
Seminar Keselamatan Nuklir 2013 ISSN : 1412 - 3258 
 

326 

 

PERBANDINGAN TATA LETAK DAN DESAIN RKU APR1400 

DENGAN PERSYARATAN EPRI
1
 

 

SUHARYO WIDAGDO 

DARLIS, SIGIT SANTOSO, T.J. SURYONO 

 

Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir – BATAN 

Kawasan Puspiptek Gd 80 
 

 
ABSTRAK : 

PERBANDINGAN TATA LETAK DAN DESAIN RKU APR1400 DENGAN 

PERSYARATAN EPRI. Reaktor nuklir membutuhkan suatu sistem antar muka manusia 

mesin yang baik karena sifat instalasi itu sendiri yang begitu kompleks serta tingginya faktor 

keamanan yang diinginkan. Pusat dari sistem antar muka manusia mesin ini adalah ruang 

kendali utama (RKU). Di sinilah semua kegiatan pemantauan dan pengendalian instalasi 

dilakukan agar instalasi tetap beroperasi sesuai dengan yang diinginkan. Untuk lebih 

meningkatkan kemampuan dalam pemantauan dan pengendalian, dari masa ke masa selalu 

dilakukan upaya untuk meningkatkan sistem antar muka manusia mesin. Usaha keras untuk 

meningkatkan sistem antar muka ini dilakukan bukan hanya dengan memakai teknologi 

komputer sistem instrumentasi terbaru, tapi juga dengan menggunakan pendekatan ilmu 

rekayasa manusia. Makalah bertujuan membahas perbandingan tata letak dan desain  reaktor 

nuklir jenis APR1400 dengan persyaratan mengenai tata letak dan desain RKU yang 

dikeluarkan EPRI sebagai jawaban dari terjadinya musibah yang menimpa reaktor TMI-2. 

Dari pembahasan itu dapat dilihat bahwa persyaratn yang diberikan EPRI telah diikuti para 

pendesain RKU APR1400 

 

Kata kunci : tata letak, desain, RKU, APR1400, EPRI 

 

ABSTRACT : 

THE COMPARISON BETWEEN LAYOUT AND DESIGN OF APR1400 MCR AND 

EPRI REQUIREMENT. A good man-machine interface system is needed by a nuclear 

power reactor because of its complexity and high safety factor. The man-machine interface 

system is centralized in the main control room (MCR). All of monitoring and controlling 

activity to keep the installation operation safety can be done from this place. In order to 

increase its ability in monitoring and controlling a hard effort to raise the interface system to 

the highest possible level is done not only by using the latest computer technology and 

instrumentatioan system but also using Human Engineering, as well. The paper aims to 

compare the lay out and design the APR1400 MCR and the requirement from EPRI about 

main control room lay out and design as response of TMI-2 accident. We can see from the 

discussion that the design of the MCR of APR1400 have been applied the request of EPRI 

 

Key words : lay-out, design, MCR, APR1400, EPRI 
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1. Pendahuluan 

Salah satu definisi ergonomi yang 

menitik beratkan pada penyesuaian desain 

terhadap manusia  dikemukakan oleh 

Annis & McConville dan Manuaba
(2)

, 

Mereka menyatakan bahwa ergonomi 

adalah kemampuan untuk menerapkan 

informasi menurut karakter manusia, 

kapasitas dan keterbatasannya terhadap 

desain pekerjaan, mesin dan sistemnya, 

ruangan kerja dan lingkungan sehingga 

manusia dapat hidup dan bekerja secara 

sehat, aman, nyaman dan efisien. 

Sedangkan Pulat menawarkan konsep 

desain produk untuk mendukung efisiensi 

dan keselamatan dalam penggunaan desain 

produk. Konsep tersebut adalah desain 

untuk reliabilitas, kenyamanan, lamanya 

waktu pemakaian, kemudahan dalam 

pemakaian dan efisien dalam pemakaian. 

