
Seminar Keselamatan Nuklir 2013 ISSN : 1412 - 3258 

 

135 

 

FAKTOR KEJADIAN SEBAGAI PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN 

BUDAYA KESELAMATAN DI INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL  

Heri Hardiyanti, Agus Sartono, Bambang Herutomo, AS. Latief 

Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir - BATAN 

 
ABSTRAK 

FAKTOR KEJADIAN SEBAGAI PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN BUDAYA 

KESELAMATAN DI INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL. Keselamatan 

instalasi nuklir tidak hanya dijamin dari pemenuhan persyaratan teknis tetapi juga 

tergantung dari aspek non teknis. Penyebab utama terjadinya insiden dan kecelakaan pada instalasi 

nuklir adalah karena faktor manusia yaitu adanya kesalahan manusia. Sehingga selain usaha untuk 

meningkatkan keselamatan dari aspek teknis, juga  ada usaha untuk menyentuh faktor perilaku  

manusianya  dengan menerapkan budaya keselamatan. Beberapa kejadian yang terjadi di IEBE dari 

tahun 2011 hingga tahun 2012 disebabkan oleh peralatan yang sudah menua dan kesalahan dari faktor 

manusianya. Dengan melihat semua kejadian tersebut maka IEBE melakukan beberapa kegiatan yang 

bisa mengurangi kejadian yang bisa mengakibatkan kecelakaan maupun near miss. Beberapa hal yang 

dilakukan adalah personil wajib mengikuti briefing pagi sebelum bekerja, membuat proposal 

pekerjaan, membuat HIRADC (Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control), 

menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) sesuai dengan pekerjaan, rutin melakukan perawatan 

terhadap peralatan yang ada di IEBE dan selalu berperilaku selamat selama bekerja di IEBE. 

Keselamatan merupakan prioritas dan pertimbangan utama dalam setiap aktivitas di IEBE, dan 

keselamatan senantiasa ditingkatkan secara berkelanjutan. Diperlukan kerjasama dan komitmen yang 

kuat dari pihak manajemen (pimpinan) dan seluruh personil untuk meningkatkan perilaku selamat 

dalam bekerja dan kehandalan alat. Dan fokus selanjutnya adalah dengan selalu meningkatkan 

keterlibatan aktif personil dalam housekeeping, membuat  hazard identification risk assessment and 

determining Control, pertemuan keselamatan, audit, inspeksi, kaji diri, dll. Setiap kejadian yang terjadi  

akan selalu menjadi pembelajaran yang baik dan berharga bagi semua personil di IEBE. 

KATA KUNCI : Faktor kejadian, budaya keselamatan, kecelakaan, near miss 

 

ABSTRACT 

INCIDENT FACTOR AS A LEARNING ASPECT TO ENHANCE SAFETY CULTURE IN 

THE EXPERIMENTAL FUEL ELEMENT INSTALLATION OF PTBN-BATAN.  

The safety of a nuclear facility depends not only on the fulfillment of all technical requirements, but 

also on the role of non-technical aspects.  The primary causation of incidents or accidents in a nuclear 

facility is human error which is non-technical.  Therefore, in order to enhance safety, efforts from the 

technical aspects are as important as efforts to deal with the human factor which can be done through 

the application of safety culture in the facility.  Incidents that took place in the Experimental Fuel 

Element Installation (EFEI) of PTBN-BATAN from 2011 to 2012 were caused by aging instruments 

and human error.  In order to prevent accidents and to enhance safety, non-technical efforts that were 

done in the EFEI were, inter alia, the obligations on all personnel to attend the pre-lab briefing, to 

prepare a work proposal, to compose a HIRADC (hazard identification, risk assessment, and 

determining control) document, to utilize self protection devices, to perform a routine maintenance, 

and to practice safe behavior.  All personnel were involved in all those efforts.  Safety is the first 

priority and can always be improved in the facility.  A strong commitment of and cooperation between 

the top management and the staff are needed.  

