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ABSTRAK 
ASPEK KESELAMATAN PENGGUNAAN ABSORBER Ag-In-Cd BUATAN PT. BATAN 

TEKNOLOGI  (Persero) DI TERAS REAKTOR SERBA GUNA G.A. SIWABESSY. Telah 

dilakukan evaluasi keselamatan terhadap permohonan penggunaan Absorber Ag-In-Cd buatan 
PT. Batan Teknologi (Persero) di dalam teras Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS). 

PT. Batan Teknologi (Persero) hanya memiliki lisensi dari NUKEM GmbH untuk memproduksi 

Elemen Bakar dan Elemen Kendali U-Al, U3O8-Al dan U3Si2-Al, tetapi lisensi tersebut tidak 

mencakup produksi absorber blade Ag-In-Cd. Meskipun demikian, Tim Evaluator BAPETEN 
berpendapat bahwa resiko bahaya akan lebih besar apabila RSG-GAS tetap menggunakan ke-

16 absorber blade yang lama. Dalam rangka memberikan persetujuan penggunaan Absorber 

Ag-In-Cd ini, BAPETEN menetapkan beberapa persyaratan dan kriteria keberterimaan yang 
harus dipenuhi oleh Absorber Ag-In-Cd buatan PT. Batan Teknologi (Persero), antara lain uji 

dingin, uji panas, shutdown margin, uji waktu jatuh batang kendali dan uji visual. 

Dari hasil uji yang telah dilakukan, Absorber AG-In-Cd memenuhi semua persyaratan dan 
kriteria keberterimaan yang diminta oleh BAPETEN. 

 

Kata kunci : Absorber Ag-In-Cd, shutdown margin, uji waktu jatuh batang kendali, uji visual. 

 

ABSTRACT 
SAFETY ASPECTS OF USING AG-IN-CD ABSORBER MADE BY PT. BATAN 

TEKNOLOGI (PERSERO) IN THE CORE OF MULTI PURPOSES REACTOR G.A. 

SIWABESSY.  Safety Evaluation has been carried out for the using of Ag-In-Cd Absorber made 
by PT. Batan Teknologi (Persero) in the core of Multi Purposes Reactor G.A. Siwabessy (RSG-

GAS). PT. Batan Teknologi (Persero) only licensed by NUKEM GmbH to produce Fuel Element 

and Control Element U-Al, U3O8-Al dan U3Si2-Al, and not including to produce Ag-In-Cd 

Absorber.But, BAPETEN evaluator think that the danger would be greater if RSG-GAS use the 
older absorber than use Ag-In-Cd Absorber made by PT. Batan Teknologi. For this purposes, 

BAPETEN set some requirements and acceptance criteria to be met by the absorber, that is cold 

test, hot test, shutdown margin value, control rod drop test and visual test. 
The test show that Ag-In-Cd Absorber meets all the requirements and acceptance criteria 

required by BAPETEN. 

 

Keywords : Ag-In-Cd Absorber, shutdown margin, control rod drop test, visual test. 
 

 

1. Pendahuluan 

Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG)– 

Badan Tenaga Nuklir Nasional 

(BATAN) telah mengoperasikan Reaktor 

Serba Guna –G.A. Siwabessy (RSG–

GAS) sejak tahun 1987. Sejak awal 

operasi, digunakan 16 absorber blade 

Ag-In-Cd buatan NUKEM GmbH 

(Jerman) untuk pengendalian operasi 

RSG–GAS. Selanjutnya dari hasil 

evaluasi Laporan Operasi teras ke-54, 

diketahui bahwa sampai dengan tanggal 



 

 
 

 

6 September 2005, total energi yang 

sudah dibangkitan oleh RSG-GAS 

adalah 33.320 MWD.  

Demi menaikkan tingkat keselamatan 

reaktor dan menghemat biaya 

pengoperasian reaktor, pihak PRSG 

menyatakan akan mengganti absorber 

tersebut dengan absorber buatan PT. 

Batan Teknologi (Persero). 

Permasalahannya, PT. Batan Teknologi 

(Persero) hanya mendapat lisensi dari 

NUKEM GmbH untuk memproduksi 

Elemen Bakar dan Elemen Kendali U-

Al, U3O8-Al dan U3Si2-Al, tetapi lisensi 

tersebut tidak mencakup produksi 

absorber blade Ag-In-Cd. Meskipun 

demikian, Tim Evaluator BAPETEN 

berpendapat bahwa resiko bahaya akan 

lebih besar apabila RSG-GAS tetap 

menggunakan ke-16 absorber blade yang 

lama. Oleh karena itu, BAPETEN 

menyetujui penggunaan absorber AG-In-

Cd buatan PT. Batan Teknologi 

(Persero) dengan beberapa persyaratan. 

