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ABSTRAK

ANALISA KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT KUANTIFIKASI BAHAN NUKLIR DALAM KERANGKA EFISIENSI

DAN EFEKTIFITAS SAFEGUARDSPADA RESKTOR RISET DAN DAYA. Makalah ini mendiskusikan

opsi kuantifikasi bahan nuklir untuk keperluan safeguards reaktor riset dan daya, yaitu
opsi status quo, opsi pengukuran bahan nuklir (mobile unit), dan opsi pengukpran
bahan nuklir terpusat pada tempat tertentu. Ketiga opsi ini dibandingkan dengan

berdasar kepada efektivitas safeguards, efisiensi timeline, biaya dan aspek

keselamatannya. Opsi status quo mendasarkan kuantifikasi nilai item inventori
berdasarkan perkiraan (estimasi) atau nilai pengiriman (shipper value) yang belum

dilakukan verifikasi. Kuatifikasi dengan pengukuran bahan nuklir (mobile unit) adalah
kuantifikasi melalui pengukuran berbasis perangkat NDA sehingga datanya lebih

teIjamin dari segi kepastiannya. Sedangkan opsi pengukuran terpusat adalah

pengukuran bahan nuklir ditransfer ke fasilitas lain. Ketiga opsi terse but memiliki
berbagai kelebihan dan kekurangan. Opsi status quo bisa cepat dilaksanakan namun

tingkat ketidaktelitian kuatifikasi cukup tinggi. Opsi pengukuran dengan metQde NDA

menghasilkan kuantifikasi akurat namun menimbulkan tambahan biaya dan paparan
radiasi pada pekeIja. Sedangkan opsi pengukuran dengan fasilitas lain sulit dilakukan

karena bahan nuklir tersebut harus dikonversi ke bentuk yang stabil.

ABSTRACT
ANALYSIS ON THE DECISION MAKING ON NUCLEAR MATERIAL MEASUREMENTS FOR SAFEGUARDS
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS ON RESEARCH AND POWER REACTORS. This paper disucsses
three options in quantifying nuclear materials, ie. status quo, mobile unit measurement
and centralised measurement. These three options are compared based on their

safeguards effectiveness, timelinejefficiency, cost and safety aspects. Status quo
measurement relies unverified estimation on nuclear materials, mobile unit measurement
utilise NDA technique in order to obtain more accurate result while centralised
measurement system transfers all measurements to another facility which posses more
shopisticated equipment. Each of these three measurement options posesses relative
advantages and disadvantages over the others. Status quo quantification is easy to
perform but entails high inaccuracy. Mobile unit quantification is probably the best
option, but it yields higher cost and radiation doses to workers. Centralised measurement
facility is difficult to realise since the radioactive materials have to be coverted to their
stable form.

PENDAHULUAN
Dalam melakukan analisa

opsi pengukuran bahan nuklir
dalam rangka efisiensi, clan
efektifitas safeguards, dilakukan
evaluasi pilihan berbagai opsi
berdasarkan kriteria sebagai
berikut:
.Tingkat Efektifitas Safeguards:

Apakah opsi ini akan
memberikan peningkatan

kemampuan pengendalian clan
akuntabilitas bahan nuklir?
Ketepatan Waktu (Timeline): Apakah opsi
ini akan mengurangi waktu penanganan
bahan nuklir yang belum terukur?
Biaya: Apakah biaya yang dikeluarkan pada
opsi ill akan memberikan efisiensi pada
investasi yang sudah dikeluarkan?
Kesehatan clan Keselamatan: Apakah
implementasi dari opsi akan memberikan
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darnpak pada aspek kesehatan
dan keselarnatan masyarakat?
Disini akan ditampikan berbagai

opsi yaitu: opsi status quo, opsi
pengukuran bahan nuklir (mobile
unit), dan opsi pengukuran bahan
nuklir terpusat pada tempat
tertentu.

