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ABSTRAK 

VERIFIKASI REAKTIVITAS LEBIH PADA TERAS SETIMBANG AWAL RSG GAS. 

BAPETEN adalah lembaga yang berwenang untuk mengawasi penggunaan energi nuklir di 

Indonesia. Pengawasan terhadap penggunaan energi nuklir dilakukan melalui tiga pilar: 
regulasi, perizinan, dan inspeksi. Dalam rangka untuk menjamin keselamatan operasi reaktor 

riset, unit pengkajian BAPETEN melakukan pengkajian independen guna melakukan verifikasi 

terhadap nilai-nilai parameter yang terkait dengan keselamatan yang ada di dalam LAK, di 

mana aspek neutronik termasuk di dalamnya. Pada aspek ini dilakukan verifikasi terhadap 
reaktivitas lebih pada teras setimbang RSG GAS melalui perhitungan menggunakan paket 

program MCNP-ORIGEN. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai reaktivitas lebih pada teras 

setimbang RSG GAS tanpa xenon sebesar 9,4%. Sedangkan nilai reaktivitas lebih yang 
tercantum di LAK RSG GAS sebesar 9,7%. Dari kedua nilai tersebut diperoleh hasil 

Perhitungan verifikasi menunjukkan nilai yang sesuai dengan dengan nilai di LAK RSG GAS.  

Katakunci: Verifikasi, Reaktivitas Lebih, Raktor RSG GAS , MCNP, ORIGEN 

 

ABSTRACT 

VERIFICATION FOR EXCESS REACTIVITY ON BEGINNING EQUILIBRIUM CORE 

OF RSG GAS. BAPETEN is an institution authorized to control the use of nuclear energy in 

Indonesia. Control for the use of nuclear energy is carried out through three pillars: regulation, 

licensing, and inspection. In order to assure the safety of the operating research reactors, the 

assessment unit of BAPETEN is carrying out independent assessment in order to verify safety 

related parameters in the SAR including neutronic aspect. The work includes verification to the 

Power Peaking Factor in the equilibrium silicide core of RSG GAS reactor by computational 

method using MCNP-ORIGEN. This verification calculation results for is 9.4%. Meanwhile, the 

RSG-GAS safety analysis report shows that the excess reactivity on equilibrium core of rsg gas  

is 9.7%.. The verification calculation results show a good agreement with the report. 

Keywords: Verification, Excess Reactivity, RSG GAS Reactor, MCNP, ORIGEN 

 

 

1. Pendahuluan 

Saat ini Pusat Reaktor Serba Guna 

(PRSG), Badan Tenaga Nuklir Nasional 

(BATAN), selaku Pengusaha Instalasi 

Nuklir (PIN) yang mengoperasikan 

reaktor RSG GAS sedang mengajukan 

perbaikan dokumen LAK ke Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 

sehubungan izin operasi reaktor 

tersebut. Sejalan dengan proses 

perbaikan tersebut, Pusat Pengkajian 

Sistem dan Teknologi Pengawasan 



 

 

 

Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) 

BAPETEN selaku unit pendukung 

teknis melakukan pengkajian 

independen terhadap keselamatan 

reaktor RSG GAS terkait dengan tugas 

pengawasan. Hasil kajian ini digunakan 

untuk memberikan dukungan teknis 

kepada Direktorat Perizinan dalam 

rangka proses evaluasi LAK. 

Tulisan ini menyajikan 

perhitungan reaktivitas lebih pada teras 

setimbang awal RSG GAS. Ini penting 

untuk dilakukan karena nilai reaktivitas 

lebih pada teras setimbang awal 

merupakan parameter yang terkait 

langsung dengan kemampuan batang 

kendali dalam memadamkan operasi 

reaktor. Karena hal ini, maka batasan 

reaktivitas lebih pada teras setimbang 

awal sangat terkait dengan keselamatan 

operasi reaktor. Perhitungan reaktivitas 

lebih pada teras setimbang awal ini 

dilakukan menggunakan paket program 

MCNP-ORIGEN. 

 Kajian ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan nilai reaktivitas lebih pada 

teras setimbang awal tanpa xenon 

dengan menggunakan paket program 

MCNP-ORIGEN. Kajian dilakukan 

guna mendukung evaluasi LAK Reaktor 

RSG GAS, yakni verifikasi pada nilai 

reaktivitas lebih teras setimbang awal 

RSG GAS yang tercantum di dalam 

LAK Reaktor RSG GAS. 