1.A. Permasalahan 

Pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam makalah ini adalah penggunaan 

Absorber Ag-In-Cd di dalam teras 

Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy. 

Absorber Ag-In-Cd ini buatan PT. Batan 

Teknologi yang tidak memiliki lisensi 

untuk memproduksi Absorber Ag-In-Cd 

sehingga perlu dilakukan evaluasi 

keselamatan untuk mengetahui apakah 

absorber ini memenuhi semua 

persyaratan keselamatan yang ada. 

2.B. Tujuan 

Tujuan penulisan makalah ini adalah 

untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai pertimbangan 

keselamatan yang diambil oleh 

BAPETEN dalam mengevaluasi dan 

memberikan izin penggunaan Absorber 

Ag-In-Cd buatan PT. Batan Teknologi di 

dalam teras Reaktor Serba Guna G.A. 

Siwabessy. 

 

2. Spesifikasi Absorber Blade Ag-In-

Cd 

2 . A. Komposisi Kimia 

Komposisi kimia absober Ag-In-Cd 

menurut ASTM Specification C752
(1)

 for 

Nuclear-Grade Silver-Indium-Cadmium 

Alloy dalam website Umicore Technical 

Materials
(2) 

adalah (80,00 ± 0,50)% Ag,  

(15,00 ± 0,25)% In dan (5,00 ± 0,25)% 

Cd. Impuritas maksimum dalam 

Absorber Ag-In-Cd adalah 0,03% Pb, 

0,03% Bi dan total impuritas maksimum 

adalah 0,20%.  

 

2. B. Dimensi 

Absorber blade Ag-In-Cd RSG-GAS 

terdiri atas inti Ag-In-Cd dengan panjang 

(625,00 ± 0,20) mm, lebar (63,20 ± 0,05) 

mm dan tebal (3,38 ± 0,10) mm yang 



 

 
 

 

dibungkus dengan kelongsong stainless 

steel setebal (0,60 ± 0,02) mm dengan 

panjang (638,00 ± 0,50) mm sehingga 

dimensi luarnya menjadi tebal 

maksimum 5,08 mm dan lebar (65,00 ± 

0,20) mm.  

 

3. Persyaratan Dan Kriteria 

Keberterimaan 

Dalam memberikan persetujuan 

penggunaan Absorber Ag-In-Cd buatan 

PT. Batan Teknologi (Persero) di dalam 

teras RSG-GAS, BAPETEN menetapkan 

beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi, yaitu serangkaian pengujian 

untuk masing-masing absorber blade 

sebagai berikut : 

a. Uji dingin, yang mencakup : 

1) Uji kebocoran, 

2) Uji paparan γ, 

3) Uji waktu jatuh absorber, 

b. Uji panas, yang mencakup : 

1) Uji mekanikal, 

2) Uji waktu jatuh absorber sebelum 

iradiasi, 

3) Iradiasi absorber Ag-In-Cd pada 

daya tinggi, 

4) Uji waktu jatuh absorber setelah 

iradiasi, 

5) Pemeriksaan absorber secara 

visual, 

6) Uji neutronik. 

 

Berdasarkan berbagai referensi, 

BAPETEN menetapkan kriteria 

keberterimaan absorber Ag-In-Cd sebagai 

berikut: 

1. Komposisi kimia dan dimensi sesuai 

dengan persyaratan, Komposisinya 

adalah (80,00 ± 0,50)% Ag,  (15,00 ± 

0,25)% In dan (5,00 ± 0,25)% Cd. 

Impuritas maksimum dalam Absorber 

Ag-In-Cd adalah 0,03% Pb, 0,03% Bi 

dan total impuritas maksimum adalah 

0,20% dan Dimensinya adalah inti 

Ag-In-Cd dengan panjang (625,00 ± 

0,20) mm, lebar (63,20 ± 0,05) mm 

dan tebal (3,38 ± 0,10) mm yang 

dibungkus dengan kelongsong 

stainless steel setebal (0,60 ± 0,02) 

mm dengan panjang (638,00 ± 0,50) 

mm sehingga dimensi luarnya 

menjadi tebal maksimum 5,08 mm 

dan lebar (65,00 ± 0,20) mm
(2,3)

. 

2. Shutdown margin yang disediakan 

oleh seluruh absorber blade diteras 

RSG-GAS bernilai ≤ -0,5%. 