Keywords:  incident factor, safety culture, accident, near-miss 
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PENDAHULUAN 

Instalasi Elemen Bakar Experimental 

(IEBE) adalah salah satu instalasi nuklir 

non reaktor di Badan Tenaga Nuklir 

Nasional (BATAN), yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian dan 

pengembangan (litbang) teknologi 

produksi bahan bakar nuklir. IEBE 

dirancang mampu mengolah bahan baku 

yellow cake menjadi serbuk UO2 derajat 

nuklir dan membuatnya hingga menjadi 

berkas (bundle) bahan bakar nuklir tipe 

HWR (Cirene). Berdasarkan proses 

produksi, IEBE dilengkapi dengan fasilitas 

pemurnian dan konversi, peletisasi, 

pembuatan komponen dan perakitan, 

laboratorium kendali kualitas, bengkel 

mekanik, sarana dukung dan sistem 

keselamatan. 

 Karakteristik dasar keselamatan IEBE 

antara lain direpresentasikan oleh (a) 

adanya hubungan yang dekat antara alat, 

manusia, dan bahan yang ditangani, (b) 

keragaman peralatan yang digunakan, (c) 

bahaya radiologi apabila terjadi kekritisan, 

(d) keberadaan bahan berbahaya dan 

beracun termasuk bahan nuklir yang 

tersebar di dalam instalasi, serta (e) adanya 

risiko terhadap keamanan bahan nuklir. 

Karakteristik ini memperlihatkan bahwa 

keselamatan pengoperasian IEBE sangat 

bergantung pada faktor manusia. 

Implementasi budaya keselamatan di IEBE 

diawali pada tahun 2008. Semenjak 

diterapkannya budaya keselamatan, setiap 

ada kejadian baik itu insiden maupun near 

miss selalu dibuat laporan kejadian . Dari 

hasil pelaporan itu kemudian di bahas, 

dianalisa dan diperoleh solusi 

penanganannya untuk pembelajaran. 

Kejadian dan kecelakaan merupakan 

pengalaman berharga dalam meningkatkan 

teknologi keselamatan dan pelajaran 

penting dalam penerapan budaya 

keselamatan. Keselamatan instalasi nuklir 

tidak hanya dijamin dari pemenuhan 

persyaratan teknis tetapi juga tergantung 

dari aspek non teknis. Penyebab utama 

terjadinya insiden dan kecelakaan pada 

instalasi nuklir adalah karena faktor 

manusia yaitu adanya kesalahan manusia. 

Sehingga selain usaha untuk meningkatkan 

keselamatan dari aspek teknis, juga  ada 

usaha untuk menyentuh faktor manusianya  

dengan menerapkan budaya keselamatan. 

Pada tahun 1991 IAEA mengeluarkan 

Safety Series No. 75 INSAG 4 tentang 

Safety Culture (Budaya Keselamatan), 

dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan 

panduan bagi negara-negara anggota. Hal 

ini bermakna tentang pentingnya peran 

budaya keselamatan sebagai dasar dan 

pertimbangan dalam pembangunan dan 

pengoperasian reaktor daya atau instalasi 

nuklir di dunia [1]. Budaya keselamatan 

yang dibentuk kemudian disosialisasikan 

untuk diterapkan dalam setiap tindakan 

dan langkah dalam proses pelaksanaan 

kegiatan yang terkait dengan pembangunan 

instalasi nuklir yang dimulai dari 

penentuan lokasi atau tapak, disain, 

fabrikasi dan konstruksi, serta 

pengoperasian termasuk perawatan. Dalam 

hal ini dimaksudkan bahwa budaya 

keselamatan sudah harus membudaya pada 

setiap individu yang melakukan kegiatan 

terutama yang terkait dengan keselamatan 

[2]. Pertimbangan budaya adalah di luar 

aspek teknis dari persyaratan dan kriteria 

keselamatan yang harus dipenuhi dari 

setiap tahapan kegiatan. Tetapi budaya 

keselamatan mempunyai peran yang sangat 

penting yang dapat dirasakan oleh setiap 

individu yang terkait. Dalam setiap 

tindakan dan langkah apapun yang terkait 

dengan keselamatan, faktor budaya sudah 

harus melekat dalam jiwa pelaksananya 

[3]. 
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Melalui budaya keselamatan yang kuat 

diharapkan seluruh pekerja dapat 

bertanggung jawab atas keselamatan 

instalasi dan institusi di lingkungan 

kerjanya. Dengan demikian pertimbangan 

keselamatan akan menjadi perhatian yang 

utama dalam setiap pekerjaan dan tugas 

yang dilakukan melalui komitmen dalam 

bentuk pendekatan yang sangat berhati-

hati, perasaan ingin tahu dan komunikasi 

yang lebih baik[1] 

