ASPEK-ASPEK TEKNOLOGIS DAN EKONOMIS
DALAM SUA TU PLTN
Oleh:
Ir. J asif Iljas
Dr. A. J. Surjadi

*)
*)

I. Pengantar.
Usaha untuk memasang sistim-sitim
keselamatan
yang cukup aman untuk
suatu reaktor daya telah 1ama dijalankan
oleh para perancang
(designer)
sejak
bermulainya
perencanaan
tenaga nuklir untuk pembangkitan
listrik pad a akhir
tahun lima-puluhan.
Pemasangan-pemasangan
penghindar
kecelakaan
adalah berdasarkan peng~laman"pengalaman
yang telah diperoleh
dalam berbagai reaktorreaktor percohaan
dan pengujian,
yang khusus telah dibangun sebelumnya
untuk meneliti akibat dari herhagai penyimpangan
dari operasi normal dari suatu
reaktor.
Sikap yang hati-hati,
terutama
dari pihak pcngatur,
dapat difahami
oleh karena para promotor
dari teknolo&i nuklir yang masih baru ini, masih
harus menghapuskan
segala perasaan prasangka yang negatif terhadap
gejala fisi
itom dan efek-efeknya. Akan tetapi sikap yang hati-hati itulah, yang dikaitkan
dengan segala tindakan
pencegahan
kecelakaan
dan ketaatan
terhadap
peraturan
keamanan
yang ketat, telah mengakibatkan
bahwa PLTN-PLTN
yang telah dibangun di herhagai negeri dapat digolongkan
sebagai perusahaan
yang
aman
dalam operasinya.
Suatu sistim pemhangkit
uap nuklir (NSSS) sehagai yang sekarang dijalankan,
tidak pernah membawa
kecelakaan.
Bahkan, oleh karena perancang lebih banyak memusatkan
perJ;1atiannya terhadap
bagian nuklir, maka
terdapat
kecenderungan
untuk meremehkan
hagian konvensionil
dari suatu PL TN,
sehingga malahan dalam hagian inilah terdapat
kelel1)ahan-kelemahan
dalam disain berhagai komponen
atau sistim. Kecerobohan
semacam ini misalnya telah
mengakibatkan
peristiwa pada pusat-pusat
tenaga listrik Surry dan Gundremingen, masing-masing
oleh karena kesalahan
dari katuh uap (steam valve), at au
pada Muhleherg dan Browns Ferry, oleh karena disebahkan
suatu kelalaian terjadi kebakaran
yang dahsyat.
Dengan riwayat yang hersih untuk hagian nuklir dari PL TN ini kita tidak
dapat menutup
mata terhadap
kenyataan,
bahwa teras dari suatu reaktor daya
sewak tu dalam operasi mengandung
bahan radioak tit" yang cukup besar ( :!: 10 10
ei). Kita tidak dapt menyangkal,
bahwa himpunan
zat radioaktif
ini merupakan
suatu ancaman bahaya potensiil yang dapat mengkhawatirkan
heberapa
pihak
yang tidak tahu-menahu
ten tang tindakan-tindakan
dan sistem-sistem
keselamatan dalam suatu PLTN. Kckhawatiran
yang telah timbul itu menyangkut
effekpengcluaran
kalor melalui pencffck yang dapa t lerjadi oleh emisi radioaktif,
dingin, pcnyirnpanan
sarnpah radioaktif
dan akibat-akibat
dari ;';ccelakaan
hesar.
Yang Icrakhir ini, keholch-jadian
bahwa suatu kecelakaan
pembawa
maut akan
terjadi, telah merupakan
hahan penelilian
dari Rasmussen dari MIl', yang kc-

')

13ddiJl1

Tpl1dlliJ

A tom

NasionaJ

mudian telah menjelaskan
dalam suatu laporan bahwa kemungkinan
akan terjadinya suatu kecelakaan
reaktor sangatlah kecil. Meskipun hasil penelitian
Rasmussen ini kemudian
dianggap oleh opponennnya
sebagai
kurang teliti, yang
jelas adalah bahwa pekerjaan
Rasmussen itu didukung
oleh kenyataan
bahwa
fasilitas-fasilitas
tenaga nu'klir itu dalam pengalaman
selama 20 tahun terakhir
ini termasuk
perusahaan
yang aman.

