan dimuka
kegiatan revisi dokumen LAK terlaksana
setelah mendapat masukan clan saran-
saran dari berbagai pihak. Dokumen
LAK merupakan dokumen yang dinamis
oleh karena itu secara berkala harus

dilakukan evaluasi terhadap isi dari
dokumen LAK.

Pada penyusunan dokumen LAK
revisi 9 ini masukan clan saran berasal
dari:

1.
2.
3.

INSARR Mision
BAPETEN
Kondisi Lapangan

Masllkan INSARR _Mission.

Ada 3 hat penting yang diajukan
oleh INSARR mision untuk

memperbaiki dokumen SAR, masing-
masing masukan tersebut adalah :

1. Data lingkungan yang
menyangkut data meteorologi,
distribusi penduduk, penggunaan
lahan clan air, fasilitas industri
clan penyebaran zat radioaktif
melalui air permukaan clan air
tanah perlu diperbaharui.

2. Hal-hal yang menyangkut
seismik, diperlukan suatu analisis
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data kajian atall data yang dapat
menunjllkan bahwa bahan bakar
kendali tetap dalam kondisi
bcrfungsi dalam keadaan gempa
berkekuatan mendekati 0,2 g. Di
pertanyakan juga bagaimana
perhitungannya dalam
menetapkan angka 0,2 g sebagai
dasar disain seismik

3. Facia bab 16 SAR, Safety
Analysis. INSARR mission
menyarankan agar asumsi
kecelakaan terparah untuk kajian
atau analisis kecelakaan yang
mungkin teljadi di RSG-GAS
dimisalkan dengan 5 bahan bakar
meleleh. Selama ini asumsi yang
digunakan hanya dengan
menganggap 1 bahan bakar
meleleh.

MaSllkrl/l dan saran BAPETEN

Bapeten sebagai badan yang
berwenang memberi ijin clan mengawasi
operasi RSG-GAS mempunyai reran
yang tidak sedikit dalam proses
penyusunan dokumen LAK revisi 9.
Maka sudah semestinya setiap masukan
ataupun sarannya mesti diperhatikan
dengan sungguh-sungguh. Mulai dari
awal penyusunan dokumen ini saran clan
masllkan dari BAPETEN cukup baByak,
mengingat pada penyusunan LAK kali
ini dikaitkan dengan ijin operasi reaktor,
menyusul dengan terbitnya pedoman
pembuatan analisis keselamatan reaktor
penelitian clan berakhirnya era
penggunaan bahan bakar oksida.

Pointer-pointer yang menjadi masukan
clan saran BAPETEN antara lain adalah

1. Format penulisan LAK hams
mengikuti pedoman yang
diterbitkan oleh BAPETEN,
pedoman ini diadopsi dari Safety
Series IAEA No. 35-G 1.

2. Ditulis dalam bahasa Indonesia,
bagaimanapun kita hendaknya

PengemlJAnganSistem Delwmentasi...
A Mariatmo,dkk

....
J.

menggunakan bahasa Indonesia
karena reaktor kita berada di

Indonesia. Dengan demikian kita
jadi lebih mudah memahami
bersama clan akan mengurangi
kekeliman interprestasi hila
ditemllkan kata-kata yang sulit
dalam bahasa Inggris.

Karena ada perubahan
penggunaan bahan bakar maka
sebelllm merevisi LAK supaya
terlebih dahulu dilakukan analisis

aspek keselamatan operasi
reaktor atas penggunaan bahan
bakar (U30s). Bila kajian
terhadap keselamatan reaktor
slldah selesai dilakllkan clan

kesimpulannya bahwa pengaruh
penggantian bahan bakar baru
tersebllt aspek keselamatan
operasi daB integritas teras
reaktor tetap teljamin.

4. Font, spasi, margin, penomoran
halaman pada dokumen LAK

MaSlikan P2TRR dad kondisi lapangan

P2TRR sebagai pemilik reaktor
selalu mereview clan mengevalllasi
dokllmen LAK baik terhadap kondisi
lapangan mallpun atas kegiatan yang
direncanakan clan disadari akan

menyebabkan adanya pengarllh terhadap
sistem keselamatan reaktor. Menurut
LAK RSG-GAS Panitia Keselamatan

(PK), juga mempunyai wewenang untuk
mereview clan memberi penilaian
terhadap LAK secara periodik, perlu
diketahui bahwa 40 % anggota PK
adalah staf P2TRR dengan demikian
menjadi reIevan bahwa keaktifan PK
sangat ditentukan oleh P2TRR sendiri.