tersebut. Dari segi keselamatan, maka opsi ini
tidak memberikan fisiko tambahan dalam hal
penanganan bahan nuklirnya. Walaupun
begitu, dengan mempertahankan sejumlah
kuantitas bahan nuklir yang tidak diketahui,
maka akan meningkatkan resiko terhadap
kesehatan, keselamatan, maupun lingkungan.
Demikian pula kemungkinan terhadap
pencurian dan pendiversian bahan nuklir
menjadi tidak terdeteksi. Dan akan menjadi
sulit untuk membuktikan bahwa bahan nuklir
terse but tidak digunakan untuk memproduksi
persenjataan nuklir ataupun telah terjadi
sabotage pada bahan nuklir tersebut.
Walaupun opsi ini menghasilkan dampak yang
kecil pada operasi fasilitas, tetapi untuk
kepentingan safeguards dimasa depan, bukan
merupakan solusi yang tepat dalam menangani
bahan nuklir yang belum diukur.

OPSI STATUS QUO
Status inventori bahan nuklir di

fasilitas nuklir BAT AN sangat
bervariasi. Beberapa fasilitas
mempunyai kemampuan dalam hat
pengukuran bahan nuklir, Beberapa
fasilitas mendasarkan kuantifikasi
nilai item inventori berdasarkan
perkiraan (estimasi) atau nilai
pengiriman (shipper value) yang
belum dilakukan verifikasi. Limbah
bahan nuklir yang dihasilkan pada
dasarnya sulit diukur. Proses
kuantifikasinya dilakukan melalui
estimasi dan tidak termasuk dalam
item PIT. Opsi ini memberikan
tingkat penerapan safeguards yang
rendah terhadap aspek
pengendalian bahan nuklir. Pada
opsi status quo ini, tingkat
kepercayaan dari statement
inventori bahan nuklir akan menjadi
turun, bersamaan dengan
meningkatnya bahan nuklir yang
tak terukur. Opsi status quo ini
tidak memberikan kecepatan dalam
penanganan bahan nuklir yang
belum diukur. Jika suatu iem
inventori bahan nuklir akan diukur
dengan metode yang ada, dan
pemilihannya dilakukan pada
proses PlY. Setelah dilakukan
pengukuran pada item inventori
tersebut dengan menggunakan
metode verifikasi yang disetujui,
maka nitro kuantifikasi tersebut
dapat masuk pada pencatatan
akunting bahan nuklir. Walaupun
begitu nitro sampel pada proses PlY
adalah sangat kecil, jika
dibandingkan dengan populasi
inventori, sehingga kemungkinanan
penanganan pengukuran bahan
nuklir terhadap item inventori yang
belum terukur menjadi kecil. Opsi
status quo ini tidak memberikan
tambahan biaya yang diperlukan
maupun tambahan ataupun
perubahan operasi dari fasilitas

OPSI PENGUKURAN BAHAN NUKLIR

Opsi dapat dilakukan dengan asumsi
bahwa kemampuan dan perangkat pengukuran
bahan nuklir tersedia. Opsi ini memberikan
kemungkinan dilakukannya pengukuran pacta
semua item inventori bahan nuklir. Nilai
kuantifikasi item inventori bahan nuklir yang
sebelumnya didapat melalui estimasi ataupun
penimbangan, kuatifikasi melalui pengukuran
berbasis perangkat NDA dapat menjadi data
yang lebih terjamin daTi segi kepastiannya.
Oleh karena itu, opsi ini akan memberikan
nilai-nilai kuantifikasi item inventori bahan
nuklir melalui pengukuran daTi bahan nuklir
yang belum terukur. Jika nilai item inventori
yang sebelumnya didapat melalui estimasi,
maka nilai basil pengukuran kakn masuk
dalam pencatatan akuntabilitas bahan nuklir.
Efektifitas safeguards akan meningkat, jika
semua item inventori bahan nuklir dapat
diukur. Walaupun pengukuran dilakukan pacta
porsi kecil, maka tetap akan memberikan
jaminan yang pasti pacta pernyataan
pencatatan akuntabilitas bahan nuklir.
Pengukuran dapat dilakukan berbasis NDA
gamma, neutron maupun kalorimeter dalam
kaitannya untuk mendapatkan informasi
safeguards secara tepat waktu.