Menurut International Atomic Energy 

Agency (IAEA) Safety Guide No. GS-G-

3.5 The Management System For Nuclear 

Installation, karakteristik budaya 

keselamatan yang kuat adalah: [4] 

1. Keselamatan adalah nilai yang dikenal 

baik,  

2. Kepemimpinan keselamatan adalah 

jelas,  

3. Keselamatan terintegrasi dalam semua 

kegiatan,  

4. Akuntabilitas keselamatan adalah jelas.  

5. Keselamatan adalah pendorong 

pembelajaran  

 

Kita tahu bahwa kecelakaan kerja bisa 

terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh 

siapa saja. Sampai saat ini belum ada 

seorangpun yang dapat mengetahui kapan 

kecelakaan akan terjadi, tetapi kita dapat 

mencegahnya apabila kita 

menginginkannya. 

Penyebab Kecelakaan 

1.  68 % adalah Kesalahan Operator 

2. 15 % adalah Kesalahan Peralatan 

3. 8 % adalah Kesalahan Prosedur 

Faktor Kesalahan Manusia 

1. Kurang kritis terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan Keselamatan 

2. Penyimpangan terhadap sistem 

keselamatan pada semua tingkatan 

organisasi 

3. Manajemen memberikan toleransi 

terhadap penyimpangan prosedur 

4. Pelatihan tentang keselamatan tidak 

cukup 

5. Pelatihan untuk para pimpinan 

sangat kurang 

 

 

Membangun Budaya  adalah sama dengan 

membangun suatu Kebiasaan,dan 

membangun kebiasaan tidaklah cukup 

hanya mengubah perilaku dengan 

peraturan, tapi harus disertai 

pengembangan “Mind Set” atau  

perubahan paradigma. 

Dari Pemikiran : Keselamatan adalah 

kebutuhan hidup no. 2 setelah 

terpenuhinya kebutuhan fisiologis 

(sandang, pangan, papan) 

Menjadi Pemikiran :Keselamatan adalah 

nilai utama hidup, karena semuanya 

menjadi tak berharga apabila tak selamat. 

 

 

PARADIGMA KESELAMATAN 

Paradigma Lama : 

1. Bukan tugas saya untuk 

memperbaiki itu 

2. Hal itu tidak akan terjadi pada saya 

3. Kita sudah cukup selamat dan 

selama ini kita aman-aman saja 

4. Saya sudah mengerjakan ini dengan 

cara yang sama ribuan kali 

5. Keselamatan adalah tugas dan 

tanggung jawab manajemen 

 

Paradigma Baru : 

1. Kinerja keselamatan dapat 

ditingkatkan 

2. Keselamatan tanggungjawab semua 

3. Injury Free or No Incidents 

 

METODA 

Untuk membangun pemahaman yang sama 

dan meningkatkan keterlibatan personil, 

langkah pertama yang diambil adalah 

sosialisasi tentang aspek kunci budaya 

keselamatan, dan mengajak para personil 

untuk bersama-sama merumuskan Visi, 

Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar terkait 

keselamatan.  
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Visi yang dikedepankan terkait 

pengoperasian IEBE yang handal dan 

selamat adalah “Pengoperasian IEBE yang 

menyejahterakan”. Arti utama 

menyejahterakan adalah “nobody gets 

hurt” dan tidak merusak lingkungan. 