3. Waktu jatuh batang kendali (waktu 

tunda antara sinyal trip sampai 

dengan batang kendali mencapai 

posisi terbawah diteras) tidak 

melebihi 0,47 detik. 

4. Tidak ada perubahan bentuk secara 

visual. 

 

 



 

 
 

 

4. Hasil Evaluasi 

4.A. Spesifikasi Absorber Ag-In-Cd 

Dari rekaman lembar uji Ag-In-Cd No. 

Identifikasi LU 132 – 10 Rev. 0, 

absorber Ag-In-Cd buatan PT. Batan 

Teknologi (Persero) memenuhi 

spesifikasi kimia yang ditetapkan dalam 

kriteria keberterimaan. (lihat Tabel 1). 

Tabel 1. Kandungan Unsur dalam 

Absorber uji Ag-In-Cd buatan PT. 

BATEK 

Unsur Kriteria (%) Terukur (%) 

Ag 80,00 ± 0,50 79,55 

In 15,00 ± 0,25 15,15 

Cd 5,00 ± 0,25 5,30 

Pb Max. 0,03 
Tidak 

terdeteksi 

Bi Max. 0,03 
Tidak 

terdeteksi 

Total  Max. 0,20 
Tidak 

terdeteksi 

Spesifikasi kimia pada Tabel 1 adalah 

untuk keperluan fabrikasi absorber Ag-

In-Cd. Dari Tabel-1 terlihat bahwa 

kandungan unsur Cd terukur sedikit 

lebih besar dari kriteria (5,30 vs 5,00 ± 

0,25). Tim evaluator dapat menyetujui 

hal ini mengingat Cd adalah unsur 

penyerap neutron sehingga dari 

keselamatan penyimpangan ini tidak 

akan membahayakan keselamatan 

operasi RSG-GAS. 

Dari rekaman Lembar Hasil Uji Inti 

Absorber No. LHU 132-02 dan Lembar 

Hasil Uji Kelongsong Absorber No. 

LHU 132-01, absorber blade Ag-In-Cd 

buatan PT. Batan Teknologi (Persero) 

memenuhi spesifikasi tersebut (lihat 

Tabel 2). 

Tabel 2. Dimensi Absorber Blade Ag-In-

Cd Buatan PT. BATEK 

Dimensi Kriteria (mm) 
Terukur 

(mm) 

Panjang 625,00 ± 0,20 625,0 

Lebar 63,20 ± 0,05 63,21 

Tebal 3,38 ± 0,10 3,41 

Panjang 

Kelongsong 
638,00 ± 0,50 637,9 

Tebal 

Kelongsong 
0,60 ± 0,02 0,58 

Lebar Total 65,00 ± 0,20 64,82 

Tebal Total 
Maksimum 

5,08 
5,08 

 

Bentuk fisik dari absorber blade Ag-In-

Cd RSG-GAS diperlihatkan pada 

Gambar 1. Gambar 2 memperlihatkan 

absorber blade Ag-In-Cd tersebut setelah 

dipasang menjadi batang kendali. 

 

4. B. Shutdown Margin  

Berdasarkan berbagai referensi, antara 

lain dokumen IAEA SS-35-G1
4)

 dan 

NUREG-1537
5)

, shutdown margin 

adalah nilai reaktivitas negatif yang 



 

 
 

 

disediakan oleh sistem scram untuk 

membawa reaktor ke kondisi subkritis 

dengan asumsi satu perangkat batang 

kendali yang mempunyai nilai 

reaktivitas tertinggi gagal masuk ke 

dalam teras reaktor. Untuk keadaan di 

RSG-GAS, nilai shutdown margin ini 

menggambarkan kemampuan ke-16 

absorber blade untuk men-shutdown 

reaktor meskipun diandaikan satu batang 

kendali (terdiri dari 2 absorber blade) 

yang mempunyai nilai reaktivitas 

tertinggi gagal berfungsi. 

Selanjutnya, pada Part I dari NUREG-

1537, Appendix 14.1, dinyatakan : “The 

value of the shutdown margin should be 

large enough to be readily determined 

experimentally, for example,   0.5% 

k/k or  0.5 dollar”. Berdasarkan 

dokumen ini, Tim Evaluator BAPETEN 

menyetujui kriteria keberterimaan bahwa 

shutdown margin RSG-GAS ≤ -0,5% 

(atau harga mutlaknya  0,5%). 