Selanjutnya agar setiap desain produk 

dapat memenuhi keinginan pemakainya 

maka harus dilakukan melalui beberapa 

pendekatan sebagai berikut : 

1.  Mengetahui kebutuhan pemakai. 

Kebutuhan pemakai dapat 

didefinisikan berdasarkan kebutuhan 

dan orientasi pasar, wawancara 

langsung dengan pemakai produk 

yang potensial dan menggunakan 

pengalaman pribadi. 

2.  Fungsi produk secara detail. Fungsi 

spesifik produk yang dapat 

memuaskan pemakai harus dijelaskan 

secara detail melalui daftar item 

masing-masing fungsi produk. 

3.  Melakukan analisis pada tugas-tugas 

desain produk. 

4.  Mengembangkan produk. 

5.  Melakukan uji terhadap pemakai 

produk. 

Lebih lanjut, suatu desain produk 

disebut ergonomis apabila secara 

antropometris, faal, biomekanik dan 

psikologis kompatibel dengan manusia 

pemakainya. Di dalam mendesain suatu 

produk maka harus berorientasi pada 

production friendly, distribution friendly, 

installation friendly, operation friendly dan 

maintenance friendly. Di samping hal-hal 

tersebut di atas di dalam mendesain suatu 

produk yang sangat penting untuk 

diperhatikan adalah suatu desain yang 

berpusat pada manusia pemakainya atau 

human centered design . Hal tersebut 

dimaksudkan agar setiap desain produk 

baik secara fungsi, teknis, teknologis, 

ekonomis, estetis maupun secara 

ergonomis sesuai dengan kebutuhan 

pemakainya. 

Terjadinya musibah yang 

menimpa Chernobyl maupun TMI - 2, 

dimana kesalahan operator banyak 

memberi sumbangan pada terjadinya 

musibah
(4)

, telah menyadarkan para 

perancang reaktor 
tentang

 perlunya 
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mengimplementasikan faktor manusia 

sehingga secara tidak langsung, 

keselamatan reaktorpun dapat lebih 

ditingkatkan. Tujuan utama dari 

implementasi faktor manusia dalam desain 

ruang kendali utama adalah untuk 

meningkatkan efektifitas pengoperasian 

dengan menjamin bahwa kemampuan, 

keterbatasandan kebutuhan operator telah 

dipertimbangkan dalam fitur rancangan 

yang dibuat, sehingga terjadinya kesalahan 

dalam proses pemantauan dan 

pengendalian dapat dikurangi. Desain 

RKU APR1400 ini difokuskan pada 

kepastian akan adanya eksekusi dari ruang 

kendali utama yang dapat dilakukan 

dengan mudah dan bebas dari kesalahan 

(error-free execution)
(1)

. 

Makalah ini bertujuan untuk 

membahas perbandingan tata letak dan 

desain RKU versi KNHP dengan tata letak 

dan desain RKU versi EPRI 

 

2.Teori 

2.1. Pendekatan Dalam Desain Stasiun 

Kerja  

Secara umum baik dalam 

memodifikasi atau meredesain stasiun 

kerja yang sudah ada maupun mendesain 

stasiun kerja baru, para perancang sering 

dibatasi oleh faktor finansial maupun 

teknologi seperti, keleluasaan modifikasi, 

ketersediaan ruangan, lingkungan, ukuran 

frekuensi alat yang digunakan, 

kesinambungan pekerjaan dan populasi 

yang menjadi target. Dengan demikian 

desain dan redesain harus selalu 

berkompromi antara kebutuhan biologis 

operator dengan kebutuhan stasiun kerja 

fisik baik ukuran maupun fungsi alat dalam 

stasiun kerja. Kompromi untuk kesesuaian 

tersebut perlu mempertimbangkan 

antropometri dan lokasi elemen mesin 

terhadap posisi kerja, jangkauan, 

pandangan, ruang gerak dan interface 

antara tubuh operator dengan mesin. Di 

samping itu, teknik dalam mendesain 

stasiun kerja harus mulai dengan 

identifikasi variabilitas populasi pemakai 

yang didasarkan pada faktor-faktor seperti 

etnik, jenis kelamin, umur dll. Menurut 

Das and Sengupta pendekatan secara 

sistemik untuk menentukan dimensi 

stasiun kerja dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

1.  Mengidentifikasi variabilitas populasi 

pemakai yang didasarkan pada etnik, 

jenis kelamin dan umur. 