 

2. Deskripsi Teras Reaktor RSG 

GAS 

Reaktor Serba Guna 

G.A.Siwabessy (RSG GAS) merupakan 

reaktor riset jenis MTR (Material 

Testing Reactor) pertama di dunia yang 

dioperasikan langsung dengan 

menggunakan elemen bakar 

pengkayaan Uranium rendah, LEU 

(Low Enriched Uranium). Pada saat 

rancang bangun RSG-GAS 

dilaksanakan, hanya tersedia elemen 

bakar LEU jenis oksida (U3O8-Al) 

yang dpata digunakan untuk memenuhi 

spesifikasi yang ditentukan. Oleh 

karena itu RSG GAS menggunakan 

bahan bakar oksida dengan densitas 

Uranium dalam meat sebesar 2,96 

g/cm3 dengan pengkayaan U235 

sebesar 19,75%. 

Dalam rangka meningkatkan 

kinerja reaktor, telah dilakukan konversi 

teras RSG GAS dari bahan bakar oksida 

menjadi silisida. Hal ini dilakukan 

karena penggunaan bahan bakar silisida 

dengan densitas Uranium yang lebih 

tinggi dapat meningkatkan panjang 

siklus operasi reaktor. 

Susunan teras setimbang (TWC) 

seperti ditunjukkan pada Gambar 1 

merupakan konfigurasi teras setimbang 



 

 

 

(TWC) silisida RSG GAS. Teras aktif 

dari TWC terdiri atas 40 elemen bakar 

standar (EB), 8 elemen bakar kendali 

(EK), satu posisi iradiasi di tengah 

(CIP) yang besar yang terdiri atas 2 x 2 

posisi kisi teras, dan 4 posisi iradiasi 

(IP) di dalam teras reaktor, masing-

masing mengambil satu posisi kisi teras. 

Sehingga keseluruhan teras TWC terdiri 

atas 960 pelat elemen bakar, yang 

berarti identik dengan 45,7 elemen 

bakar standar. 

 

 

Gambar 1.  Susunan Teras Setimbang 

 

 Reaktivitas lebih teras 

setimbang awal RSG GAS merupakan 

kondisi yang penting dalam disain teras 

reaktor. Reaktivitas lebih teras 

setimbang awal RSG GAS merupakan 

pembatas dalam kaitannya dengan 

analisis terhadap kemampuan dari 

batang kendali untuk memadamkan 

reaktor. Pengambilan nilai reaktivitas 

lebih teras setimbang dilakukan di awal 

operasi teras karena secara konservatif 

nilai reaktivitas lebih teras setimbang 

akan bernilai lebih besar dibandingkan 

dengan nilai reaktivitas lebih di akhir 

teras setimbang. 

 

3. Pemodelan Reaktor RSG GAS 

dengan MCNP 

Komponen reaktor yang berada 

di dalam tangki dan teras reaktor, 

termasuk materialnya, dimodelkan 

dalam bentuk geometri, dimensi, dan 

komposisi sedekat mungkin dengan 

obyek aslinya. Dalam pemodelan ini 

komposisi bahan bakar reaktor 

diperoleh dari hasil pembakaran dengan 

program ORIGEN sehingga fraksi bakar 

elemen bakar setelah mengalami 

pembakaran sama dengan fraksi bakar 

elemen bakar yang tercantum di dalam 

teras setimbang silisida awal siklus. 

Sedangkan untuk kedelapan batang 

kendali diasumsikan dalam posisi 

ditarik ke atas sepenuhnya sehingga 

pada posisi yang ditinggalkan di dalam 

teras terisi oleh air. 



 

 

 

 

Gambar 2. Representasi teras reaktor 

      RSG GAS dalam MCNP. 

     Gambar 3. Representasi elemen  

bakar                    reaktor RSG GAS dalamMCNP 

 

Geometri teras reaktor RSG 

GAS yang dimodelkan di dalam kajian 

verifikasi ini didasarkan pada 

konfigurasi sebagaimana diuraikan di 

LAK. Komponen-komponen utama 

reaktor yang dimodelkan (Gambar 1) 

meliputi: 

 Elemen bakar standar sejumlah 

40 batang. 