Dari laporan hasil uji neutronik absorber 

Ag-In-Cd diteras RSG-GAS, diketahui 

bahwa dengan semakin banyaknya 

absorber Ag-In-Cd buatan PT. Batan 

Teknologi (Persero), kondisi 

keselamatan neutronik RSG-GAS 

menjadi semakin baik (lihat Tabel 3). 

Sesuai dengan Batasan dan Kondisi 

Operasi (BKO), PRSG melakukan 

verifikasi shutdown margin ini pada 

setiap awal siklus operasi. 

 

Tabel 3. Nilai Shutdown Margin RSG-

GAS 

No

. 

Tangga

l 

Absorber 

yg sudah 

digunaka

n 

Nilai 

Shutdow

n 

Margin*) 

(%) 

1. 
02-08-

2007 

 

No. 9 

-4,37 

2. 
26-01-

2008 

No. 9 dan 

10 
-4,42 

3. 
22-08-

2008 

No. 9, 10 

dan 11 
-4,79 

4. 
05-03-

2009 

No. 9, 10, 

11 dan 12 
-5,22 

*) 
Kriteria keberterimaan : ≤ -0,5%. 

 

4. C. Waktu Jatuh Batang Kendali 

Di dalam Bab 16 LAK RSG-GAS telah 

diuraikan analisis keselamatan dalam hal 

terjadi berbagai kejadian abnormal baik 

akibat kegagalan struktur, sistem atau 

komponen, kesalahan manusia maupun 

faktor eksternal termasuk bencana alam. 

Dari berbagai kejadian tersebut, 

kecepatan jatuhnya batang kendali 

diperlukan untuk mengantisipasi 

kejadian kehilangan aliran air pendingin 



 

 
 

 

primer dan kejadian insersi reaktivitas. 

Dalam analisis dibuktikan bahwa kedua 

kejadian tersebut dapat diantisipasi 

dengan baik oleh sistem scram RSG-

GAS dengan mengambil asumsi waktu 

tunda sejak sinyal trip sampai dengan 

jatuhnya batang kendali ke dasar teras 

reaktor sebesar 0,50 detik. Selanjutnya, 

berdasarkan hasil analisis tersebut, 

dalam Bab 17 Batasan dan Kondisi 

Operasi, PRSG menetapkan bahwa 

waktu jatuh jatuh batang kendali 

maksimum adalah 0,47 detik. 

BAPETEN sudah menyetujui kriteria 

waktu jatuh batang kendali ini sejak 

diberikannya Izin Komisioning RSG-

GAS pada tahun 1987. 

Dari laporan hasil uji waktu jatuh batang 

kendali setelah irradiasi diketahui bahwa 

waktu jatuh batang kendali yang sudah 

menggunakan absorber blade Ag-In-Cd 

buatan PT. Batan Teknologi (Persero) 

memenuhi kriteria tesebut (lihat Tabel 

4). Sesuai dengan Batasan dan Kondisi 

Operasi, PRSG melakukan pengukuran 

waktu jatuh batang kendali pada setiap 

awal siklus operasi. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Waktu Jatuh Batang Kendali 

No. Tanggal Absorber  

Waktu 

Jatuh 
*)

 

(mili 

detik) 

1. 
08-06-

2007 
No. 9 378 

2. 
21-11-

2007 
No. 10 409 

3. 
21-05-

2008 
No. 11 378 

4. 
08-01-

2009 
No. 12 381,6 

*) 
Kriteria keberterimaan :  0,47 detik 

atau  470 mili detik   



 

 
 

 

 

 

Gambar 1 : Bentuk Fisik Absorber Blade 

Ag-In-Cd RSG-GAS 

Gambar 2 : Absorber Blade Ag-In-Cd 

setelah Dipasang menjadi Batang 

Kendali. 

Absorber 
Blade 

Ag-In-Cd 



 

 
 

 

4. D. Deformasi 

Website Umicore Technical Materials 

menyatakan bahwa Ag-In-Cd biasa 

digunakan sebagai batang kendali di 

Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 

jenis Presurized Water Reactor (PWR), 

hal ini menunjukkan bahwa  Ag-In-Cd 

mampu bertahan terhadap kondisi suhu 

di teras PWR sampai dengan suhu 

maksimum operasi 319 
0
C dan tekanan 

pendingin sebesar 154 bar. Sedangkan 

kondisi suhu di teras RSG-GAS adalah 

maksimum 75,6 
0
C dan tekanan 

pendingin sebesar 2,0 bar. Dengan 

demikian kemungkinan kegagalan 

absorber Ag-In-Cd karena efek mekanik 

dapat diabaikan. 