2. Prinsip-prinsip sistim keselamatan.
Suatu laporan yang lengkap dan terperinci
mengenai segala aspek keselamatan dalam suatu reaktor daya yang inempergunakan
air ringan sebagai pendingin telah diberikan
dalam WASH-1250,
yang telah diterbitkan
nleh USAEC1)
Falsafah yang dikembangkan
untuk mendekati sistem-sistem keselamatan
ltu terdiri dari tiga tingkat,
yang sebenarnya
dapat dipergunakan
pula untuk reaktor
daya tipe air bera t.
Dalam tingkat pertama
dianggap bahwa suatu struktur
sl;1atu pusat listrik
itu harus melalui suatu rangkahin
disain, pembangunan,
pengujian,
operasi dan
perawatan
yang sempurna,
sesuai dengan standar kwalitas yang tinggi.
Untuk tingkat kedua diambil tindakan-tindakan
tertentu
yang menyangkut
pemasangan
sistem-sistem
proteksi yang memungkinkan
operasi yang normal.
lnstalasi dari sistem penghentian
cepat (scram) hendaklah
menuruti
saluran lebih dari satu dan terpisah (redundant).
Kemudian
sebagai tingka't ketiga diperhitungkan
penyimpangan
dari operasi rutin dan terjadinya
kecelakaan
hipotetis
atau kegagalan
dari sistem proteksi yang terpisah sewaktu komponen
yang dilindungi
itu juga mengalami
kerusakan.
Secara teknis perlindungan
terhadap
ancaman bahaya dari zat radioaktif
berupa bendungan-bendungan
yang terdiri atas tiga lapisan.
Sistem perlindungan ini dapat dimasukkan
ke dalam sistem keselamatan
tingkat pertama.
6)
Selubung dari elemen bahan bakar dapat dianggap sebagai proteksi
pertama, yang menghindari
produk pembelahan
keluar dari elemen bahan bakar,
yaitu untuk reaktor tipe air ringan termasuk
bejana reaktor yang merupakan
lapis an proteksi
yang tangguh, sedangkan
ekivalennya
pada reaktor tipe air
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berat terdiri dari berturut-turut
pipa tekanan,
pipa kalandria,
moderator
dan akhirnya
kalandria.
Kemudian
bendungan
ketiga terdiri atas containment
yang merupakan
lapisan terakhir,
sekiranya
zat radioaktif
yang berasal dari
elemen bahan bakar dapat menembus
bejana tekanan.
Selanjutnya
gedung reaktor merupakan
bendungan
terakhir sebelum zat-zat radioaktif
dalam keadaan
yang terburuk
dapa t keluar dari fasilitas.
Usaha untuk meningkatkan
keselamatan
suatu PLTN telah menjadi perhatian baik dari pihak pengatur
dan pemilik dari pihak produsen.
Usaha-usaha
tersebut
meliputi diantaranya
penyusunan
berbagai peraturan
keselamatan
dan
standar mengenai bahan-bahan
konstruksi,
kriteria disain, metoda pembuatan,
prosedure
pengujian,
inspeksi sewaktu operasi, pemastian
mutu dan pengontrolan kwalitas. Perbaikan
diadakan terus-menerus
dengan mengalirnya
laporan
.
pengalaman
(feedback)
dari pihak pemilik dan operator
kepada pihak pengatur
dan produsen.
3. Keselamatan dan keandalan suatu PLTN dan kaitannya dengan faktor beban.
tingkat
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Suatu ·fasilitas at au suatu komponen
yang dapat diandalkan
mempunyai
keselama tan yang tinggi. Sebaliknya
suatu fasilitas, PL TN misalnya,
yang

