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ABSTRAK 

KAJIAN SISTEM KEDARURATAN PADA PLTN MILLSTONE. US NRC telah 

menetapkan bahwa PLTN harus mempunyai organisasi tanggap darurat baik pada maupun 
diluar tapak PLTN. PLTN Millstone memiliki 3 reaktor daya dan 2 diataranya masih beroperasi. 

Reaktor unit 1 dengan type BWR telah permanent shut down pada tahun 1998, sementara itu 2 

reaktor yang lain yaitu unit 2 dan 3 mendapatkan perpanjangan izin operasi masing-masing 
hingga 2035 dan 2045. Sebagai instalasi nuklir yang mempunyai potensi dampak radiologi 

tinggi, PLTN Millstone harus membentuk organisasi tanggap darurat baik yang berada pada 

maupun diluar tapak PLTN. Organisasi tanggap darurat yang dibentuk harus melibatkan 
beberapa lembaga Negara, baik lembaga Negara bagian maupun dari Pemerintah Kota. Mereka 

memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam kondisi kedaruratan, sehingga upaya 

perlindungan masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sementara itu 

NRC melakukan sendiri kajian independen terhadap situasi darurat PLTN. 

 

Kata kunci : PLTN, kedaruratan, Millstone 

 

ABSTRACT 

MILLSTONE NUCLEAR POWER PLANT EMERGENCY SYSTEM ASSESSMENT. U.S. 

NRC determined an obligation to build a nuclear power plant emergency response organization 
for both on-site and off-site. Millstone Nuclear Power Plants have 3 nuclear reactors and 2 of 3 

still in commercial operation. Reactor unit 1, BWR type has been permanently shut down in 

1998, while the two others, units 2 and 3 obtain the extended operating license respectively until 
2035 and 2045. As a nuclear installation has the high potential radiological impact, Millstone 

nuclear power plant emergency response organization must establish both on-site or off-site. 

Emergency response organization that is formed must involve several state agencies, both state 
agencies and municipality. They have specific duties and functions in a state of emergency, so 

that protective measures can be undertaken in accordance with the community that has been 

planned. Meanwhile, NRC conduct their own independent assessment of nuclear power plant 

emergencies. 
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3. Pendahuluan 

Tapak PLTN Millstone yang 

terletak di Negara bagian Connecticut 

USA, memiliki 3 reaktor pembangkit 

listrik tenaga nuklir. PLTN Millstone 

merupakan satu-satunya komplek PLTN 

yang dimiliki Negara bagian 

Connecticut. Komplek PLTN Millstone 

menempati area seluas 2 km
2
 dengan air 

pendingin yang berasal dari pantai 

Niantic. Hingga saat ini 2 dari reaktor 

nuklir yang dimiliki PLTN ini masih 

berperasi.  

PLTN Millstone memiliki 3 unit 

reaktor, unit 1 bertype BWR sedangkan 

unit 2 dan 3 masing-masing mempunyai 



 

 

 

type PWR. Pada tahun 1995, reaktor 

unit 1 megalami shut down dan pada 

tahun 1998 dinyatakan shut down 

permanent. Reaktor unit 2 yang 

dibangun pada tahun 1970an  hingga 

kini masih beroperasi dan menghasilkan 

daya elektrik sebesar 870 MWe, 

sedangkan reaktor unit 3 yang dibangun 

pada tahun 1986 mempunyai daya 

elektrik sebesar 1150 MWe dan pada 

tahun 2008 dinaikkan 7,006 % dayanya 

menjadi 1230 MWe. 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada tahun 2010, populasi 

penduduk pada radius 16 km dari tapak 

PLTN Millstone adalah 123.482, 

dimana terjadi peningkatan dalam 1 

dekade sebesar 29.5%. Nuclear 

Regulatory Commission (NRC) 

menetapkan 2 zona rencana kedaruratan 

disektar tapak PLTN, yaitu plume 

exposure pathway zone  dan ingestion 

pathway zone. 

 

1.2. Masalah 

Dalam sistem kedaruratan 

nuklir, diperlukan kerjasama antar 

lembaga yang berkompeten dalam 

menangani dan upaya kedaruratan. 

berdasarkan estimasi NRC, reaktor 

nuklir unit 2 mempunyai resiko 

terjadinya pelelehan teras akibat seismik 

sebesar 1:90909 pertahun dan untuk 

reaktor unit 3 mempuyai resiko sebesar 

1 : 66.667 (Millstone Nuclear Power 

Plant). 