Dari rancangan batang kendali 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 

2, satu-satunya kemungkinan kegagalan 

pada batang kendali adalah seandainya 

terjadi deformasi absorber blade Ag-In-

Cd akibat reaksi dengan neutron yang 

mengakibatkan penggembungan 

sehingga mengurangi kecepatan jatuh 

batang kendali.  

Dalam pengoperasian reaktor, batang 

kendali ditarik di posisi paling bawah 

sampai tercapai kondisi kritis (tidak 

pernah ditarik sampai sepenuhnya 

keluar teras). Dengan kondisi ini, maka 

bagian bawah dari absorber menerima 

flux neutron lebih besar daripada bagian 

diatasnya dan bagian ujung atas dari 

absorber hampir tidak menerima flux 

neutron yang signifikan. Seandainya 

reaksi dengan neutron menyebabkan 

penggembungan, maka penggembungan 

tersebut akan terjadi pada bagian bawah 

dari absorber blade sehingga dengan 

mudah perubahan bentuknya akan 

diketahui melalui inspeksi visual. 

Lopes
5)

 mengungkapkan bahwa, 

berdasarkan pengalaman di Reaktor 

IEA-R1, Sao Paolo, Brazil, setelah 

digunakan selama 25 tahun absorber 

blade Ag-In-Cd mengalami erosi 

(menipis), bukannya menggembung. 

Hal ini terjadi karena Ag-In-Cd tersebut 

bersentuhan langsung dengan air. 

Dalam hal RSG-GAS, inti absorber Ag-

In-Cd tidak bersentuhan langsung 

dengan air karena dibungkus dengan 

kelongsong stainless stell sehingga 

fenomena erosi tersebut tidak terjadi. 

Sesuai dengan Batasan dan Kondisi 

Operasi, PRSG melakukan pemeriksaan 

absorber blade secara visual pada setiap 

pergantian siklus operasi. Sampai 

dengan saat ini belum ditemukan 

adanya kerusakan pada absorber blade, 

baik yang lama (buatan NUKEM 

GmbH) maupun yang baru (buatan PT. 

Batan Teknologi).  

 

 



 

 
 

 

 5.  Kesimpulan
 

Berdasarkan evaluasi keselamatan 

diatas dapat disimpulkan bahwa 

Absorber Ag-In-Cd buatan PT. Batan 

Teknologi telah memenuhi aspek 

keselamatan yang dipersyaratkan oleh 

BAPETEN, yaitu : 

1. Komposisi kimia dan dimensi 

absober Ag-In-Cd sesuai yang 

dipersyaratkan oleh BAPETEN.  

2. Shutdown margin yang disediakan 

oleh seluruh absorber blade diteras 

RSG-GAS bernilai ≤ -0,5%. 

3. Waktu jatuh batang kendali (waktu 

tunda antara sinyal trip sampai 

dengan batang kendali mencapai 

posisi terbawah diteras) tidak 

melebihi 0,47 detik. 

4. Tidak ada perubahan bentuk secara 

visual. 

Oleh karena itu, Tim Evaluator 

BAPETEN menyetujui penggunaan 

absorber blade Ag-In-Cd buatan PT. 

Batan Teknologi (Persero) diteras RSG-

GAS dengan syarat dilakukan 

serangkaian pengujian untuk masing-

masing absorber blade sebagai 

berikut
(6)

: 

a. Uji dingin, yang mencakup : 

1) Uji kebocoran, 

2) Uji paparan γ, 

3) Uji waktu jatuh absorber, 

b. Uji panas, yang mencakup : 

1) Uji mekanikal, 

2) Uji waktu jatuh absorber 

sebelum iradiasi, 

3) Iradiasi absorber Ag-In-Cd pada 

daya tinggi, 

4) Uji waktu jatuh absorber setelah 

iradiasi, 

5) Pemeriksaan absorber secara 

visual, 

6) Uji neutronik. 

 

Selanjutnya sesuai dengan Batasan dan 

Kondisi Operasi, secara berkala PRSG 

melakukan survailan sebagai berikut :  

1) Verifikasi shutdown margin pada 

setiap awal siklus operasi dengan 

kriteria keberterimaan ≤ -0,5%. 

2) Pengukuran waktu jatuh batang 

kendali pada setiap awal siklus 

operasi dengan kriteria 

keberterimaan  0,47 detik. 

3) Pemeriksaan absorber blade secara 

visual pada setiap pergantian siklus 

operasi untuk mengamati 

ada/tidaknya kerusakan. 
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