dapat beroperasi dengan tingkat keamanan at au keselamatan yang tinggi, belum
tentu mempunyai keandalan yang tinggi pula. Pihak pengatur akan lebih berke
pentingan, jika PLTN dalam operasinya tidak membahayakan staf operasi dan
penduduk disekitarnya. Pihak pemilik mempunyai pandangan yang berbeda sedikit, oleh karena akan berusaha untuk mencapai tingkat produksi listrik yang
setinggi-tingginya dengan mempergunakan sistem keselamatan yang akseptabel.·
Dengan kata lain pemilik akan berusaha untuk mencapai faktor 1:Jeban yang sebesar-besarnya selama masa manfaat dari satuan nuklir tersebut ( 1,2).
Keadaan dari sistem-sistem nuklir ini dapat dikatakan mempunyai nilai yang
relatif. Agak sulit untuk mencapai suatu nilai yang absolout bagi semua' sistem
sebab suatu kekhasan bagi PLTN adalah bahwa sejumlah komponen tidak mudah
dihampiri atau didekati (inaccessible) oleh karena mencapai tingkat radioaktif yang
tidak tertahan sewaktu openisi. Oleh karena itu pihak pemilik pada waktu pemesanan sistem-sistem nuklir dan selama menjalankan programma pemastian mutu
akan memperhatikan dengan saksama kwalitas dari kom.ponen-komponen tertentu.
Misalnya untuk PHWR dan PWR keutuhan dari tabung-tabung penukar kalor da.lam pembangkit uap sangat penting; bagi BWR uap lembab menu rut pengalaman
ternyata memberi akibat yang tidak diingini dalam turbin (3).
Suatu ulasan dari pengalaman untuk PLTN selama tahun 1974 diberikan dalam tabel 1.
TABEL I. NILAI RATA-RATA FAKTOR BEBAN
PLTN DALAM TAHUN 1974.
Tipe Reaktor yang
diamati
Satuan-satuan Nuklir
Komersiil
LWR, HWR, GCR

J umlah Satuan Pusat

Listrik Tenaga Nuklir

Nilai Rata-rata Faktor
beban (%)

106

65,9

GCR
(termasuk HTR, AGR)

38

77,4

LWR, HWR

68

59,4

LWR, (di USA)

34

56;6

Faktor

Beban =

Energi yang dihasilkan daIam tahun
Daya netto maximum x jumlah jam setahun (8760)