 Elemen bakar kendali sejumlah 

8 batang. 

 Elemen Beryllium sejumlah 37 

batang. 

 Central Iradiation Position 

(CIP). 

 Iradiation Position (IP) 

sejumlah 4 buah. 

 PRTF 

 Sistem Rabbit sejumlah 5 buah. 

 Beryllium Block 

 6 buah tabung berkas neutron 

(beamport). 

 Dalam menyusun input model 

ini digunakan program MCNP5 untuk 

menyusun konfigurasi teras reaktor 

RSG GAS dan ORIGEN2 untuk 

menghitung fraksi bakar bahan bakar 

dan nuklida yang muncul setelah bahan 

bakar di iradiasi. 

 

3.1. Kartu KCODE 

 Dalam perhitungan kekritisan 

reaktor, perlu didefinisikan kartu 

KCODE yang berisi informasi 

mengenai jumlah partikel sumber yang 

disimulasi, harga awal keff, jumlah 

siklus yang dilompati sebelum 

perhitungan akumulasi keff dimulai, dan 

jumlah siklus total yang dikehendaki 

dalam perhitungan. Jumlah partikel 



 

 

 

yang disimulasi dalam perhitungan 

disesuaikan dengan kompleksitas sistem 

teras, lazimnya terdapat minimal 1 

partikel dalam material dapat belah. 

Semakin banyak partikel yang 

disimulasikan, akan semakin kecil 

standar deviasinya sehingga 

memberikan hasil yang lebih akurat. 

Kartu KCODE ini memiliki bentuk 

sebagai berikut: 

 KCODE nsrck rkk ikz

 kct 

di mana 

nsrck : jumlah neutron sumber pada 

tiap siklus 

rkk : harga awal untuk keff 

ikz : jumlah siklus yang akan 

dilompati sebelum 

perhitungan keff 

diakumulasikan 

kct : jumlah siklus dalam 

perhitungan 

Dalam perhitungan ini digunakan 

nsrck= 1000, rkk= 1.0, ikz= 50, dan kct= 

150. 

 

3.2. Kartu KSRC 

 Partikel sumber yang 

disimulasikan ditempatkan tersebar di 

setiap daerah bahan bakar yang 

mengandung bahan dapat belah. Lokasi 

partikel yang disimulasikan ini harus 

cukup jauh dari batas-batas sel. 

Biasanya satu titik sumber pada tiap 

daerah bahan dapat belah sudah cukup, 

karena MCNP akan segera menghitung 

dan menggunakan distribusi sumber fisi 

yang baru. Kartu KSRC digunakan 

untuk menentukan posisi partikel 

sumber yang disimulasikan, berisi 

informasi mengenai koordinat spasial 

partikel sumber dalam sumbu x, y, dan 

z dalam format berikut: 

KSRC  x1 y1 z1 

   x2 y2 z2 

   dan seterusnya 

sampai  sejumlah  nsrck  triplet. 

4. Metode Perhitungan 

 Perhitungan nilai reaktivitas 

lebih pada teras setimbang awal RSG 

GAS ini dilakukan dengan 

menggunakan paket program MCNP5-

ORIGEN2. Program MCNP5 

menerapkan metode Monte Carlo yang 

bersifat statistik dalam mencari 

penyelesaiannya. Cara penyelesaian 

yang demikian berbeda dengan metode 

transport yang bersifat deterministik 

yang diterapkan di paket-paket program 

yang lain pada umumnya. Dalam 



 

 

 

metode deterministik, cara yang paling 

umum diterapkan adalah metode ordinat 

diskret yang menyelesaikan persamaan 

transport untuk perilaku partikel rata-

rata. Metode Monte Carlo tidak 

memecahkan persamaan eksplisit, tetapi 

mencari penyelesaian dengan cara 

mensimulasikan partikel-partikel secara 

individual serta mencatat beberapa 

aspek (disebut tally atau cacah) dari 

perilaku rata-rata partikel tersebut
[2]

. 

Jadi, metode Monte Carlo 

menyelesaikan permasalahan transport 

dengan melakukan simulasi atas riwayat 

atau jalannya partikel, bukan 

memecahkan persamaan. Tidak perlu 

disediakan persamaan transport guna 

menyelesaikan persoalan dalam metode 

Monte Carlo. 