Diperlukan sistem antar muka 

antar lembaga yang berkopeten dalam 

kedaruratan nuklir yang mungkin terjadi 

pada PLTN Millstone.  

 

1.3 Tujuan 

Megetahui metode yang 

digunakan dalam memenuhi standar 

kesiapsiagaan kedaruratan nuklir yang 

telah ditetapkan oleh US Nuclear 

Regulatory Commission (US NRC). 

 

1.4 Lingkup Masalah 

Kajian ini hanya akan mengkaji 

bagaimana sistem antarmuka lembaga 

yang terkait dalam kedaruratan nuklir 

pada PLTN Milstone sesuai dengan 

yang dipersyaratkan oleh US NRC. 

 

2. Bahan Kajian 

2.1.  PLTN Millstone 

PLTN Millstone merupakan 

satu-satunya tapak PLTN yang berada 

di Negara bagian Connecticut USA. 

Terdapat tiga reaktor daya pada 

komplek PLTN Millstone, satu 

diantaranya telah permanent shut down 

sedangkan dua diantaranya masih 

beroperasi hingga kini. Komplek PLTN 



 

 

 

ini mampu memasok daya listrik 

sebesar 2020 MWe. 

PLTN Millstone mendapatkan 

penghargaan terbaik keselamatan 

tempat kerja dari OSHA pada 14 

Oktober 2004. Pada tanggal 28 

November 2005, PLTN Millstone, 

setelah 22 bulan melakukan proses 

evaluasi ulang, PLTN Millstone 

mendapatkan perpanjangan izin hingga 

20 tahun baik untuk reaktor unit 2 

maupun unit 3 dari NRC. 

 

Reaktor Unit 1 

PLTN Millstone unit 1 atau 

disebut juga dengan Millstone 1 

merupakan reaktor jenis Boiling Water 

Reaktor yang dibangun oleh General 

Electric dengan daya electric sebesar 

660 MWe. Millstone 1 mendapatkan 

izin konstruksi pada 19 Mei 1966, 

kemudian Laporan Analisis 

Keselamatan Akhir, LAK Akhir, 

dilengkapi pada 1 November 1968, 

pada tanggal 7 Oktober 1970 

mendapatkan izin operasi sementara, 

dan pada tanggal 31 Oktober 1986 

mendapatkan izin operasi penuh  yang 

kemudian mencapai kritis pada 26 

Oktober 1986. Sementara itu pada bulan 

November 1970 telah masuk kedalam 

jaringan listrik nasional, dan operasi 

komersial mulai 28 Desember 1970. 

Pada tanggal 20 Februari 1996 

diketahui telah terjadi kebocoran pada 

katub yang kemudian memaksa reaktor 

harus di-shut down dan juga ditemukan 

kegagalan beberapa peralatan. Dan pada 

tanggal 21 July 1998 diputuskan untuk 

di permanent shut down (Millstone 

Nuclear Power Plant). 

 

Reaktor Unit 2 

PLTN Millstone unit 2, atau 

disebut juga dengan Millstone 2, 

dibangun oleh Combustion Engineering 

Inc. pada tahun 1970an  dengan daya 

maksimum 2700 MWth, 884 MWe. 

Millstone 2 merupakan reaktor daya 

type PWR yang memiliki 2 pembangkit 

uap dan memiliki 4 pompa pendingin 

(RCP, Reactor Cooling Pump). 

Millstone 2 mendapatkan izin 

konstruksi pada tanggal 11 Desember 

1970, kemudian melengkapi Laporan 

Analisis Keselamatan Akhir (LAK 

Akhir) pada tanggal 15 Agustus 1972. 

Kemudian pada operasi full term pada 

tanggal 26 September 1975 dan 

mendapatkan izin operasi penuh pada 

tanggal 26 september 1975 menyusul 

mencapai kritis pada tanggal 17 

Oktober 1975. Izin operasi full term 

diberikan hingga 11 Desember 2010 

yang kemudian pada tanggal 12 Januari 

1988 mendapatkan perpanjangan ijin 

operasi hingga 31 Juli 2035. 



 

 

 

Reaktor Unit 3 

PLTN Millstone unit 3, atau 

disebut juga dengan Millstone 3 

merupakan reaktor daya type PWR 

Westinghouse yang mempunyai daya 

thermal 3411 MW dengan daya elektrik 

sebesar 1227 MWe (Millstone Power 

Station, 2010). 