Sumber (5).
Untuk sejumlah satuan pusat listrik tenaga nuklir dihitungnilai
rata-rata
dari faktor beban selama tahun 1974. Yang diamati hanyalah satuan yang telah
beroperasi lebih dari satu tahun, jadi yang mulai beroperasi pada tahun 1973
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dan sebelumnya.
Faktor Beban ,didefinisikan
sebagai perbandingan
antara energi netto yang diproduksi
oleh satuan tenaga nuklir selama waktu tertentu
dengan energi yang dapat diproduksi
sekiranya
satuan tersebut
beroperasi
selama
waktu tertentu
tersebut
dengan day a maksimum.
Jika kita hitung nilai rata-rata untuk faktor beban untuk seluruh satuan
nuklir yang beroperasi
di berbagai negara dan yang faktor bebannya
diketahui
dan terdapat di beberapa publikasi, kita peroleh nilai 65,9%. Nilai ini ternyata
masih jauh dibawah nilai 80%, yang dipergunakan
dalam studi perbandingan
J ika kita hitung
sebagai biasanya dimasukkan
dalam suatu laporan ke1aksanaan.
hanya untukLWR
dan HWR saja, maka kita peroleh suatu nilai yang 1ebih rendah, yaitu 59,4%. Untuk LWR yang beroperasi
di USA
kita malahan mend apt
nilai rata-rata untuk tahun I Y74 yang jauh dari meyakinkan,
yaitu 56,6%. Nilai
rata-rata
ini hendaklah
dianggap sebagai suatu kecenderungan,
sebab dari sudut
statistik jumlah satuan PL TN mungkin masih terlampau
kecil untuk memberikan
nilai rata-rata yang tepa t. Suatu analisa dari pengalaman
operasi untuk satuansatuan Pusat 'Listrik Tenaga Nuklir di USA dapat memberi jawab atas nilai rata
rata yang rendah sebagai dihasilkan
dalam tahun 1974.
1. Sebagian oesar dari "outage"
(keadaan
tidak bekerja) baik untuk tipe PWR
maupun BWR, disebabkan
oleh masa perawatan
dan penukaran
bahan bakar
yang panjang dan yang memakan
waktu paling sedikit 6 minggu, akan tetapi
biasanya antara 2 dan 3 bulan.
2. Waktu "Outage"
yang tidak direncanakan
:'(misalnya kerusakan
mend adak)
umumnya jauh lebih rendah dari pada "Outage"
yang disebabkan
oleh perawatan tahunan
(hal ini rerjadi sebaliknya
pada satuan pusat listrik tenaga
nuklir dalam tahun operasinya
yang pertama).
Tentunya
banyak kerusakan
baru ditemukan
pad:! waktu masa perawatan
yang menyebabkan
reparasi dari
komponen-komponen
yang rusak itu dengan sendirinya
memperpanjang
masa
perawatan
ini,
3. Dalam tahun 1974 beberapa
satuan pusat listrik tenaga nuklir dikenakan
peraturan keselamatan
yang lebih ketat, misalnya pemasangan
atau penyempurnaan sistem darurat untuk pendinginan
teras reaktor (ECCS).
4. Beberapa "penyimpanan
dari operasi normal menyebabkan
beberapa
satuan
hanya diperbolehkan
untuk beroperasi
dengan 80% dari daya maksimum.
Penyimpangan
yang tidak normal itu misalnya berupa retak-retak
("cracking")
dari berbagai bagian baja atau juga vibrasi dari komponen-komponen
yang vital.
Kita dapat melihat dari yang diterangkan
sebelum ini bahwa "performance'"
yang kurang baik dari satuan-satuan
terse but sebenarnya
untuk sebagian besar
disebabkan
oleh berbagai usaha untuk menaikkan
tingkat keselamatan.
Dalam
mas a yang akan datang suatu program mengenai pemastian
mutu, akan mengurangi kerusakan
dan penyimpangan
pada tahun operasi yang pertama.
Kita dapat menarik kesimpulan,
bahwa meskipun
peristiwa kecelakaan
dan
insiden dalam PLTN dapat diabaikan,
usaha-usaha
untuk meningkatkan
keselamatan tetap dijalankan,
misalnya dengan keharusan
untuk menjalankan
pemastian
mutu, "in-service-inspection"
dan pemasangan
sistem keselamatan
yang lebih ketat. Keandalan
sistem dan komponen
yang sebaik-baiknya
dengan sendirinya
menaikkan
tingkat keselamatan
selama operasi.
4. Konsekwensi
Suatu
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ekonomis

sistem

untuk

pembangkit

peningkatan
uap

nuklir

keselamatan.
(NSSS)

pada

waktu

sekarang

ini di-

tawarkan oleh produsennya dengan memuat sistem-sistem keselamatan yang sudah menjadi standar. Sebagai contoh dapat diambil sistem "scram" (penghentian operasi dengan cepat), atau khusus untuk tipe LWR misalnya sistem damrat pendjnginan teras (ECCS). Prinsip "redundancy" lebih dari satu untuk sistem-sistem keselamatan pun telah menjadi keharusan sedangkan pada tingkat
terakhir sistem "containment"
(alat pengumng) menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari NSSS.
Akibat dari pentingnya keselamatan pada suatu PLTN membawa pengamh
pada ongkos modal. Tabel II memberikan suatu perincian dari ongkos modal
untuk suatu PLTN tipe PWR 600 MWe, yang dibangun pada suatu lokasi yang
hipotetik khas untuk suatu negara berkembang. Sebagai tahun mulainya pembangunan diambil 1976, satuan pertama dianggap akan mulai beroperasi dalam
tahun 1982.
TABEL II . RINGKASAN INVEST ASI ONGKOS MODAL
UNTUK PLTN, TIPE PWR 600 MWe, (US $ juta)
(SATUAN PERTAMA)
A. ONGKOS LANGSUNG (DIRECT COST)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
11.