2.  Mendapatkan data antropometri yang 

relevan dengan populasi pemakai. 
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3.  Dalam pengukuran antropometri perlu 

mempertimbangkan pakaian, sepatu 

dan posisi normal. 

4.  Menentukan kisaran ketinggian dan 

pekerjaan utama. Penyediaan kursi 

dan meja kerja yang dapat distel, 

sehingga operator dimungkinkan 

bekerja dengan sikap duduk maupun 

berdiri secara bergantian. 

5.  Tata letak dan alat-alat tangan, kontrol 

harus dalam kisaran jangkauan 

optimum. 

6.  Menempatkan displai yang tepat 

sehingga operator dapat melihat objek 

dengan pandangan yang tepat dan 

nyaman. 

7.  Review terhadap desain stasiun kerja 

secara berkala. 

Setiap sistem kerja mengandung 

beberapa komponen kerja, masing-masing 

saling berinteraksi dengan yang lain. 

Menurut Corlett and Clark (1995)
(4)

 bahwa 

ergonomi baik sebagai ilmu maupun 

teknologi selalu konsen dengan interface 

dan interaksi antara operator dengan 

komponen-komponen kerja, serta konsen 

terhadap pengaruh dan interaksi pada 

performansi sistem kerja. Secara bagan 

hubungan atau interaksi antara operator 

dengan komponen kerja dapat dilihat pada 

Gambar 1 

 
 

Gambar 1. Interaksi Dalam Sistem Kerja
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Penjelasan : 

Interaksi antara operator dan lingkungan 

fisiknya adalah saling mempengaruhi dan 

saling bisa memberi perubahan. Misalnya : 

suhu yang dirasa terlalu rendah di ruang 

tempat operator bekerja akan membuat 

operator merasa tidak nyaman karena 

operator menggigil. Oleh sebab itulah 

operator akan menyesuaikan suhu ruang 

tempatnya bekerja (dalam hal ini dengan 

menaikkan suhunya) agar operator merasa 

nyaman karena ketidaknyamanan operatot 

pasti akan mempengaruhi unjuk kerjanya / 

interaksi operator dengan perangkat keras 

maupun perangkat lunak yang diawakinya. 

Selain itu ketidaknyamanan operator pada 

organisasi tempatnya bekerja (misalnya 

karena operator merasa diperlakukan tidak 

adil) juga mengakibatkan buruknya unjuk 

kerja operator dan ini jelas berpengaruh 

buruk pada perangkat keras maupun 

perangkat lunak yang dioperasikannya. 

Sebaliknya organisasi operator juga tidak 

akan bisa berjalan baik jika ada 

anggotanya yang merasa tidak nyaman. 

 

2.2. Pertimbangan Antropometri Dalam 

Desain  

Setiap desain produk, baik produk 

yang sederhana maupun produk yang 

sangat komplek, harus berpedoman kepada 

antropometri pemakainya. Menurut 

Sanders & McCormick, Pheasant dan Pulat 

bahwa antropometri adalah pengukuran 

dimensi tubuh atau karakteristik fisik 

tubuh lainnya yang relevan dengan desain 

tentang sesuatu yang dipakai orang. 

Selanjutnya Annis & McConville membagi 

aplikasi ergonomi dalam kaitannya dengan 

antropometri menjadi dua devisi utama 

yaitu : 

Pertama, ergonomi behadapan dengan 

tenaga kerja, mesin beserta sarana 

pendukung lainnya dan lingkungan kerja. 

Tujuan ergonomi adalah untuk 

menciptakan kemungkinan situasi terbaik 

pada pekerjaan sehingga kesehatan fisik 

dan mental tenaga kerja dapat terus 

dipelihara serta efisiensi produktivitas dan 

kualitas produk dapat dihasilkan dengan 

optimal.  