 Adapun misi personil IEBE adalah 

mewujudkan IEBE sebagai tempat kerja 

yang:  

a) Berkeselamatan handal dan mampu 

memberikan jaminan keselamatan 

terhadap personil, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari bahaya radiologi 

akibat pengoperasian IEBE.  

b) Produktif dan mampu memberikan 

layanan prima pengembangan teknologi 

bahan bakar nuklir kepada para 

stakeholders secara berkelanjutan.  

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut 

maka segenap kegiatan di IEBE senantiasa 

dilandasi oleh nilai-nilai, yaitu 

keselamatan adalah yang utama dan 

pertama, kerja sama tim yang harmonis 

dan sinergik, berani bertanggungjawab dan 

mempertanggungjawabkan (akuntabel), 

dan peningkatan berkelanjutan (belajar dan 

belajar). Dan sebagai pegangan atau 

petunjuk keseharian dalam pelaksanaan 

operasi yang selamat, berikut adalah 

prinsip dasar keselamatan yang 

dikembangkan di IEBE:  

a) Insiden atau kecelakaan kerja dapat 

dicegah, dan tidak ada toleransi 

terhadap insiden atau kecelakaan;  

b) Tidak ada pekerjaan yang begitu penting 

atau urgen bila tidak dapat dilaksanakan 

secara selamat. Lebih baik menunda 

atau menghentikan pekerjaan bila 

diketahui ada persoalan keselamatan;  

c) Keselamatan merupakan bagian integral 

dari proses kerja, maka setiap bahaya 

(hazards) harus teridentifikasi dan 

risikonya dapat dikendalikan;  

d) Keselamatan adalah tanggung jawab 

setiap orang. Menjaga keselamatan diri 

dan mitra kerja adalah tugas dan 

kewajiban setiap pekerja IEBE; dan  

e)Kinerja keselamatan dapat dan harus 

ditingkatkan secara berkelanjutan, dan 

kinerja keselamatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Salah satu dari lima karakteristik budaya 

keselamatan yang kuat dalam IAEA Safety 

Guide No. GS-G-3.5 diadopsi langsung 

sebagai strategi pengembangan budaya 

keselamatan di IEBE. Salah satunya 

Keselamatan adalah pendorong 

pembelajaran. Kegiatan utama dalam 

peningkatan budaya keselamatan  adalah 

inspeksi K3     ( Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) oleh personil dan 

manajemen, kajidiri keselamatan, 

pelaporan terbuka masalah keselamatan 

(nearmiss, incident, accident), 

keikutsertaan dalam IAEA-FINAS (Fuel 

Incident Notification and Analysis System), 

diskusi keselamatan dalam coffee morning, 

tukar pengalaman dan informasi terkait 

implementasi budaya keselamatan antar 

satker di lingkungan BATAN, pelatihan 

rekualifikasi personil, penyediaan sarana 

dan prasarana belajar yang representatif, 

dll. Secara administratif peningkatan 

budaya keselamatan dilakukan dengan 

selalu mengingatkan akan pentingnya 

budaya pelaporan kepada personil IEBE 

yang disampaikan secara rutin dengan 

mengikuti briefing pagi sebelum 

melakukan pekerjaan, pembuatan proposal 

pekerjaan, membuat HIRADC (Hazard 

Indentification Risk Asessment 

Determination Control ) untuk setiap 

kegiatan dan pengisian form laporan 

kejadian apabila terjadi kejadian yang 

mengganggu keselamatan.  Formulir  yang 

telah diisi sesuai  dengan format yang ada,  

kemudian dianalisa bersama sehingga 

dapat diketahui  penyebab dan cara 

mengatasinya. Hasil analisa ini kemudian 

disosialisasikan ke seluruh personil IEBE  

agar semua  kejadian kecelakaan ataupun 
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near miss di IEBE akan menjadi pembelajaran yang baik dan berharga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Tabel 1. Klasifikasi kejadian tak diharapkan di IEBE  

Accident 

 Death or Plant Damage 

 Serious Injury 

 First Aid  Injury 

 Equipment Damage 

Incident 
 Near Miss 

 Hazards (unsafe act/unsafe condition) 

 

Tabel2. Beberapa Kejadian yang terjadi di IEBE pada tahun 2011 dan 2012 adalah 

sebagai berikut: 