L

(US $ juta, nilai Januan

Lokasi, Izin Tanah
Stmktur Bangunan, Fasilitas Lokasi
Reaktor dan Sistein pembangkit Uap
Instalasi Turbin
Instalasi Pembangkit Listrik
Alat dan Instalasi Lain-Iai-n
SUB TOTAL INST ALASI
Contingency
Cadangan
Pekerjaan Khusus

1976)

1,0
35,8
68,9
59,8
20,7
4,7
189.9
23,4
4,4
9,0

SUB TOTAL INST ALASI FISIK

226,7

B. ONGKOS TAK LANGSUNG (INDIRECT COST)
j. Fasilitas Konstmksi
k. Pengelolaan Konstniksi dan Teknik
1. Asuransi, Pendidikan, Pajak dan Lain-lain

18,9
64,0
18,6

SUB TOTAL ONGKOS LANGSUNG

101,5

SUB TOTAL INSTALASI PUSAT LISTRIK

328,2

m. "Capability Penalty"
n. Bunga Modal selama Pembangunan (11%)
TOTAL ONGKOS PLTN
(Permulaan Proyek)
Total ongkos PLTN pad a Permulaan
Operasi (dihitung eskalasi 10% sela ma pembangunan) :

3,3
108,5
441,0

607,9
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Investasi sebesar. US $ 607,9 juta dapat dianggap sebagai suatu pengcluaran netto untuk Pembangkit listrik yang pertama.
Di samping ini masih terdapat pengeluaran tambahan, yang dapat dibedakan dalam tiga golnngan, yaitu :
a. Persiapan proyek, misalnya untuk pembukaan dan perbaikan lokasi, pendidikan staf, studi perencanaan, laporan ketatalaksanaan, evaluasi penawaran,
pelelangan, pengangkutan alat-alat besar.
b. Sistem-sistem tambahan untuk keselamatan.
c. Penyelesaian dan penyempurnaan proyek, misalnya transformator
"switchyard", transmisi; peru mahan dan fasilitas sosial.

utama,

Menurut suatu studi IAEA (4) pengeluaran tambahan sebagai diuraikan di atas
ini dapat mencapai 40% dari pengeluaran netto yang diberikan dalam Tabel II.
Bagi kita yang penting adalah pengeluaran tambahan untuk meningkatkan
keselamatan. Tabel pI memuat sistem-sistem tersebut serta usaha-usaha lain untuk meningkatkan keselamatan yang belum merupakan tindakan keselamatan
yang standar.
TABEL III . SISTEM DAN USAHA TAMBAHAN UNTUK KESELAMATAN
DAN ONGKOSNY A
Uraian sistemjusaha

keselamatan

Perkiraan ongkos (US $ juta)

--

20
30
IS
10
10
167.
12
35402
20
IS
18
Proteksi terhadap banjir,
Tsunami
an
Sistem
"bypass"
dan
sistem
untuk
mempermudah
perawatan pesawat terbang
Proteksi penimpaan
54

5. Kesimpulan.
1.

Faktor beban PLTN yang rendah disebabkan terutama karena keandalan
yang rendah dan bukan karena PLTN tersebut kurang aman. Keandalan
yang rendah terse but disebabkan oleh kemacetan-kemacetan
bagian konvensional (non-nuklir) dan dengan demikian juga tidak disertai pelepasan
zat radioaktip.

2.

Jika diperhitungkan bunga modal sebesar II % dan eskalasi 10% setiap tahun dan jika diambil assumsi, bahwa pengeluaran tambahan mengikuti suatu lengkung "cash flow" (S-Curve), maka kita peroleh sebagai ongkos
tambahan untuk sistem-sistem "keselamatan yaitu an tara US $ 68 juta dan
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US $ 209 juta, atau kenaikan. dari ongkos modal sebesar 15 sampai 47%.
3.