Kedua, ergonomi berhadapan dengan 

karakteristik produk pabrik yang 

berhubungan dengan konsumen atau 

pemakai produk.  

 

Dalam menentukan ukuran 

stasiun kerja, alat kerja dan produk 

pendukung lainnya, data antropometri 

tenaga kerja memegang peranan penting. 

Menurut Sutarman  bahwa dengan 

mengetahui ukuran antropometri tenaga 

kerja akan dapat dibuat suatu desain alat-

alat kerja yang sepadan bagi tenaga kerja 

yang akan menggunakan, dengan harapan 

dapat menciptakan kenyãmanan, 

kesehatan, keselamatan dan estetika kerja. 

Lebih lanjut MacLeod menjelaskan bahwa 
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faktor manusia harus selalu diperhitungkan 

dalam setiap desain produk dan stasiun 

kerja. Hal tersebut didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut:  

1. Manusia adalah berbeda satu sama 

lainnya. Setiap manusia mempunyai 

bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda-

beda seperti tinggi-pendek, tua-muda, 

kurus gemuk, normal-cacat dli. Tetapi 

kita sering hanya mengatur atau 

mendesain stasiun kerja dengan satu 

ukuran untuk semua orang. Sehingga 

hanya orang dengan ukuran tubuh 

tertentu yang sesuai atau tepat untuk 

menggunakan.  

Contoh 1 : Orang tua mungkin tidak 

sekuat dan sesehat, secerdas 

atau setajam orang yang 

lebih muda. Kita sadar 

orang tua mempunyai 

banyak pengalaman dan 

kemampuan, tetapi kita 

jarang memperhitungkan 

mereka saat mendesain alat 

atau stasiun kerja, sehingga 

mereka tidak dapat bekeja 

secara optimal. 

Contoh 2 : Tinggi meja kerja yang 

didesain hanya berdasarkan 

rata-rata tinggi tenaga 

kerjanyà, maka orang yang 

pendek akan selalu 

mengangkat bahu dan leber, 

sedangkan orang yang 

tinggi akan 

membungkukkan punggung 

waktu kerja pada ketinggian 

meja yang sama.  

2. Manusia mempunyai keterbatasan. 

Manusia sering mempunyai 

keterbatasan baik fisik maupun mental.  

Contoh 1 : Keterbatasan fisik: Letak 

tombol-tombol operasional 

dan control panel pada 

mesin yang didesain 

berdasarkan ukuran panjang 

jangkauan orang tertinggi 

(seperti orang Eropa dan 

Amerika,), maka orang 

yang lebih pendek (seperti 

orang Asia termasuk 

Indonesia) tidak dapat 

menjangkau kontrol panel 

tersebut dengan alamiah 

tanpa alat bantu.  

Contoh 2 : Keterbatasan mental: 

Kemampuan manusia dalam 

proses penerimaan 

informasi juga sering 

mengalami pembebanan 

yang berlebih. Sehingga 

kesalahan dan keputusan 

yang tidak benar sering 

terjadi saat keterbatasan 

manusia terlampaui  

Manusia selalu mempunyai 

harapan tertentu terhadap apa yang ada di 
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sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari 

kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti, 

warna merah berarti larangan atau 

berhenti, warna hijau berarti aman atau 

jalan, sakelar lampu kebawah berarti 

hidup, dli. Kondisi tersebut menyebabkan 

harapan kita bahwa kondisi tersebut juga 

berlaku di mana saja. Maka respon yang 

bersifat harapan dan prediksi tersebut 

harus selalu dipertimbangkan dalam setiap 

desain alat dan stasiun kerja untuk 

menghindarkan terjadinya kesalahan dan 

kebingungan pekerja atau pengguna 

produk. Dengan demikian maka dalam 

setiap desain peralatan dan stasiun kerja, 

keterbatasan manusia harus selalu 

diperhitungkan, di samping kemampuan 

dan kebolehannya. Mengingat bahwa 

setiap manusia berbeda satu dengan yang 

iainnya, maka aplikasi data antropometri 

dalam desain produk dapat meliputi; 