4.1. Deskripsi Program MCNP 

MCNP, kependekan dari Monte 

Carlo N-Particle, adalah program   

di Los Alamos National Laboratory 

(LANL), Amerika Serikat
[2]

. Sampai 

saat ini ia masih terus 

dikembangkan dan disempurnakan. 

Program yang digunakan dalam 

tulisan ini adalah dari versi 5 yang 

dikeluarkan pada tahun 2003. 

Program MCNP menerapkan 

metode Monte Carlo dalam 

menyelesaikan berbagai macam 

persoalan transport partikel, antara 

lain neutron, foton, elektron, 

gabungan neutron/foton, 

neutron/foton/elektron maupun 

foton/elektron. Sifat-sifat bahan 

serta interaksi partikel dengan bahan 

dinyatakan dalam fungsi energi 

kontinyu. MCNP dapat digunakan 

untuk memecahkan persoalan 

transport partikel di dalam bahan 

berbentuk tiga dimensi sembarang. 

Program ini mampu menghitung 

eigenvalue keff dalam suatu sistem 

bahan dapat belah dengan akurasi 

tinggi. 

4.2. Fitur Utama MCNP 

 Program MCNP memiliki 

berbagai fitur yang 

memungkinkannya untuk digunakan 

dalam simulasi pergerakan partikel 

pada berbagai aspek. Di antara fitur-

fitur tersebut adalah: 

 Data nuklir dan reaksi. MCNP 

menggunakan pustaka data inti dan 

atom untuk energi kontinyu. Sumber 

utama data nuklir ini berasal dari 

sistem Evaluated Nuclear Data File 

(ENDF), Advanced Computational 

Technology Initiative (ACTI), 

Evaluated Nuclear Data Library 

(ENDL), Evaluated Photon Data 

Library (EPDL), Activation Library 



 

 

 

(ACTL) hasil kompilasi Livermore 

National Laboratory, serta Grup 

Nuclear Physics (T-16) di Los 

Alamos National Laboratory. Data 

tersebut diproses ke dalam format 

yang dapat dibaca oleh program 

MCNP dengan menggunakan 

program lain misalnya NJOY. 

Pustaka data nuklir yang sudah 

diproses ini telah sejauh mungkin 

mempertahankan kerincian data 

aslinya sehingga dapat digunakan 

oleh pemakai dengan tingkat 

keyakinan yang memadai. MCNP 

menyediakan tabel data nuklir untuk 

interaksi neutron, foton hasil 

interaksi neutron, interaksi foton, 

dosimetri atau aktivasi neutron, serta 

hamburan partikel termal S(α,β). 

Tabel data yang tersedia di MCNP 

dimasukkan ke dalam satu file 

direktori XSDIR. Pengguna dapat 

memilih tabel data yang 

dikehendaki dengan menggunakan 

penanda khusus untuk masing-

masing tabel yang disebut ZAID. 

Penanda ini biasanya memuat 

nomor atom Z, nomor massa A, dan 

identitas pustaka ID. MCNP5 

menyediakan lebih dari 836 tabel 

reaksi neutron untuk lebih dari 100 

isotop dan elemen yang berlainan. 

 Spesifikasi sumber. MCNP dapat 

menerima masukan yang 

menggambarkan berbagai macam 

kondisi sumber dengan energi, 

waktu, posisi, dan arah; maupun sel 

atau permukaan dari mana sumber 

tersebut berasal ditentukan oleh 

pengguna. Selain itu, MCNP juga 

menyediakan berbagai fungsi 

spektrum energi fisi dan fusi seperti 

spektrum Watt, Maxwellian dan 

Gaussian; Gaussian untuk waktu; 

serta isotropik, cosinus, dan 

monodireksional untuk arah. MCNP 

juga menyediakan model sumber 

neutron untuk menghitung nilai 

estimasi keff, yakni perbandingan 

jumlah neutron yang dihasilkan 

pada satu generasi dengan generasi 

berikutnya dalam sistem dapat belah 

(fisil). 

 

4.3. Geometri dalam MCNP 

 MCNP mampu memodelkan 

bentuk tiga dimensi sembarang terhadap 

benda-benda yang dikehendaki oleh 

pengguna dalam geometri sel-sel yang 

dibatasi oleh bentuk-bentuk permukaan 

orde pertama dan kedua serta orde 

keempat torus-elips. Sel-sel tersebut 

didefinisikan dalam bentuk irisan, 

gabungan, dan komplemen daerah-

daerah yang dibatasi oleh permukaan. 