Dalam perkembangan selanjutnya di samping perbaikan-perbaikan dalam pengaturan untuk meningkatkan keselamatan maka makin disadari perlunya
pendekatan-pendekatan
yang lebih kwantitatif dalam menjabarkan apa
yang dinamakan' "cukup aman:'
Dengan pendekatan ini maka dapat dicoba dikaitkan peningkatan keselamatan dengan akseptabilitas dalam arti ekonomis.

4.

Untuk menghitung dengan tepat berapa kenaikan biaya dengan adanya
perubahan persyaratan keselamatan, dihadapi kesulitan, karena sekaligus
pada beberapa komponen dan sistem PLTN dilakukan perubahan (9).

5.

Kecenderungan pada saat ini adalah makin disadari adanya kondisi-kondisi khusus, yang dapat bersifat geografik, topografik, kepadatan penduduk
dan kepadatan lalu lintas udara, sehingga di samping persyaratan keaman·
an standar dirasakan perlunya sistem keselamatan tambahan.

6.

Untuk mengadakan perhitungan keuntungan-biaya yang menyangkut usaha
meningkatkan keselamatan masih banyak dihadapi kesulitan. Dalam pengambilan keputusan ini, hal-hal non-teknis dan non-ekonomis memegang peranan yang cukup besar.
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DlSKUSI