desain untuk orang ekstrim (data terkecil 

atau terbesar); desain untuk orang per 

orang, desain untuk kisaran yang dapat 

diatur (adjustable range) dengan 

menggunakan persentil-5 dan persentil-95 

dan populasi dan desain untuk ukuran 

rerata dengan menggunakan data persentil-

50. Namun demikian dalam pengumpulan 

data antropometri yang akan digunakan 

untuk mendesain suatu produk, harus 

memperhitungkan variabilitas populasi 

pemakai seperti variabilitas ukuran tubuh 

secara umum, variasi jenis kelamin, variasi 

umur dan variasi ras atau etmk. Di 

samping pertimbangan vaniabilitas 

populasi, ternyata ukuran tubuh manusia 

dan waktu ke waktu tents mengalami 

perkembangan. Faktor yang 

mempengaruhi antara lain perbaikan 

tingkat kemakmuran yang menyebabkan 

peningkatan status gizi masyarakat. 

Tarwaka  dalam penelitian tentang 

perkembangan antropometri melaporkan 

bahwa terdapat perbedaan ukuran tubuh 

yang signifikan antara tahun 90-an dengan 

tahun 70-an. Sebagai ilustrasi hahwa antara 

kedua dekade tersebut ternyata rerata 

tinggi badan telah mengalami 

perkembangan sebesar ± 2,46 cm, tinggi 

siku berdiri sebesar ± 4,88 cm, lebar bahu 

sebesar ± 6,25 cm. Sedangkan untuk lebar 

pinggul ternyata lebih kecil sebesar ± 2,41 

cm, kemungkinan besar disebabkan karena 

adanya kecenderungan untuk 

melangsingkan tubuh sehingga pinggul 

lebih ramping. Untuk ukuran tinggi siku 

duduk lebih rendah sebesar ± 1,59 cm, 

kemungkinan disebabkan karena ukuran 

lengan atas bertambah panjang sehingga 

menyebabkan ketinggian siku semakin 

rendah.  

 

2.2.1. Jenis Pengukuran antropometri 

Secara umum pengukuran 

antropometri dapat dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu pengukuran antropometri statis 

dan antropometri dinamis. Dalam tulisan 
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ini hanya disajikan jenis pengukuran 

antropometri statis. Pemilihan mata ukur 

antropometri baik statis maupun dinamis 

dapat ditentukan berdasarkan fungsi dan 

kegunaannya (sebagian atau keseluruhan 

mata ukur antropometri). Alat ukur yang 

harus digunakan untuk mengukur 

antropometri adalah antropometer. Pada 

pengukuran posisi duduk harus disediakan 

bangku atau kursi dengan ukuran 40 x 40 x 

40 cm tanpa sandaran pinggang. 

 

Pengukuran antropometri statis 

Jenis pengukuran ini biasanya 

dilakukan dalam dua posisi yaitu posisi 

berdiri dan duduk di kursi. Mata ukur 

antropometri statis meliputi antara lain : 

 

No POSISI BERDIRI No POSISI DUDUK 

1 Tinggi badan 1 Tinggi kepala  

2 Tinggi mata 2 Tinggi mata 

3 Tinggi bahu 3 Tinggi bahu 

4 Tinggi siku  4 Tinggi 

5 Tinggi pinggang   5 Tinggi pinggang 

6 Tinggi tulang pinggul 6 Tinggi tulang pinggul 

7 Tinggi kepalan tangan posisi siap 7 Panjang butoock lutut 

8 Tinggi jangkauan atas 8 Panjang buttock popliteal 

9 Panjang depa 9 Tinggi telapak kaki lutut 

10 Panjang lengan 10 Tinggi telapak kaki popliteal 

11 Panjang lengan atas 11 Panjang kaki 

12 Panjang lengan bawah 12 Tebal paha dll 

13 Lebar bahu   

14 Lebar dada   

 