 

 

 

MCNP juga menyediakan kemampuan 

macrobody di mana bentuk-bentuk 

dasar seperti bola, kotak, silinder, dsb. 

digabungkan dengan menggunakan 

operator boolean. 

 

4.4. Perhitungan Reaktivitas Lebih 

Teras Setimbang Awal RSG 

GAS 

 Setelah diperoleh nilai Keff dari 

pemodelan teras setimbang awal RSG 

GAS maka perlu dilakukan perhitugan 

nilai reaktivitas dengan rumus di bawah 

ini: 

keff

keff 1
    (1)                                                                                            

Berdasarkan persamaan 1 di 

atas, dengan memasukkan nilai keff dari 

pemodelan teras setimbang awal RSG 

GAS sebesar  1.10327 diperoleh nilai 

reaktivitas (  ) sebesar 0.093604 atau 

9,4%. 

Sedangkan nilai reaktivitas lebih 

teras setimbang awal yang ada di LAK 

RSG GAS sebesar 9,7%. Dengan 

melakukan perbandingan terhadap nilai 

perhitungan verifikasi dengan nilai yang  

ada di LAK RSG GAS diperoleh 

nilai perbedaan relatifnya sebesar 3.6%. 

RSG GAS sebesar 9,4%. Sedangkan 

nilai reaktivitas lebih teras setimbang 

awal RSG GAS menurut data di LAK 

RSG GAS sebesar 9.7%. Dari kedua 

data tersebut, diperoleh nilai perbedaan 

relatif antara hasil perhitungan 

verifikasi dengan nilai data di LAK 

sebesar 3.6%. Dari besar perbedaan 

realtif yang masih berada di bawah 

10%, dapat disimpulkan bahwa nilai 

perhitungan verifikasi dengan nilai yang 

ada di LAK masih sesuai.  

5.   Kesimpulan 

Dari perhitungan verifikasi 

dengan menggunakan program 

komputer MCNP-ORIGEN diperoleh 

nilai reaktivitas lebih teras setimbang 

awal 
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Tanya Jawab  

1. Penanya: Ahmad Ciptadi 

Bagaimana cara memverifikasi nilai ± 

0,3 % (perbedaan hasil perhitungan 

dengan nilai dari LAK) tersebut ? 

Jawaban: 

Verifikasi bisa dilakukan dengan 

membandingkan antara metode dan 

asumsi yang dilakukan dari kedua 

perhitungan tersebut. 

 

2. Penanya:  M Najib 

a. Dalam LAK jika ditemukan 

perbedaan antara hasil yang 

dilakukan dengan nilai yang ada 

di LAK yang dilaporkan apa 

yang harus dilakukan ? 

b. Berapa safety factor yang  

diperbolehkan dalam LAK ? 

c. Apa penyumbang perbedaan 

(jika ada) perhitungan LAK itu ? 

Jawaban: 

a. perlu dilakukan verifikasi 

terhadap kedua perhitungan 

tersbut dengan cara 

membandingkan asumsi dan 

metodenya ? 

b. 10 % 

c. Penyumbang terbesar untuk 

perhitngan ini adalah pada 

metode perhitungan yang 

dilakukan. 

 

 

3. Penanya: Nanang TRI E 

a. Adanya selisih perbedaan hasil 

perhitungan faktor apa saja yang 

enjadi penyebabnya ? 

b. Asumsi sama, tapi metode lain. 

Apa pertimbangan masing-

masing metode dipilih ?  

c. Bagaimana cara mengklarifikasi 

perbedaan yang terbaik ? 

Jawaban: 

a. Perbedaan perhitungan terjadi 

karena metodce perhitngan yang 

dilakukan berbeda.  

b. metode homogenisasi :  lebih 

mudah dalam permodelan, 

perhitngan lebih cepat, dan 

ketelitian kurang. Sedangkan 

metode heterogenisasi   : lebih 

rumit dalam permodelan, 

perhitungan lebih lama dan lebih 

teliti.  

c. perlu dilakukan eksperimen 

sebagai wasir untuk kedua 

perhitungan tersebut 


