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ABSTRAK

EVALUASI INVENTORY CHANGE REPORT (/CR) TAHUN 2008/2009 - 2012/2013
DI MBA.RI-B. Telah dilakukan Evaluasi Inventory Change Report (Pelaporan
Perubahan Inventori Bahan Nuklir) tahun 2008/2009 - 2012/2013 di MBARI-B (MBA
= Material Balance Area) (RI-B= Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan).
Evaluasi dilakukan pada dokumen laporan perubahan inventori bahan nuklir (fCR).
Perubahan inventori terjadi bila ada penerimaan atau pengiriman bahan nuklir dari
atau ke luar fasilitas nuklir. Berturut-turut laporan perubahan inventori bahan nuklir
tahun 2008/2009 terdiri 3 lembar dokumen ICR (nom or 153, 154 dan 155); tahun
2009/2010 terdiri 1 lembar dokumen ICR (nomor 159); tahun 2010/2011 terdiri 3
lembardokumen ICR (nomor 164, 165 dan 166); dan tahun 2012/2013 terdiri 21embar
dokumen ICR (nomor 175 dan 176). Oari data-data laporan perubahan inventori
bahan nuklir dapat disimpulkan bahwa di MBARI-B telah terjadi kegiatan perpindahan
bahan nuklir meliputi penerimaan bahan nuklir dari fasilitas nuklir lain dan pengiriman
bahan nuklir ke luar fasilitas untuk penelitian dan' pengembangan meliputi penerimaan
4 kali dari RI-E dan 1kali dari RI-A serta melakukan pengiriman 3 kali ke RI-E.
Kata kunci: perubahan, inventori, bahan nuklir

ABSTRACT

EVALUATION OF INVENTORY CHANGE REPORT (/CR) IN 2008/2009 - 2012/2013
IN MBA.RI-B. Evaluation has been performed for Inventory Change Report (fCR) in
2008/2009 - 2012/2013 in MBARI-B (MBA = Material Balance Area) (RI-B = Center
for Accelerator and Material Process Technology). The evaluation performed on the
inventory change report of nuclear material document. Changes in inventories occur
when there is acceptance or shipment of nuclear materials outside nuclear facilities.
Successive reports changes in inventory of nuclear material in 2008/2009 comprised 3
sheets ICR document numbers (153, 154 and 155), in 2009/2010 comprised 1 sheet
ICR document number (159), in 2010/2011 comprised 3 sheets ICR document
numbers (164, 165 and 166), and in 2012/2013 comprised 2 sheets ICR document
numbers (175 and 176). From these data report changes in inventory of nuclear
material can be concluded that in MBARI-B has been the displacement of nuclear
material activities includes receipt of nuclear material from other nuclear facilities and
shipments of nuclear materials out of facilities for research and development includes
receipt 4 times from Rl-E and 1 times from RI-A and 3 times shipment to RI-E.
Key words: inventory, changes, nuclear material.

PENDAHULUAN

Bahan nuklir merupakan bahan (rnaterian yangsangat strategis dan dapat menghasilkan reaksi
pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah

menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi
pembelahan berantai. Sebagai Lembaga Peme
rintah yang melakukan pengkajian dan pemanfaatan
tenaga nuklir, PTAPB-BATAN mengelola bahan
nuklir dalam bentuk curah (cair dan serbuk) serta
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padat. Oleh karena potensi bahan nuklir yang sangat
besar untuk berbagai macam keperluan, maka
dalam penggunaannya harus diawasi oleh suatu
lembaga yang independenl). BATAN sebagai
lembaga Pemerintah Indonesia yang mengelola
bahan nuklir telah menandatangani The Aplication
of Safeguard in Connection With the Treaty on the
Non Proliferation of Nuclear Weapons bersama
dengan IAEA (International Atomic Energy
Agency) sebagai lembaga pengawas internasional
untuk mengawasi pemanfaatan bahan nuklir hanya
untuk tujuan damai dan kesejahteraan umat
manusia. Dengan telah ditandatangani perjanjian
tersebut secara otomatis Indonesia harus bersedia

untuk bekerjasama dan diawasildiinspeksi fasilitas
nuklirnya oleh IAEA. Sedangkan tugas pengawasan
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan bahan nuklir
Pemerintah Indonesia, dilaksanakan oleh Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai
lembaga independen2).