No Hari/tanggal Jam Kejadian Masalah Klasifikasi 

1 Selasa, 29 

Maret  2011  
14.10 
 

Jari telunjuk tangan kiri 

seorang pekerja 

terluka/teriris pisau 

cutter saat memotong 

klem plastik. Resiko 

yang dapat timbul 

adalah infeksi dan 

kekurangan darah. 

untuk memotong klem 

plastik seharusnya 

menggunakan alat tang 

pemotong bukan pisau 

cutter  
 

First Aid 

Injury 

 

2 Rabu, 4 Mei 

2011 
10.00 Banjir karena slang 

fleksibel ke wastafel 

bocor kemungkinan 

terjadi sejak pagi, 

beberapa kabel dan alat 

basah. Stavolt rusak. 

- seharusnya pekerja 

tidak meninggalkan 

ruangan jika 

mengalirkan pendingin 

- melanggar prosedur 

kerja 

Equipment 

Damage 

 

3 Jumat 

Tgl : 13 Mei 

2011 

9.30 
 

Jempol kaki kiri seorang 

pekerja luka kejatuhan 

potongan pelat baja 

ukuran 15x15x0,5 cm 

saat memindahkan 

kardus bekas untuk 

dibuang. Tidak tahu di 

atas kardus ada 

potongan pelat baja. 

[Kerja Bakti] 

- seharusnya pekerja 

menggunakan sepatu 

keselamatan (safey 

shoes), saat kejadian 

pekerja menggunakan 

sandal jepit 

- pelanggaran prosedur 
 

First Aid 

Injury 
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No Hari/tanggal Jam Kejadian Masalah Klasifikasi 

4 Rabu 18 

Mei 2011 

9.50 
 

Tali sling lemari asam 

no. 2 putus saat seorang 

pekerja menutupnya. 

Kondisi berbahaya 

karena tangan dpt 

terjepit saat menutup 

pintu lemari asam. 

petugas perawat tdk 

pernah mengecek 

kondisi tali sling 
 

Hazards 

[Kondisi 

tak 

selamat] 

 

5 Kamis 

7 Juli 2011 
10.10 
 

Ketika seorang pekerja 

melakukan perawatan 

rutin [memanaskan 

alat], 15 menit 

kemudian tiba-tiba 

monitor terbakar 

[mengeluarkan bau 

gosong] – monitor rusak 

petugas perawat tdk 

pernah mengecek 

kondisi sistem elektrik 

dan elektronik 
 

Equipment 

Damage 

 

6 Rabu,9 

November 

2011 

 seorang operator 

mengoperasikan mesin 

ballmill tetapi lupa 

memasang penguncinya 

sehingga wadah sampel 

lepas dan mengganjal 

putaran mesin ballmil 

dan sistem mekanik alat 

rusak. 

-operator tidak 

memeriksa ulang apa 

yang dikerjakan  

langsung ON kan alat. -

-Melanggar prosedur 
 

Equipment 

Damage 

 

7 Selasa 

15 

November 

2011 
 

11.30  seorang operator ruang 

control IEBE mencium 

bau gosong, kemudian 

yang bersangkutan  

mencari sumber bau 

yang ternyata ada 

kebakaran kecil pada 

trafo. Operator 

memadamkan api 

dengan APAR hingga 

api padam.  

Petugas BOSP memutus 

aliran listrik 

petugas perawat tidak 

pernah memeriksa 

kondisi trafo 
 

Equipment 

Damage 
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No Hari/tanggal Jam Kejadian Masalah Klasifikasi 

8 Minggu, 11 

Desember 

2011  

15.00 
 

- seorang operator 

melakukan pengukuran 

panas menggunakan alat 

IR Thermograph pada 

uji coba tungku induksi. 