Facia kegiatan penyusunan LAK
revisi 9 ini, kondisi teras reaktor telah
memasuki masa-masa dimana bahan

bakar reaktor yang digunakan adalah
U3Si2. Mestipun di dalam LAK revisi 8
masih tercatat bahan bakarnya DO,

""",
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tetapi hal-hal yang menyangkut analisis
keselamatan reaktor telah disusun clan

sudah mendapat ijin BAPETEN alas
penggunaan bahan bakar U3Si2.
Kemudian basil analisis keselamatan

bahan bakar U3Si2, dipakai sebagai
acuan merivisi LAK khususnya pacta bab
5 clan 16.

Setelah beberapa kali merevisi
SAR, narasi telah telah berhasil diketik
ulang, sehingga file dokumennya dapat
disimpan dengan baik. Teks SAR mulai
disimpan dalam bentuk file elektronik
adalah revisi 8, tetapi untuk label clan
gambar belum disimpan dalam bentuk
elektronik file hal demikian tentu tentH
akan menyulitkan untuk penyusunan
revisi berikutnya. Kualitas label clan
gambar yang disimpan itu menurun
kualitasnya akibat revisi demi revisi
yang telah dilakukan. Maka pacta
kegiatan penyusunan SAR revisi 9 ini
dicanangkan semua dokumen SAR dapat
disimpan dalam bentuk elektronik file,
gambar yang telah kabur clan kurang
jelas akan diupayakan penggambaran
ulang, kalau dalam pelaksanaannya
mengalami kesulitan dapat dilakukan
scanning seperlunya sehingga akhirnya
semua dokumen SAR tersimpang dalam
elektronik file.

PEMBAHASAN

Masukan INSSARR Mission

Ketiga masukan clan saran dari
tim IAEA dalam INSSARR Mission
secara umum masih sulit dilakukan clan

pihak P2TRR memandang saran clan
masukan tersebut acta yang kurang
relevan untuk diimplementasi di RSG-
GAS. Pembahasan masing-masing alas
masukan INSSSARR Mission sebagai
berikut :

Falidasi data

Data lingkungan, distribusi
penduduk, penggunaan lahan clan air,

ISSN 0854.5278

fasilitas industri clan penyebaran zat
radioaktif melalui air permukaan clan air
tanah memang sudah saatnya diperbaiki
keakuratannya. Sebagian dari data yang
tersebut diatas sudah diperbaikan clan
telah dimasukan dalam LAK revisi 9.

Data yang belum dapat diperbaiki dalam
revisi ini akan dilengkapi seeara
bertahap melalui program penelitian
yang akan dilakukan oleh bidang
Keselamatan

Penjelasan ten tang seis11lik

Penjelasan dari P2TRR mengenai
masalah seismik seeara umum dapat
diterima oleh tim INSSARR, namun
P2TRR perlu melengkapi alan
menunjukan tara perhitungan hingga
diperoleh angka 0,2 g. Menurut nara
sumber P2TRR yaitu Bapak Ir
Adiwardoyo menjelaskan bahwa hal-hal
yang diminta IAEA itu sebenarnya
pernah dilakukan perhitungan yaitu
ketika peri ode partisipasi disain antara
Interatom clan BA TAN. Dari dokumen
TOP belum ditemukan bukti bahwa

perhitungan telah dilakukan.

Kajian 5 bahan bakar leleh

Kajian keselamatan dengan
asumsi 5 bahan bakar meleleh, P2TRR
memandang masukan ini sangat
berlebihan clan tidak relevan untuk suatu

reaktor yang telah lama beroperasi.
Analisis dengan asumsi 5 bahan bakar
meleleh hanya relevan untuk
pembangunan reaktor baru. P2TRR
dalam kajiannya pacta SAR bab 16 tetap
menggunakan asumsi 1 bahan bakar
leleh
Masukan BAPETEN

Masukan dari BAPETEN,
sifatnya mengikat mengingat BAPETEN
sebagai pihak yang mempunyai
wewenang memberi ijin operasi reaktor
clan inspeksi, Hamlin sebelum masukan
tersebut mengikat, seharusnya P2TRR
mempunyai hak minta penjelasan clan
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dan mengaj ukan argumentasi bila saran
clari BAPETEN secm'a sungguh-sungguh
belum atau tidak clapat dipenuhi.
Akhirnya masukan BAPETEN clapat
disetujui clan selanjut mengikat bagi
P2TRR untuk ditindak lanjuti clengan
j angka waktu yang telah disepakati
bersama.