Dalam hal ini acta pertentangan antara
pengukuran yang tepat waktu dengan
kesehatan dan keselamatan. Program untuk
mengukur semua bahan nuklir akan
memberikan solusi ketepatan waktu untuk
mengukur bahan nuklir yang belum terukur.
Walaupun demikian pendekatan ini akan
bersebrangan dengan pendekatan ALARA,
dimana paparan radiasi dalam penanganan
bahan nuklir barns dibuat seminimal
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kualifikasi personel yang sesuai dalam
menangani pengukuran bahan nuklir. Jika
perangkat dan personel yang sesuai untuk
melakukan pengukuran bahan nuklir pada
fasilitas tertentu, maka unit mobile
pengukuran bahan nuklir terse but dapat
melakukan kerjasama dengan fasilitas pemilik
perangkat dan personel dalam melakukan
pengukuran bahan nuklir pada fasilitas
tertentu. Pada fasilitas-fasilitas yang tidak
mempunyai perangkat NDA pengukur bahan
nuklir, maka unit ini akan meningkatkan nilai
kepastian dari setiap item inventori yang
diukur pada fasilitas terse but. Ketersediaan
implementasi opsi ini bergantung pada
tersedianya satu unit perangkat NDA berbasis
gamma, netron dan kalorimeter. Hal yang
harus diperhatikan pada penerapan opsi ini
adalah waktu yang diperlukan untuk
persetujuan opsi ini diterapkan, waktu yang
diperlukan untuk memasang perangkat ini
pada fasiltas tertentu, dan perlakuan
pengujian maupun kualifikasi dari aktifitasnya.
Walaupun begitu, setelah persetujuan perin sip
sudah disetujui, maka waktu yang dibutuhkan
dalam melakukan aktifitas pengukuran bahan
nuklir akan menjadi relatif singkat. Opsi ini
akan memberikan efektifitas biaya dalam
pengadaan perangkatnya, sehingga tidak perlu
terjadi duplikasi dalam pengadaan perangkat
NDA berbasis gamma, netron dan kalorimeter.
Maka dengan pengoperasian unit perangkat
mobile untuk pengukuran bahan nuklir akan
didapatkan penghematan dan efiensi dalam
mendapatkan informasi safeguards. Dari segi
penerapan safeguards opsi ini akan
memberikan kepastian terhadap nilai item
inventori bahan nuklir pada semua fasilitas
bahan nuklir di BAT AN termasuk
kemungkinan penerapan safeguards pada
PLTN dimasa yang akan datang.

mungkin. Pendekatan altematif
dalam hal ini adalah dengan
melakukan stratifikasi pada PITnya,
yaitu PIT dengan pengukuran dan
PIT yang tidak menggunakan
pengukuran. Pada waktu proses
inventori fisik, sampel statistik daTi
kedua populasi tersebut, dengan
pembobotan yang lebih besar pad a
item yang belum terukur,
digunakan untuk memilih item
inventori yang akan diukur dengan
metode dan instrumen tasi yang
akan memberikan nilai kuantifikasi
yang cepat pada bahan nuklir
tersebut. Pendekatan ini akan
memberikan penundaan
pengukuran pada beberapa item
inventori, tetapi hal ini merupakan
pendekatan yang book bagi
kepentingan kesehatan dan
keselamatan pekerja. Dengan
menurunnya populasi item yang
belum terukur, sampel statistik
kemudian dimodifikasi, sehingga
akan mempercepat waktu
penanganan pengukuran item yang
belum terukur. Baik item yang
diukur maupun yang tidak diukur
akan dipilih kembali pada proses
PIT dengan kemungkinan yang
sarna pada masing-masing item
untuk kemungkinan dilakukan
pengukuran.