PERTANYAAN
Martias Nurdin
..
1. Melihat tabel I mengenai capacity putar rata2, dapatkah kiranya
ditunjukkan manakah diantara jenis LWR dan HwR yang mempunyai
capacity' putar lebih tinggi?
2. PLTN jenis GLR mempunyai capacitas putar rata2 lebih tinggi dari yang
lain. Kenapakah PLTN jenis ini kurang mendapatkan pasaran didunia?
JAWABAN
Yasif Byas
1. Maks}.ld dari penghitungan nilai rata-rata dari faktor beban adalah untuk
memperlihatkan kecenderungan2 tertentu, dan tidak untuk menunjukkan
tiliai yang tepat, oleh karean dari sudut statistik, jumlah reaktor yang
diamati itu masih terlampau rendah. Nilai rata2 untuk HWR dalam tahun
1974 agak tinggi, yaitu 6,8%, yang pada tahun berikutnya disebabkan
I<egagalan kegagalan Pickerirtg Unit 3 dan 4.
2. Ongkos modal untuk GCR sangat tinggi. Angka2 mengenai ini tidak ada,
akan tetapi tipe ini dianggap tidak dapat bersaingan dengan LWR dan HWR
Kemudian jenis ini memang tidak ditawarkan lagi oleh produsennya di U.K.
Akhirnya tipe GCR dianggap sulit dapat ekstrapoleer sampai ukuran yang
besar, 1000 MWe misalnya, oleh karena tipe u agnoe mengalami pembatasan
dalam tingkat operasinya.
PERTANYAAN
Soekardono
1. Menurut pendapat kami, beaya extra 40% dari beaya netto untuk kesel am at an
sistim tidak dihitung ongkos kerugian pihak ketiga (third pOTty diability on
nuclear damage), sehingga akibatnya lebih dari beaya yang tidak dihttung.
2. Suatu tinjauan aspek ekonomis tidaklah lengkap apabila kita tidak menghitung keuntungan (benefix) dari proyek PJ.-TN. Hal ini sesuai dengan
paper Sdr. Mundi Poerno"mo yang mana mereka harus membuat cost
benefit Analysis terhadap pengaruh lingkungan baik pengaruh positip maupun negatip. Dalam thema 'Soharya ini, perlu dibuatkan pengertian yang
jelas pada semua pihak, supaya tidak terpukau.oleh angka-angka beaya
yang besar (hampir satu milyard $)
JAWABAN
Jasir Ilyas
1. Umumnya pemilik PL TN diharuskan menjamin kerugian pada pihak ketiga
dengan menutup 'suatu asuransi untuk instalasinya. Ongkos asuransi modal
dimasukkan dalam Ongkos Modal, lihat Tabel II pos e, jadi tidak merupakan peogeluaran tambahan.
Cost-b~nefit analysis merupakan suatu bagian dari suatu laporan kelaksanaan' pr6Y~k. (feisibility study) Laporan kelaksanaan ini umumnya dipergunakanuhtuk
mendapat persetujuan Pemerintah untuk proyek tersebut, dan
~eka1igu~'untuk mencari modal dari bank2.
Dahlin laporan kelaksanaan dijelaskan bahwa dari sudut ekonomis dan
teknis proyek yang diperjuangkan itulah yang menguntungkan, dibandingkan dengan aIternatif2 lain.
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PERTANYAAN
Sutaryo Supadi
Dalam salah satu sidang pleno kemarin disebut, biaya pembangunan PLTN
pertama di Filipina.mencapai USS 1700,-/Kw. Apakah sdr. kebetulan tahu,
angka yang tinggi itu antara lain disebabkan oleh safety feature tambahan
yang akan dipasang ?
JAWABAN
Ir. Yasir Ilyas
Dalam ongkos US$1700,-/kW, atau US$l,l milyar untuk seluruh PLTN, termasuk ongkos proteksi seismik. Biaya yang tinggi terutama disebabkan oleh
bunga atas modal, perumahan staf, fasilitas2 sosial dan jaringan transmisi,
sedangkan biaya itu juga mencakup fasilitas2 yang dipakai bersama untuk
unit kedua kemudian.
PERTANYAAN
Wikoebrato
1. Bagian "konvensionil" mana dari suatu PLTN yang paling peka terhadap
kecelakaan dan apa sebabnya?
2. Halaman 4 : Steam Quality dari type BWR apakah tidak lebih baik dari
type PWR, karena langsung (tanpa lewat heat-exchanger).
3. Halaman 7 : Apa beda "Contigency" dan "cadangan"?
4. Aspek ekonomis yang disinggung harus construction Coxt - Apa ada dasar2
untuk misalnya :
- Operating cost/KWH?
- Drainhenaince Cost/KWH?
5. Mengingat, life time, ape rating dan maintenancecosl,
berapakah kira2
maximum Construction cost ($/Kw) pada saat ini di Indonesia untuk bisa
"brea kmen "?
JAWABAN
Janif Ilyas
I. Menu rut berbagai laporan pengalaman tentang operasi PL TN katub-katub
uap dan pompa-pompalah yang telah menyebabkan sebagian besar "outage"
secara mendadak. Kemudian juga turbin, terutama untuk tipe BWR, sering
menyebabkan kemacetan.
2. Tidak. Pada BWR dengan sengaja pendingin dalam bejana reaktor dibiarkan
sampai mendidih. Uap ini kemudian tidak dapat di-"superheat", sehingga
tingkat kelembabannya, meskipun harus melewati alat pemisah uap dan alat
pengering uap. masih agak tinggi.