3.  TATA KERJA 

Dilakukan studi pustaka 

mengenai konfigurasi RKU APR1400 

yang dikeluarkan Korea Hydro and 

Nuclear Power  dan persyaratan dari EPRI 

yang dituangkan dalam dokumen 

Advanced Light Water Reactor Utility 

Requirements Volume III Chapter 10 Man-

Machine Interface Systems. Dari data-data 

yang ada dibahas perbandingan tata letak 

dan desain  reaktor nuklir jenis APR1400 

dengan persyaratan mengenai tata letak 

dan desain RKU yang dikeluarkan EPRI 

sebagai jawaban dari terjadinya musibah 

yang menimpa reaktor TMI-2 



Seminar Keselamatan Nuklir 2013 ISSN : 1412 - 3258 
 

334 

 

 

4. HASIL 

4.1 PERSYARATAN EPRI mengenai 

RUANG KENDALI UTAMA. 

EPRI sebagai sebuah lembaga 

yang mewakili para penyedia tenaga listrik 

mengeluarkan dokumen yang berisi 

persyaratan mengenai tata letak dan desain 

RKU yang harus dipenuhi para pembuat 

reaktor. 

Sebagai jawaban atas terjadinya 

musibah TMI-2, dimana kesalahan 

operator banyak memberi sumbangan pada 

terjadinya musibah, Ruang Kendali Utama 

harus didesain dengan menyertakan prinsip 

– prinsip ilmu rekayasa manusia. Tujuan 

utama penyertaan ilmu rekayasa manusia 

ini adalah untuk memperkecil beban kerja 

operator sehingga keamanan dan 

keselamatan instlasi itu dapat ditingkatkan 

lagi.  

 

Gambar 2. RKU rancangan EPRI
(6) 

Ruang kendali utama menurut 

persyaratan EPRI terlihat pada Gambar 2. 

Ruang Kendali utama harus terdiri atas dua 

stasiun kerja yang bersifat redundan satu 

sama lain dan setiap stasiun kerja ini harus 

berkemampuan penuh dalam 

mengendalikan serta mengoperasikan 

instalasi. Dengan demikian bila salah satu 

stasiun kerja mengalami gangguan, hal ini 

tidak akan menganggu kinerja instalasi 

secara keseluruhan. Selain itu harus ada 

tambahan stasiun kerja yang akan 

digunakan supervisor. Sebagai tambahan, 

harus disediakan alat pengendali yang 

bersifat safety-related dan dioperasikan 

secara konvensional (hardwired control). 
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Pengendalian secara hardwired 

dimaksudkan sebagai back-up apabila 

pengendalian secara softwired mengalami 

gangguan. Alarm maupun gambar tampilan 

kondisi instalasi harus menggunakan 

beberapa controller yang bersifat 

redundan. 

 

4.2. Konfigurasi RKU APR1400 

 RKU APR1400 terdiri atas stasiun 

kerja, panel peraga lebar dan panel 

tambahan seperti dapat dilihat pada 

gambar 3. RKU APR1400 berbentuk segi 

empat dengan ukuran 16,7m X 12m. 

Penentuan ukuran semua konsol telah 

dipertimbangkan dengan mengikuti data 

antroponetri 95 perscentil dan 5 percentil 

laki-laki dewasa Korea . Luasan dan 

dimensi ruang kontrol tidak ditentukan 

secara ekspilisit pada standar perancangan. 

Penentuan ukuran ini bergantung 

pengembang dengan mempertimbangkan 

kebutuhan pada aspek aksesibilitas, 

banyaknya komponen MMI dan jumlah 

stasiun kerja yang digunakan oleh operator. 

Hal ini sesuai dengan standard dan 

perancangan dimensi peralatan pada ruang 

kendali. 

 

 

 

Gambar 3. RKU APR1400
(5) 

  

Pada daerah operasi, desain yang ada juga 

memungkinkan operator mempunyai sudut 

dan jarak penglihatan yang ke semua 

informasi dan control yang diperlukan. 