Ke 4 masukan BAPETEN,

seluruhnya dapat cliterima oleh P2TRR
dan dimasukan clalam dokumen LAK

revisi 9. Dengan demikian clokumen
LAK revisi 9 yang dihasilkan mengalami
perubahan total mulai clari bahasa,
format clan isinya. Dokumen LAK revisi
9 menjadi 2 bunclel ordner yang terdiri
sekitar 300 lembar narasi leks, 150
lcmbar gambaI' clan 50 lembar label.

Status dari clokumen LAK revisi
9 dari P2TRR telah selesai disusun

cleI)gan format sesuai clengan permintaan
BAPETEN yang clitandai telah
dik:irimnya clokumen LAK revisi 9 pacta
BAPETEN. Selanjutnya pihak
BAPETEN akan mengevaluasi terutama
aspek keselamatannya clan menilai
kcsesuaiannya dengan format yang telah
clitetapkan. 5 clari 20 bab yang clikirim ke
BAPETEN telah selesai dievaluasi oleh

pihak BAPETEN, 15 bab lainnya masih
menunggu evaluasinya.

l11asukaJlP2TRR

Kajian alas penggantian clemen
bakar silisicla akhirnya clapat
cliselesaikan setelah terlibat cliskusi

DAFT AR rUST AKA

PclJgeml)i)lJgolJ Sislem Dekllmenlasi
A. Marialma, dkk

pal~ang clengan pihak BAPETEN,
BAPETEN menyarankan agar basil
analisis ini selanjutnya akan cligunakan
sebagai acuan untuk rnclakukarl revisi
LAK khususnya pacta bab 5 clan 16, clan
bukan clijadikan lapiran pacta dokumen
LAK revisi 9.

Penggambaran ulang clan
scanning alas gambar-gambar yang
suclah mulai kabur telah dilakukan,
clengan demikian semua file clari
dokumen LAK RSG-GAS revisi 9 telah

clisimpan dalam file eletronik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dokumen LAK RSG-GAS revisi 9
telah selesai clisusun, untuk
selanjutnya menunggu basil evaluasi
dari pihak BAPETEN.

2. Penyusunan revisi clokumen LAK
RSG-GAS sebaiknya jangan
clikaitkan sebagai persyaratan ijin
operasi, sehingga kegiatan revisi SAR
clapat clilakukan clengan lebih baik.

3. P2TRR agar lebih bijak untuk'
menclahulukan masukan yang berasal
clari pihak pemberi ijin, sehingga
status ijin operasi reaktor akan lebih
amaH.

4. Penyusunan revisi clokumen LAK
aclalah merupakan kegiatan rutin yang
cliatur clalam SK Kepala BAT AN
No.73/KAlIV/1999, maka seharusnya
kegiatan ini diclanai clari clana rutin.

1. Dokumen Safety Analysis RepOli revisi 8 RSG-GAS, BAT AN 1998
2. Dokumen IAEA, Saran daB masukan INSARR Mission 1998, 2002
3. IAEA Safety Series No. 35-G 1
4. SK. Kepala BAPETEN No. OS-PIKa. BAPETEN/XI/2000, tentang Peclomanan

Pembuatan Laporan Keselamatan Reaktor Penelitian.
5. SK. KepalaBATANNo.73/KA1IV/1999
6. LAK Penggantian Elemen Bakar U308 Ke U3Si2 dengan Densitas 2,96 gram

U/cc. No. Iclent. RSG.OTH/LAKJOl/2001

" , ,



Prosiding Seminar Hasil Penelitian P2TRR
Tahun 2003

ISSN 0854.5278

DISKUSI

Penanya : Yusi Eko Yulianto

1. Pertanyaan:
.2. Siapa yang harus bertanggung jawab mengadakan perubahan SAR, apakah

panitia keselamatan ? .

3. Kenapa terhadap perubahan bagian system Reaktor tidak masuk dalam perubahan
SAR?

4. Kemampuan SDM dalam menanggapi kecelakaan apakah telah masuk ke SAR?
5. Jawaban:

6. Kita semua, star P2TRR yang bidang tugasnya terkait dengan point-point yang
diusulkan untuk diubah dan panitia keselamatan (PK RSG-GAS), setiap 2 tahun
harus menilai dokumen SAR. Atas dasar penilaian tersebut dapat masukan point-
point mana yang perlu dirubah.

7. Dipersilakan untuk mengajukan perubahan-perubahan SAR dengan mengisi
formulir pacta prosedur versi SAR

8. Secara implicit kemampuan SDMnya dalam menanggapi kecelakaan sudah
dimasukan dalam SAR pacta bab13
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