Millstone 3 mendapatkan izin 

konstruksi pada tanggal 9 Agustus 1974 

dan pertama kali mencapai kritis pada 

tanggal 23 Januari 1986 kemudian 

beroperasi komersial pada tanggal 23 

April 1986. Sementara itu izin operasi 

akan berakhir pada 25 November 2025 

yang kemudian mendapatkan 

perpanjangan izin hingga 25 November 

2045.  

 

Demografi 

Pada tahun 2010, populasi 

penduduk pada radius 16 km dari tapak 

PLTN adalah 123.482 jiwa, hal ini 

mengalami peningkatan sebesar 29.5% 

selama 1 dekade. Sedangkan pada 

radius 80 km populasi penduduk 

mencapai 2.996.756 jiwa. 

 

Bahaya Seismik 

Pada bulan Agustus 2010, 

Nuclear Regulatory Commission 

mempublikasikan hasil kajiannya terkait 

bahaya seismik pada PLTN Millstone. 

NRC memperkirakan potensi core 

damage akibat terjadinya gempa untuk 

Millstone 2 sebesar 1:90.909 pertahun, 

sedangkan untuk Milstone 3 sebesar 

1:66.667 pertahun. 

 

Kesiapsiagaan Kedaruratan Nuklir 

PLTN Millstone, Department of 

Emergency Management and Homeland 

Security (DEMHS) Negara bagian 

Connecticut dan komunitas disekitas 

PLTN Millstone telah membangun 

rencana secara komprehensif terkait 

dengan kedaruratan yang mungkin 

terjadi pada PLTN Millstone. Tujuan 

dari rencana kedarurtan ini adalah untuk 

: 

 Mengkaji kondisi instalasi 

 Mempersiapkan organisasi 

pendukung dalam rangka 

mengendalikan instalasi dan 

melakukan upaya pemulihan 

 Mempersiapkan prosedur dan 

peralatan guna memberikan 

peringatan bagi petugas local, 

Pemerintah Negara bagian 

maupun Federal 

 Mempersiapkan prosedur dan 

peralatan untuk peringatan dan 

pemberitahuan kepada masyarakat 

rekomendasi upaya priteksi 

Metode Kajian  



 

 

 

Metode kajian yang digunakan 

dalam kajian ini adalah study literature 

terhadap beberapa sumber. 

 

3. Pembahasan 

3.1. Kecelakaan  

PLTN dilengkapi dengan sistem 

yang akan memberikan proteksi 

terhadap masyarakat umum akibat dari 

beberapa kondisi kecelakaan. Dalam 

tahap desain PLTN, beberapa sekenario 

kecelakaan yang dipostulasikan 

dianalisis. Disamping itu PLTN 

dilengkapi dengan sistem keselamatan 

redundan guna mencagah terjadinya 

kerusakan teras yang signifikan dan 

pelepasan zat radioaktif dalam jumlah 

besar pada kondisi kecelakaan. 

PLTN Millstone memiliki 

potensi terjadinya kegagalan teras 

akibat terjadinya kehilangan air 

pendingin yang disebabkan oleh pipa 

pendingin pecah (LOCA), dengan 

probabilitas 10
-4

 per reaktor per tahun. 

Kondisi kecelakaan ini merupakan 

kondisi terparah yang mempunyai 

multiple efek. Kecelakaa ini dapat 

mengakibatkan kerusakan mulai dari 

terjadinya kegagalan  cladding bahan 

bakar hingga terjadinya pelelehan teras 

reaktor. 

 

3.2.  EPZ (Emergency Planning 

Zone) 

Penduduk yang berada pada 

wilayah radius 16 km dari tapak PLTN, 

mempunyai potensi menerima paparan 

radiasi secara langsung, karena wilayah 

ini masuk pada EPZ (Exposure Pathway 

Zone). Dalam pertimbangan US NRC, 

EPZ merupakan wilayah yang 

menerima dampak paparan radiasi 

secara langsung melalui pernafasan 

akibat kecelakan serius yang terjadi 

pada PLTN. Sedangkan penduduk yang 

berada pada wilayah radius 80 km 

mempunyai potensi mendapatkan 

paparan dari jalur makanan yang 

mereka konsumsi dari makanan atau air 

yang terkontaminasi. 