Demikian juga untuk akses operator ke 

konsol dan display informasi juga telah 

dipertimbangkan dalam rancangan. Pada 

RKU APR 1400 terdapat 3 pintu untuk 

akses keluar RKU. Penggunaan peralatan 

dan teknologi baru pada rancangan MMI 

APR1400 dapat mengurangi kebutuhan 

area ruang kendali utama terutama pada 

daerah kerja operator. 
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5. Pembahasan 

KHNP dalam merancang RKU 

APR1400 telah menerapkan atau 

mengikuti semua persyaratan EPRI, 

meskipun  demikian RKU rancangan 

KHNP membutuhkan luas lahan sebesar 

1836 ft
2
 seperti terlihat pada Gambar 3. 

Dengan demikian RKU rancangan KNHP  

membutuhkan luas lahan yang lebih kecil 

daripada RKU rancangan EPRI Hal ini, 

menurut asumsi penulis, dapat 

dimungkinkan dengan pemanfaatan 

kemajuan teknologi sehingga pengendalian 

yang dilakukan secara hardwired melalui 

switches dan konsol kini dilakukan secara 

softwired. 

Penggunaan peralatan dan 

teknologi baru pada rancangan MMI 

APR1400 dapat mengurangi kebutuhan 

area ruang kendali utama terutama pada 

daerah kerja operator. Pada rancangan 

RKU APR1400 (Gambar 3) yang 

dikembangkan oleh Korea Hydro & 

Nuclear Power Co (KHNP) tersebut 

terlihat bahwa rancangan RKU 

menggunakan panel displai lebar dan 

beberapa konsol kerja. Meskipun 

rancangan ini masih terus dikembangkan, 

dari kandidat rancangan tersebut dapat 

diketahui bahwa semua peralatan 

pendukung seperti meja konsol, 

penyimpanan dokumen, dsb telah 

dirancang agar memberikan kenyamanan 

dan utibilitas yang tinggi. Penentuan 

ukuran semua konsoldalam rancangan 

MCR APR 1400 telah dipertimbangkan 

dengan mengikuti data antropometri 

95persentil dan 5 persentil laki laki dewasa 

Korea, hal ini sesuai dengan persyaratan 

dan standar perancangan dimensi peralatan 

pada ruang kendali.Pada daerah operasi, 

desain yang ada juga memungkinkan 

operator mempunyai sudut dan jarak 

penglihatan yang sesuai ke semua 

informasi dan kontrol yang dibutuhkan. 

Demikian juga untuk akses operator ke 

konsol dan displai informasi juga telah 

dipertimbangkan dalam rancangan. 

Faktor pendukung lain 

yangdipertimbangkan untuk memenuhi 

persyaratan rancangan dan aspek  

human factors adalah tersedianya tempat 

penyimpanan pribadi, kamar 

kecil/restroom, dan fasilitas keperluan lain 

yang mudah diakses. Pada rancangan RKU 

APR 1400 terdapat tiga buah pintu untuk 

akses keluar RKU. Arah dan model pintu 

telah dipertimbangkan dalam rancangan 

untuk memudahkan akses personil dan 

antisipasi kondisi stress yang mungkin 

terjadi. 

 

6. Kesimpulan 

Pertimbangan terhadap faktor 

manusia secara umum sudah 

diimplementasikan pada proses 
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perancangan RKU APR 1400. Komponen 

MMI dalam RKU dirancang mengikuti 

standar umum dan ketentuan lokal dari 

KINS dengan mempertimbangkan aspek 

visibilitas informasi dan dimensikomponen 

RKU, mobilitas operator dan staf, serta 

kemudahan dalam akses, perawatan dan 

pengoperasian. 

RKU rancangan EPRI 

membutuhkan luas lahan sebesar 2318,8 ft
2
 

seperti terlihat pada Gambar 2 RKU 

rancangan KNHP  membutuhkan luas 

lahan sebesar 1836 ft
2
 seperti terlihat pada 

Gambar 3..Dengan demikian RKU 

rancangan KNHP  membutuhkan luas 

lahan yang lebih kecil daripada RKU 

rancangan EPRI. 
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