Dalam kondisi dimana
perangkat instrumen NDA untuk
mengukur bahan nuklir tidak
tersedia pada masing-masing
fasilitas nuklir, maka dapat
dibentuk unit mobile pengukur
bahan nuklir yang terpusat dan
dapat melakukan pengukuran
bahan nuklir pada fasilitas-fasilitas
yang membutuhkan pada saat
PITnya. Unit mobile instrumen
tersebut terdiri daTi perangkat NDA
berbasis gamma, netron dan
kalorimeter beserta personel yang
mampu menangani pengukuran
bahan nuklir. Pengendalian dan
akuntabilitas bahan nuklir tetap
menjadi tanggung jawab daTi
penanggung jawab fasilitas nuklir
tersebut. Pengaturan yang harus
dilakukan oleh unit mobile
pengukuran bahan nuklir tersebut
adalah penyediaan metode
pengukuran yang tepat dan

OPSI PENGUKURAN BAHAN NUKLIR
TERPUSAT PADA TEMPAT TERTENTU

Opsi dapat diterapkan dengan asumsi
bahwa kemampuan pengukuran bahan nuklir
dapat dilakukan pada fasilitas lain, sehingga
jika diperlukan pengukuran pada fasilitas
tersebut, maka bahan nuklir tersebut harus
ditransfer ke fasilitas yang memiliki perangkat
pengukuran bahan nuklir. Setelah dilakukan
pengukuran, kemudian bahan nuklir tersebut
dikembalikan pada fasilitas awal. Selain itu
implementasi dari opsi ini memerlukan
persetujuan antar fasilitas dalam hal
pengiriman-penerimaan bahan nuklir (shipper-
receiver agreement). Selain itu opsi ini
memberikan peningkatan resiko safeguards
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melalui proses pemindahan bahan
nuklir berupa resiko transportasi
clan adanya offset nilai pembukuan
pengiriman clan penerimaan bahan
nuklir, sehingga akan menurunkan
tingkat kepastian nitro item
inventori pada pembukuan bahan
nuklir.

sebelum dilakukan pengiriman. Selain itu
bahan nuklir tertentu dapat dikirimkan dalam
bentuk asal, sedangkan bahan nuklir lainnya
harus melalui proses agar didapat bentuk yang
stabil sebelum dikirimkan. Transportasi bahan
bahan nuklir dalam beberapa aspek akan
memberikan beberapa resiko, seperti
penanganan pemaketan, paparan radiasi pada
para pekerja dan kemungkinan terjadinya
kontaminasi, jika terjadi kecelakaan.
Walaupun penanganan transporasi bahan
nuklir sampai saat ini selalu dapat dilakukan
dengan aman, tetapi tetap ada resiko terhadap
masyarakat akan terjadinya kecelakaan,
pencurian, maupun sabotage pada transportasi
bahan nuklir.

Ketika sudah diputuskan
untuk melakukan pengiriman
bahan nuklir untuk keperluan
pengukuran pada fasilitas lain,
maka pilihan ini sudah mengurangi
permasalahan penanganan pada
bahan nuklir yang belum diukur.
Bahan nuklir tertentu memerlukan
pemaketan dalam kontainer

ANALISA KRITERIA PEMILIHAN OPSI

Opsi Kriteria Evaluasi

Efe ktifitas
Safeguards
Resiko terjadi

I diversi bahan
nuklir

Timeliness Biaya Kesehatan dan

kese~matan
Hasil
keseluruhan

1. Opsi Staus
quo

Tidak ada Tidak terjadi
tambahan

Adanya ketidak
pastian

Timbulnya
beberapa
resiko clan
tidak
tertanganinya
situasi

Unit mobile
pengukuran
BN

Timely Adanya
paparan
tambahan,
rendah

2. Opsi
pengukuran BN

Ada
peningkatan,
sedikit.

Dapat menjadi
solusi
efektifitas daD
efisiensi
safeguards
dimasa depan

Tidak dapat dilakukan, sampai bahan nuklir terse but dapat dikonversikan ke
bentuk yang stabil.

3. Opsi
Pengukuran di
fasilitas lain
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