Charger yang saat itu 

sedang on mengisi 

baterai alat IR 

Thermograph tiba-tiba 

rusak. Analisis 

kemungkinan 

disebabkan induksi 

listrik dari tungku [arus 

balik dari alat] 

melakukan uji coba 

tungku tanpa prosedur  

(diluar prosedur) 
 

Equipment 

Damage 

 

9 Rabu 25 

Januari 

2012 

10.30 – seorang personil IEBE 

melihat kaca jendela 

atas di pojok kiri retak 

dan ada lubang di kaca 

yang digunakan untuk 

jalur kabel dari dalan 

CR04 ke luar gedung. 

Kondisi 

membahayakan. retakan 

kaca dapat jatuh 

- Pekerja pemasang 

kabel ceroboh dan 

tidak melaporkan 

keadaan 
 

 Hazards 

[kondisi 

tak 

selamat]  

 

10 Senin 

05 Maret 

2012 

08.00 – seorang personil IEBE 

(ibu-ibu) terkunci di 

kamar mandi yang 

disebabkan kuncinya 

dol. Dia dapat keluar 

setelah teriak teriak dan 

dapat dikeluarkan lewat 

jendela kamar mandi 

dengan tangga. 

- Petugas perawatan 

gedung tidak pernah 

memeriksa kondisi 

kunci dan pintu kamar 

mandi 
 

 Hazards 

(kondisi 

tak 

selamat) 

 

11 Selasa 

22 Mei  

2012 

10.30 – seorang personil 

PTBN saat sedang 

menggunakan masker 

tiba-tiba matanya 

kemasukan  benda 

asing. 

 

- Personil ceroboh 

karena tidak 

menyiapkan APD sejak 

awal.  

- Personil tersebut  

menggunakan masker 

yang ada di laci lab dan 

tidak memeriksa dulu 

kondisi masker 

 Hazards 

[aksi tak 

selamat] 

12 Senin, 12 

November  

2012 

20.00 

 

– terjadi kebocoran gas 

H2 pada safety valve 

inlet tungku sintering. 

Kebocoran terjadi saat 

- Petugas perawatan 

tidak menyadari safety 

valve yang ada telah 

tua atau melewati umur 

Near miss 
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No Hari/tanggal Jam Kejadian Masalah Klasifikasi 

gas H2 mulai dialirkan 

masuk ke tungku (pada 

suhu 650 
o
C). Meskipun 

sebelum operasi semua 

kondisi telah dicek. 

pakai 

 – tipe diapragma bila 

akan rusak sulit 

dideteksi 

 

13 Rabu,14 

November 

2012 

10.30 – seorang personil 

mendapati genangan air 

di lantai dekat wastafel 

HR-16. Sumber adalah 

saluran air pada 

sambungan di wastafel 

yang bocor.  

Kondisi ini tentu saja 

membahayakan karena 

banyak kabel listrik dan 

juga dapat 

menyebabkan 

terpeleset. 

 Petugas perawatan 

gedung tidak pernah 

memeriksa secara rutin 

kondisi wastafel 

 

  

Hazards 

[kondisi 

tidak 

selamat] 

 

 

Gambar contoh kejadian tahun 2011 di IEBE: 

 

 

 

 

        

Hari : Kamis, Tanggal : 13 Oktober 2011 Jam : 12.00 

Kejadian – Ketika proses sintering mencapai 625 
o
C dan operator mengalirkan gas H2 ke 

dalam tungku dan secara perlahan menutup aliran gas N2, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan 

kecil dan suara gas bocor di panel gas, dan alarm gas H2 berbunyi. Operator menutup aliran 

gas H2 dan proses dihentikan 

Klasifikasi – Equipment Damage 

Gambar contoh kejadian 2012 di IEBE: 
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Hari : Rabu, Tanggal : 7 November 2012 

Jam : 14.00 

Kejadian – terjadi kebocoran (rembesan) 

gas H2 pada sambungan output flowmeter 

gas H2 pada alat ME-11 (Muffle Furnace) 

saat gas H2 mulai dialirkan ke dalam 

tungku (pada suhu 700 
o
C) untuk proses 

reduksi serbuk UO2. 

Masalah - Petugas perawatan tidak 

menyadari ada control valve pada outlet 

yang buntu (sebelum masuk tungku). 