 

3.3.  Level 

Klasifikasi Insiden  

Pihak operator PLTN akan 

mengklasifikasikan sebuah insiden 

menurut suatu panduan khusus yang 

berdasarkan pada kondisi instalasi dan 

potensi konsekwensi diluar tapak. 

Panduan ini dikenal sebagai Emergency 

Action Level yang spesifik pada masing-

masing unit reaktor dan memberikan 

informasi yang diperlukan untuk 

menentukan level klasifikasi 

kedaruratan yang tepat. 

Klasifikasi level kedaruratan 

ditentukan bersama antara NRC, 

Department of Homeland Security dan 



 

 

 

Environmental Protection Agency, yang 

dibagi menjadi 4, diataranya adalah: 

 Kejadian Tidak Biasa 

Kejadian tidak biasa merupakan 

klasifikasi level kejadian terendah yang 

merupakan masalah minor yang terjadi 

pada instalasi dan mempunyai dapak 

pelepasan radiologi kecil. Tidak 

diperlukan pengaktivan organisasi 

tanggap darurat operator PLTN, 

organisasi pemerintah daerah maupun 

pemerintah Negara bagian serta tidak 

diperlukan juga upaya perlindungan 

bagi masyarakat umum. 

 Peringatan 

Peringatan merupakan level 

kedua terendah dari 4 level klasifikasi 

yang ditetapkan oleh NRC. Pada level 

ini dapat terjadi pelepasan zat radioaktiv 

dalam jumlah yang kecil, organisasi 

tanggap darurat nuklir organisasi 

pengoperasi PLTN harus diaktifkan. 

Sementara itu organisasi dalam 

koordinasi Pemerintah Negara Bagian 

dan Pemerintah Kota akan memantau 

situasi secara intensif dan personil kunci 

harus diaktifkan atau dalam kondisi 

standby. Dalam level ini belum 

diperlukan tindakan protektif. 

 Kedaruratan Wilayah Tapak 

Kedaruratan wilayah tapak 

merupakan kecelakaan pada instalaso 

dengan level kedua tertinggi pada 

klasifikasi level kedaruratan yang 

ditetapkan oleh NRC. Pada level ini ada 

kemungkinan terjadinya terjadinya 

pelepasan zat radioaktiv dalam jumlah 

kecil. Dalam level ini organisasi 

kedaruratan harus diaktivkan, baik 

organisasi operator PLTN, Pemerintah 

Negara Bagian maupun Pemerintah 

Kota. Kemungkinan diperlukan 

tindakan pencegahan misalnya dengan 

melakukan pemantauan terhadap 

makanan, air susu dan area peternakan 

sapi yang menghasilkan susu dan lahan 

yang digunakan dalam memasok 

kebutuhan ternak. 

 Kedaruratan Umum 

Kedaruratan umum merupakan 

kondisi level paling serius dalam 4 level 

kedaruratan yang ditetapkan oleh NRC. 

Pada level ini terjadi kerusakan yang 

serius pada sistem keselamatan PLTN 

dan dapat mengakibatkan terjadinya 

pelepasan material radioaktif keluar 

batas wilayah tapak PLTN. Pada level 

ini diperlukan  upaya protektif untuk 

masyarakat umum. 



 

 

 

Tabel 1. Klasifikasi Level Kejadian yang ditetapkan oleh NRC (Millstone Power 

Station, 2010) 

 

 

  

3.4 Sistem Pemberitahuan 

Dalam 15 menit setelah 

dilakukan klasifikasi kejadian, PLTN 

Millstone harus mengirimkan 

pemberitahuan kepada Petugas 

Pemerintah Negara Bagian Connecticut 

yang kemudian diteruskan ke pejabat 

Negara  bagian New York dan 

Pemerintah Kota yang masuk dalam 

radius 16 km dari tapak PLTN 

Millstone.dengan menggunakan sistem 

pager dan kemudian diikuti dengan 

komunikasi menggunakan telephone 

dan secara detail melalui faximile. 

Selama pelaksanaan klasifikasi 

kejadian, harus dilaksanakan 

pemberitahuan kepada tim tanggap 

darurat PLTN Millstone, Pemerintah 



 

 

 

Negara bagian dan Pemerintah Kota. 