Untuk memudahkan pengawasan terhadap
pengelolaan dan pemanfaatan bahan nuklir, maka
PTAPB-BATAN dalam pembuatan dokumen
dokumen pelaporan sistem pertanggungjawaban
dan pengendalian bahan nuklir mengikuti aturan
baku dari IAEA. Dokumen-dokumen yang
dimaksud adalah: dokumen pelaporan perubahan
inventori bahan nuklir (ICR = Inventory Change
Report) dibuat setiap bulan apabila terjadi
perubahan inventori bahan nuklir lform ICR dapat
dilihat dalam lampiran 1); dokumen daftar inventori
fisik bahan nuklir (PIL = Physical Inventory
Listing) lform PIL dapat dilihat dalam lampiran 2);
dan dokumen pelaporan neraca bahan (MBR =
Material Balance Report) lform MBR dapat dilihat
dalam lampiran 3). PIL dan MBR dibuat setiap
tahun baik ada perubahan inventori maupun tidak
dan disertaildilampiri dengan dokumen ICR3).

Pengiriman PIL dan MBR ke Bapeten tidak boleh
melebihi 7 hari setelah inspeksi PIV (Physical
Inventory Verification). Sebagai fasilitas pengelola
bahan nuklir MBA RI-B mempunyai 7 (tujuh)
Tempat Pengukuran Pokok (KMP = Key
Measurement Point) yaitu: KMP-A (gudang
pengelolaan bahan bakar baru) , KMP-B
(pengelolaan bahan bakar teras reaktor). KMP-C
(pengelolaan penyimpanan bahan bakar bekas),
KMP-DO (pengelolaan penyimpanan bahan nuklir
yang berada di lokasi dalam gedung reaktor di luar
KMP-A, KMP-B dan KMP-C). Sedangkan penge
lolaan penyimpanan bahan nuklir curah KMP-Dl,
KMP-D2 dan KMP-D3 berada di lokasi gedung
Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan.
Selanjutnya instalasi atau fasilitas nuklir danlatau
kegiatannya yang telah dideklarasikan oleh
Pemegang Ijin Fasilitas Nuklir wajib melaporkan

kepada Kepala BAPETEN berupa Dokumen
Protokol Tambahan.

TEORI DAN TAT A KERJA

. Pengisian formulir Pelaporan Perubahan
Inventori (ICR) ini mengacu Model-Kode 10 dari
Subsidiary Arrangements, General Part, Safe
guards Agreement: INFCIRC/1534). Dalam sistem
pengisian formulir Pelaporan Perubahan Inventori
ini didasarkan atas struktur konsep daerah neraca
bahan (MBA) dan harus sesuai dengan ketentuan
ketentuan yang diuraikan dalam aturan tambahan
(Facilities Attachment =FA).

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penulisan
makalah ini ialah berupa rekaman dan laporan
meliputi buku besar (GL) , buku pelangkap (SL) ,
dokumen pemindahan internal (IMT). dokumen
perubahan inventori (ICD-MT) dan dokumen ICR,
PIL dan MBR.

Peralatan

Peralatan yang digunakan berupa computer
dan printer.

Metodologi
PIT di MBA.RI-B dilakukan sekali dalam

setahun dengan selang waktu antara 11 (sebelas)
bulan sampai dengan 13 (tiga belas) bulan dan
diverifikasi oleh Inspektur BAPETEN. Laporan
meliputi Laporan Perubahan Inventori (Inventory
Change Report=ICR), MBR (Material Balance
Area) dan Daftar Inventori Fisik (Physical
Inventory Listing).

Penulis menyelia perubahan inventori
bahan nuklir selama 5 (lima) tahun terakhir ini dan
terjadi 9 kali transaksi bahan nuklir antar MBA.
Dari perubahan inventori ini akan mempengaruhi
pelaporan PIL dan MBR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tahun 2008/2009 ada 3 lembar dokumen ICR

yaitu:

1. ICR nomor 153 adalah pengiriman domestik

(SD = shipment domestic) 2 entry dan penerima

an domestik (RD = receipt domestic) 2 entry

semuanya uranium alam keduanya dari dan ke

RI-E (Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir);
2. ICR nomor 154 adalah penerimaan domestik

(RD = receipt domestic) dari RIA (Pusat Tekno

logi Nuklir Bahan dan Radiometri) BAT AN

Bandung terdiri 1 entry uranium pengkayaan

tinggi (fission chamber detector);
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3. ICR nomor 155 adalah kehilangan nuklir (LD =

measured discard) di RI-B yang dijelaskan pula

dengan lembar concise note terdiri 1 entry
uranium alam.