Dalam PWR dan PHWR, yang mempergunakan pembangkit uap (steam generator), dapat dicapai tingkat kelembaban uap yang lebih rendah.
3. Dengan Cintingency disebut Pos tak terduga. Dengan scngaja pos ini dimasukkan, terutama untuk membiayai segala ongkos tambahan sebagai akibat
perobahan desain atau perbaikan komponen dan sistem selama konstruksi
berjalan. Menurut pengalaman perobahan2 semacamdni sering terjadi.
Dengan cadangan dimaksud Spare. Parts.
4. Pada Lampiran-2 bagian terakhir dari Laporan Ketua KP2PLTN diun.ikan
perincian ongkos 0 & M untuk suatu PWR 100 MWe. Jumlah pengeluaran
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sebagai yang berlaku di USA pada permulaan 1975, meliputi kurang lebih
US$5,9 juta setahun atau 0,84 mills/kWh. Untuk Indonesia sebagai dipergunakan ongkos a & M untuk PWR 600 MWe; yang berlaku untuk permulaan
1975, yaitu US$0,83/kW. month, atau juga Rp 0,48/kWh.
5. Jika ditanya break-even cost, perlu diferangkan pula yang diperbandingkan
itu tipe apakah dan untuk ukuran berapa.
Untuk PLTN tipe PWR berukuran 600 MWe pernah diadakan penghitungan
ongkos modal. Untuk unit pertam atelah diperoleh angka US$556/kW.
berlaku untuk tahun 1975. Untuk PLTN yang mulai beroperasi pada tahun
1981 diperoleh ongkos modal US$770/kW, jika diperhilungkan eskalasi sebesar
10%/tahun. Untuk unit kedua -dan yang berikutnya telah dihitung berturutturut US$455/kW (berlaku untuk 1975) dan US$630/kW (berlaku untuk 1981)
Keterangan2 lainnya, misalnya untuk PLTU, minyak dan PL TN. batubara
dapat diperoleh dalam kertas karya yang telah diajukan dalam Seminar Kedua
Tehnik Tenaga Listrik di Bandung dalam bulan Oktober 1975. Kertas karya
ini juga dimuat dalam Majalah BATAN no. 1 dari tahun ini.
PERTANYAAN:
Martias Nurdin
1. Melihat tabel I mengenai capacity putar rata-rata, dapatkah kiranya ditunjukkan manakah diantarajenis LWR dan HWR yang mempunyai
capacity faktor lebih tinggi ?
2. PLTN jenis CLR mempunyai capacity factor rata-rata lebih tinggi dari
yang lain. Kenapakah PLTN jenis ini kurang mendapatkan pasaran didunia ?
JAWABAN
Yasif llyas
1. Maksud dari penghitungan nilai rata-rata dari faktor beban adalah untuk
memperlihatkan kecenderungan2 tertentu, dan tidak untuk menunjukkan
nilai yang tepat, oleh karena dari sudut statistik, jumlah reaktor yang
diamati itu masih terlampau rendah. Nilai rata-rata untuk HWR dalam
tahun 1974 agak tinggi, 6,8%, yang pada tahun berikutnya berkurang
disebabkan kegagalan Pickering Unit 3 dan 4.
2. -Ongkos modaluntuk GCR sangat tinggi. Angka-angka mengenai ini tidak
ada, akan tetapi tipe ini dianggap tidak dapat bersaingan dengan LWRdan
HWR. Kemudian jenis ini memang tidak-ditawarkan lagi oleh produsennya di U.K. Akhirnya tipe GCR dianggap sulit dapat ekstrapoleer sampai
ukuran yang besar, 1000 MWe misalnya, olehkarena tipe Magno'x menga1amipembatasan dillarn tingkat operasinya.
-PERTANY AAN
Soekardono
1. Menurut pendapat kami, beaya extra 40% dari beaya netto untuk keselamatan
sistim tidak dihitung ongkos kerugian -pihak ketiga (third party diability on
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nuclear damage), sehingga akibatnya lebih dari beaya yang tidak dihitung.
2. Suatu tinjauan aspek ekonomis tidaklah lengkap apabila kita tidak menghitung keuntungan (benefit) dari rpoyek PLTN. Hal ini sesuai dengan
paper Sdr. Mundo Pramono yang mana mereka LJrus membuat cost benefit
Analysis terhadap pengaruh lingkungan baik pengaruh positip maupun negatip. Dalam thema Lokakarya ini, perlu dibuatkan pengertian yang jelas
pada semua pihak, supaya tidak terpukau oleh angka-angka beaya yang
besar (hampir satu milyard $)
JAWABAN:
Jasif Uyas :
I. Umumnya pemilik PLTN diharuskan menjamin kerugian pad a pihak ketiga
dengan menutup suatu asuransi untuk instalasinya. Ongkos asuransi modal
dimasukkan dalam Ongkos Modal, lit at Tabel 11 pos e, jadi tidak merupakan pengeluaran tambahan.
Cost-benefit analysis merupakan suatu bagian dari suatu laporan kelaksanaan proyek (feasibility st.!dy) Laporan kelaksanaan ini umumnya dipergunakan untuk mendapat persetujuan Pemerintah untuk proyek tersebut. dan
sekaligus ~ntuk mencari modal dari bank-bank.
Dalam lapman kelaksanaan dijelaskan ballwa sudut ekonomis dan teknis
proyek yang diperjuangkan itulah yang menguntungkan, dibandingkan dengan alternatif-alternatir" lain.