Anggota organisasi (tim) tanggap 

darurat Millstone (SERO, Station 

Emergency Respond Organizations) 

mendapatkan pemberitahuan dari sistem 

pager yang sama dengan yang 

digunakan oleh kontak pejabat resmi 

Negara bagian dan Pemerintah Kota. 

Jika suatu kedaruratan 

diklasifikasikan sebagai Kejadian Tidak 

Biasa, maka yang harus melakukan 

tindakan adalah personel on site dan 

melibatkan semua sumber daya yang 

terkait. Oleh karena itu tidak diperlukan 

tindakan pengatifan organisasi 

kedaruratan PLTN, Pemerintah Kota 

dan Pemerintah Negara Bagian.  

Namun jika terjadi kecelakaan 

dengan level Peringatan (ALERT), 

SERO PLTN harus dikativkan namun 

tidak diperlukan pengativan SERO 

Pemerintah Negara bagian dan 

Pemerintah Kota. Sedangkan untuk 

klasifikasi level kecelakaan Kedaruratan 

Area Tapak (Site Area Emergency) dan 

Kedaruratan Umum (GENERAL 

EMERGENCY), maka  semua anggota 

SERO harus diaktifkan. 

 

 

 

Gambar 1. Connecticut notification (Millstone Power Station, 2010) 

 



 

 

 

3.5 Public Alerting System 

Sistem peringatan ini 

menggunakan sirine melalui Emergency 

Alert System (EAS) stasiun radio dan 

televisi local untuk menginformasikan 

ataupun menginstruksikan guna 

persiapan yang perlu dilakukan oleh 

masyarakat dalam upaya protektiv.  

 

3.6 Emergency Alert System(EAS) 

Sistem peringatan ini 

dioperasikan oleh masing-masing 

kantor managemen kedaruratan Negara 

bagian dengan stasiun radio dan televisi 

yang telah ditentukan. 

 

3.7 Emergency Information 

 Media Emergency Information 

       Dalam kondisi kedaruratan, media 

massa merupakan salah satu 

metode penting yang dapat 

memberikan informasi dan 

instruksi kepada masyarakat umum. 

Sebuah Media Center yang 

merupakan gabungan antara pihak 

Millstone dan Pemerintah Negara 

bagian akan dibentuk untuk 

memberikan informasi berkala, 

akurt dan terkoordinasi untuk 

mengakomodasi kebutuhan media. 

 

 Public Emergency Information 

Informasi dan petunjuk yang terkait 

dengan kedaruratan PLTN tersedia 

secara berkesinambungan. Pada 

halaman kuning buku telephone 

untuk penduduk yang berada pada 

area EPZ (16 km) terdapat petunjuk 

tentang kedaruratan dan jalur peta 

evakuasi yang dapat digunakan 

baik oleh penduduk tetap maupun 

penduduk tidak tetap. 

 

3.8 Public Protective Actions 

Setelah aktivasi organisasi 

tanggap darurat kemudian akan 

dikeluarkan petunjuk umum tindakan 

protektif. Namun hal ini akan 

tergantung pada sifat dari insiden 

tersebut,yang meliputi: 

 Tindakan penutupan sekolah, 

pantai, dan fasilitas rekreasi lainnya  

 Mempersiapkan penampungan  

 Pengendalian jalan masuk 

 Evakuasi  

 Pengendalian makanan, air, susu 

dan pakan ternak  

 Penelanan Kalium Iodide 

 

 

Dalam hal keadaan darurat yang 

masuk dalam kategori ALERT dan 

SITE AREA EMERGENCY, pada 

radius 16 km dari tapak PLTN, dapat 

dilakukan tindakan pencegahan dengan 

jalan penutupan sekolah, pantai, taman 

dan hutan.  



 

 

 

Dalam hal kedaruratan yang 

masuk dalam klasifikasi DARURAT 

UMUM (GENERAL EMERGENCY), 

tindakan protektif akan difokuskan pada 

masyarakat di daerah yang berpotensi 

terkena dampak.langsung. Upaya 

pelindung dapat mencakup evakuasi dan 

/ atau melindungi masyarakat dalam 

suatu wilayah perencanaan yang telah 

ditetapkan dalam radius sekitar 1.6 km, 

8 km, atau 16 km. Upaya yang telah 

direncanakan dalam pengendalian 

makanan air, susu dan pakan ternak 

pelindung dalam zona IPZ, 60 km. 