Tekanan gas H2 yang tinggi pada saluran 

inlet dan akibatnya titik terlemah pada 

sambungan flowmeter bocor 

Klasifikasi – Near miss 

Belajar dari beberapa kejadian yang ada 

pada tahun 2011 dan 2012,  kemudian 

manajemen berkomitmen untuk selalu 

meningkatkan budaya keselamatan dengan 

melakukan kegiatan kunjungan rutin ke 

fasilitas , inspeksi K3, melakukan diskusi 

keselamatan , penerapan  behavior based 

safety  oleh karenanya  setiap  personil 

mulai tumbuh pemahaman  akan 

pentingnya pembelajaran dari suatu 

kejadian baik itu kecelakaan maupun near 

miss, sehingga penerapan budaya 

keselamatan di IEBE semakin ditingkatkan 

, ditumbuh kembangkan dan perawatan 

alat yang sudah tua di IEBE lebih aktif 

dilakukan.  Untuk melakukan kegiatan/ 

pekerjaan di IEBE personil akan lebih 

berhati hati dalam bekerja dan selalu 

mengutamakan keselamatan dengan 

mentaati prosedur dan meningkatkan 

perilaku selamat dalam bekerja. Selain itu 

manajemen senantiasa meningkatkan 

kompentensi personil secara berkelanjutan 

melalui pelatihan, workshop dan 

kualifikasi personil melalui SIB (Surat Ijin 

Bekerja). 

Pembelajaran yang dapat diperoleh dari 

beberapa kejadian diatas adalah: 

 Segala pekerjaan yang akan 

dilaksanakan harus diperkirakan 

dulu segala kemungkinan yang 

terjadi dan akibatnya sehingga 

dapat disiapkan segala 

antisipasinya dengan baik sehingga 

tidak terjadi kejadian yang fatal 

 Sebelum bekerja personil mengisi 

proposal kegiatan (work permit) 

dan mengikuti  briefing pagi untuk 

mendapatkan induksi keselamatan 

(diskusi keselamatan) dan juga 

sebagai wahana tukar informasi 

 Melakukan perawatan rutin untuk 

setiap peralatan di IEBE berbasis 

total productif maentenance, 

mengingat banyak alat operasi yang 

sudah tua (berusia) 

 

KESIMPULAN 

Keselamatan merupakan prioritas dan 

pertimbangan utama dalam setiap aktivitas 

di IEBE, dan keselamatan senantiasa 

ditingkatkan secara berkelanjutan. 

Diperlukan kerjasama dan komitmen yang 

kuat dari pihak manajemen (pimpinan) dan 

seluruh personil untuk meningkatkan 

motivasi dan perilaku selamat dalam 

bekerja dan kehandalan alat.  Penerapan 

lima karakteristik budaya keselamatan 

yang kuat dari IAEA Safety Guide No. GS-

G-5.3 senantiasa ditingkatkan dan 

digunakan sebagai pedoman 

pengembangan budaya keselamatan di 

IEBE. Dan fokus selanjutnya adalah 

dengan selalu meningkatkan keterlibatan 

aktif personil dalam housekeeping, 

pembuatan HIRADC (Hazard 

Identification Risk Assesment and 

Determining Control, pertemuan 

keselamatan, audit, inspeksi, kaji diri, dll. 

Setiap kejadian yang terjadi  sebagai bahan  

pembelajaran yang baik dan berharga bagi 

semua personil di IEBE. 
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TANYA JAWAB DAN DISKUSI 

 

1. Penanya : Haendra S. (BAPETEN) 

 

Pertanyaan: 

Faktor utama yan mendorong budaya 

keselamatan di IEBE? 

 

Jawaban: 

a) dampak turunnya produktivitas 

pada lemahnya budaya keselamatan 

oleh karena untuk meningkatkan 

produktivitas IEBE perlu budaya 

keselamatan yang kuat  

b) Pencanangan visi dan misi IEBE 

menjadikan personil berubah 

paradigma  

c) kepala instalasi yang care terhadap 

budaya keselamatan  

d) kerjasama dengan BAPETEN (saat 

ini Bu Yusri) yang terus memberi 

pembelajaran 
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