Dalam tahun 2009/2010 ada llembar dokumen ICR

yaitu:

1. ICR nomor 159 adalah penerimaan domestik

(RD = receipt domestic) dari RIE terdiri dari 2

entry uranium alam dan 1 entry uranium deplesi.

Dalam tahun 2010/2011 ada 3 lembar dokumen ICR

yaitu :

1. ICR nomor 164 adalah pengiriman domestik

(SD = shipment domestic) ke RIE terdiri 1 entry
uranium alam;

2. ICR nomor 165 adalah pengurangan konten
batch (RM = decrease in batch content) dan

penggabungan konten batch (RP = increase in

batch content) di'RI-B terdiri dari 6 entry dan

perubahan elemen dari enriched uranium

menjadi depleted uranium (ED) dimana

perubahannya dijelaskan pada lampiran lembar

concise note terdiri 1 entry; dan
3. ICR nomor 166 adalah penerimaan domestik

(RD = receipt domestic) dari RIE terdiri 1 entry

uranium deplesi.

Dalam tahun 2011/2012 tidak ada lembar dokumen

ICR akan tetapi di dalam MBA RI-B ada per
pindahan bahan nuklir antar KMP dan dicatat dalam
dokumen IMT, IL dan SL serta map.

Dalam tahun 2012/2013 ada 21embar dokumen ICR

yaitu :

1. ICR nomor 175 adalah pengiriman domestik

(SD = shipment domestic) ke RIE terdiri 1 entry
uranium alam;

2. ICR nomor 176 ICR adalah penerimaan
domestik (RD = receipt domestic) dari RIE

terdiri 1 entry uranium alam.

Adapun data-data evaluasi pelaporan
perubahan inventori bahan nuklir 2008/2009
2012/2013 seperti dalam Tabell dan Tabel2.

Tabel1. Pelaporan Perubahan Inventori Bahan
Nuklir (ICR)

TAHUN

ICR

No.

DocEntry

2008/2009
153,154,15536

2009/2010

15913

2010/2011
164,165,16639

2011/2012

-
--

2012/2013
175,17622

Tabel 2. Pelaporan Perubahan PIL dan MBR

TAHUN

PIL
MBR

No.

DocEntryNo.DocEntry

2008/2009
156,1572198158134

2009/2010
160,161,3200163131

162 2010/2011
167,168,3200170133

169 2011/2012
171,172,3202174129

173 2012/2013
177,178,3203180131

179

KESIMPULAN

Dalam kurun waktu tahun 2008/2009

sampai dengan tahun 2012/2013 di MBARI-B telah
terjadi kegiatan perpindahan bahan nuklir baik
penerimaan bahan nuklir dari fasilitas nuklir lain
maupun pengiriman bahan nuklir ke luar fasilitas
(antar MBA) sedang untuk tahun 2011/2012 terjadi
perpindahan bahan nuklir antar KMP. Dapat
dikatakan kegiatan perpindahan bahan nuklir di
MBARI-B adalah untuk penelitian dan pengem
bangan meliputi penerimaan 4 kali dari RI-E dan 1
kali dari RI-A serta melakukan pengiriman 3 kali ke
RI-E.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada para Pengawas Bahan Nuklir dan Pengurus
Bahan Nuklir di MBARI-B sehingga makalah ini
dapat diselesaikan.
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Ketenaganukliran,
2. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2000

ten tang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir,
3. Peraturan Kepala Bapeten Nomor 4 Tahun 2011

ten tang SPPBN,

4. Model-Kode 10 dari Subsidiary Arrangements,
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TANYA JAWAB

Tri Rusmanto
~ Mengapa pada periode tahun 2011/2012 tidak

ada laporan pembukuan BN ?

Agustinus Supriyanto
<} Benar, perioda tahun 2011/2012 tidak ada

laporan perubahan BN antar MBA, tetapi di
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dalam MEA terjadi perpindahan BN antar
KMP dan perubahan tersebut dibukukan
dalam fL, SL, MAP, dan MT

Triyono
~ Metoda evaluasi yang dipindah apa ? Mohon

dijelaskan selengkapnya

Agustinus Supriyanto
~ Metode evaluasi yang digunakan ialah dengan

menyelia dokumen perpindahan bahan bakar
nuklir (fCR) baik itu pengiriman BN maupun
penerimaan BN yang terjadi di MEA (Materiel
Balance Avea)
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