 

3.9 Emergency Response Facilities 

 Millstone Control Rooms 

Setiap reaktor nuklir memiliki 

ruang kendali, dalam ruang kendali 

ini kondisi PLTN dipantau dan 

dikendalikan dan juga dilakukan 

upaya korektiv untuk 

mengembalikan PLTN dalam 

kondisi aman dan stabil dalam 

situasi darurat. Ruang kendali juga 

merupakan titik kunci komunikasi 

baik menuju maupun dari personel 

dan fasilitas tanggap darurat baik 

pada maupun diluar tapak PLTN. 

 Millstone Emergency Operation 

Facility (EOF) 

EOF PLTN merupakan pusat 

utama managemen tanggap 

darurat PLTN, koordinasi kajian 

radiologi dan lingkungan serta 

pusat pertukaran informasi antar 

organisasi kedaruratan. EOF 

terdiri dari link komunikasi data 

pada tapak dan organisasi diluar 

tapak. EOF Millstone 

berlokasikan sekitar 1,6 km 

utara tapak PLTN, EOF 

Millstone memiliki perisai dan 

sistem ventilasi yang terkendali. 

 Millstone Technical Support 

Center (TSC) 

TSC Millstone merupakan 

pusat operasi kedaruratan yang 

secara teknis ditunjuk dimana 

personel teknis dapat 

menganalisis kondisi instalasi 

untuk memprediksikan trend dan 

merancang tindakan korektif 

yang tepat. Fasilitas TSC 

menyediakan data untuk 

mengevaluasi kondisi instalasi 

sehingga upaya korektif dapat 

disusun untuk memitigasi 

kejadian. TSC menempati 

gedung dekat gedung turbin unit 

3. 

 Millstone Operational Support 

center(OSC) 

OSC Millstone merupakan 

kumpulan personil pendukung 

yang melakukan kajian tapak, 



 

 

 

perbaikan, dan tugas-tugas 

pencarian dan penyelamatan 

dalam kondisi kedaruratan. OSC 

juga melakukan pemetaan bagi 

pekerja yang bekerja didalam 

tapak PLTN. OSC terletak pada 

gedung TSC. 

 State Emergency Operation 

Center (SEOC) 

SEOC menyediakan tempat 

bagi organisasi tanggap darurat 

diluar tapak PLTN. SEOC 

memiliki staf yang terdiri dari 

Negara bagian, Pemerintah Kota 

dan Badan lain yang diperlukan 

dalam kedaruratan radiologi. 

Semua koordinasi dilakukan 

oleh pejabat managemen 

kedaruratan Negara bagian. 

Ketika Gubernur Negara bagian 

mendeklarasikan kondisi 

kedaruratan, maka Gubernur 

mengarahkan dan 

bertanggungjawab terhadap 

upaya tanggap darurat. 

 Local Community Emenrgency 

Operation Centers 

Setiap komunitas yang 

berada pada wilayah EPZ (16 

km) mempunyai pusat operasi 

kedaruratan yang terkoneksi 

komunitas lain  dan Pemerintah 

Negara bagian Connecticut. 

Masing-masing pemimpin 

pemerintah kota bekerja 

bersama dengan petugas yang 

ditunjuk dari Pemerintah Negara 

bagian dan petugas kedaruratan 

regional. Masing-masing kepala 

pemerintahan kota dapat 

mengarahkan upaya protektif 

untuk komunitasnya. 

 Joint Media Center 

Negara bagian Connecticut 

dan Dominion berkomitmen 

untuk menyediakan informasi 

secara berkala dan akurat, maka 

dibentuk Media Center 

Millstone yang akan aktiv jika 

terjadi kedaruratan potensial 

yang signifikan pada PLTN 

Millstone. Media Center 

merupakan titik koordinasi pusat 

yang mengeluarkan informasi 

terkait dengan kedaruratan dan 

tanggap darurat selama terjadi 

kedaruratan radiologi. 

 

 Millstone Station Emergency 

Response Organization (SERO) 

Organisasi tanggap darurat 

Millstone dirancang untuk 

mendukung dan melengkapi 

organisasi yang bekerja pada 

PLTN. Selain itu, SERO 

merupakan antarmuka antara 



 

 

 

pejabat Negara bagian dan 

federal yang menyediakan 

informasi pada media. 

Direktur kedaruratan SERO 

mempunyai tanggung jawab 

pada pengarahan operasi 

kedaruratan instalasi yang 

terkena dampak, termasuk 

didalamnya klasifikasi, mitigasi 

insiden dan komunikasi 

perusahaan. Pada PLTN 

Millstone, direktur kedaruratan 

SERO dikenal juga dengan 

istilah Director of the Station 

Emergency Organization 

(DSEO). 

 

 State Emergency Response 

Organization 

Gubernur Connecticut 

bertanggungjawab terhadap 

pengarahan tindakan semua 

lembaga Negara bagian. 

DEMHS menjalankan EOC 

Negara bagian, mengarahkan 

lembaga Negara bagian yang 

terlibat dalam kedaruratan dan 

melakukan koordinasi, materi 

dan dukungan pada pemerintah 

kota untuk memastikan 

implementasi upaya protektif. 

DEMHS bertanggungjawab 

dalam menginisiasi terbitnya 

informasi EAS pada stasiun 

radio dan televisi. 

 

 Local Emergency Response 

Organizations  

Chief yang dipilih 

ataupun pejabat yang ditunjuk 

bertanggunjawab untuk 

memastikan keselamatan dan 

kesejahteraan masyarakat yang 

berada pada wilayah 

yuridiksinya. Managemen 

kedaruratan meliputi persiapan 

dan pelatihan tentang tanggap 

darurat yang efektif dan 

merupakan tanggung jawab inti 

dari pemimpin local. Direktur 

managemen kedaruratan local 

bekerja sama dengan SEO, 

menunjuk pejabat dan first 

responder untuk memastikan 

bahwa hanya ada satu tujuan 

terkait dengan aktivitas dan 

rencana kedaruratan kota. EMD 

Pemerintah Kota dibantu para 

pekerja dari departemen dan 

lembaga yang menjalankan 

fungsi managemen kedaruratan.  

 

 Federal Support Agencies 

Lembaga swasta dan 

lembaga pemerintah kota, 

Negara bagian dan federal dapat 



 

 

 

menyediakan dukungan dalam 

kejadian kedaruratan PLTN. US 

NRC memantau PLTN, 

melakukan kajian independen 

terhadap situasi darurat dan 

menawarkan panduan regulasi. 

Department of Homeland 

Security menyediakan dukungan 

pada lembaga managemen 

kedaruratan Negara bagian, 

bersama dengan US NRC, 

melakukan koordinasi aktivitas 

semua lembaga federal yang 

terkait dengan Federal 

Radiological Emergency 

Response Plan (FRERP).  

4. Kesimpulan  

United State Nuclear Regulatory 

Commission, US NRC, menetapkan 

bahwa harus terdapat organisasi tanggap 

darurat baik pada maupun diluar tapak 

PLTN. Organisasi pengoperasi PLTN 

Millstone memiliki 3 reaktor daya dan 2 

diataranya masih beroperasi. Reaktor 

unit 1 dengan type BWR telah 

permanent shut down pada tahun 1998, 

sementara itu 2 reaktor yang lain yaitu 

unit 2 dan 3 merupakan reaktor daya 

jenis PWR dan telah mendapatkan 

perpanjangan izin operasi masing-

masing hingga 2035 dan 2045. 

Sebagai instalasi nuklir yang 

mempunyai potensi dampak radiologi 

tinggi, PLTN Millstone harus 

membentuk satuan tanggap darurat baik 

yang berada pada maupun diluar tapak 

PLTN. Organisasi tanggap darurat telah 

dibentuk dan melibatkan beberapa 

lembaga Negara, baik lembaga Negara 

bagian maupun dari Pemerintah Kota. 

Mereka memiliki tugas dan fungsi yang 

spesifik dalam kondisi kedaruratan, 

sehingga upaya perlindungan 

masyarakat dapat dilakukan sesuai 

dengan yang telah direncanakan.  

Sementara itu NCR melakukan 

sendiri kajian independen terhadap 

situasi darurat PLTN serta menawarkan 

panduan yang diperlukan dalam upaya 

tanggap darurat.  
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Tanya Jawab 

1.  Iwan 

Dimana PLTN akan dibangun di 

Indonesia?  



 

 

 

Jawaban: Terdapat dua calon lokasi 

tapak PLTN di Indonesia yaitu Jepara 

dan Bangka Belitung 

 

2.  Dewi 

Dimana lokasi PLTN Millstone? 

Kompleks PLTN millstone terletak 

dinegara bagian Connecticut USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


