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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan dan
rahmatNYA tim penulis dapat menyelesaikan dokumen Dukungan Teknis Non
Tapak PLTN di Kepulauan Riau sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Studi ini
terwujud berkat kerjasama yang baik antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Studi ini dalam pelaksanaannya
adalah membuat semacam panduan pelaksanaan Studi Kelayakan PLTN di
Kepulauan Riau (Non Tapak) untuk mengantisipasi kebutuhan BP BATAM dan
pemda Kepulauan Riau dalam menyiapkan Studi Kelayakan PLTN di Kepulauan
Riau. Dokumen ini diharapkan juga bermanfaat bagi daerah lainnya sebagai acuan
untuk melaksanakan studi kelayakan PLTN.
Dokumen ini dikembangkan untuk memberikan informasi penting untuk
membuat keputusan yang berkaitan dengan pertimbangan pelaksanaan program
PLTN yang terkait aspek ekonomi, pendanaan, teknologi, dan pemangku
kepentingan dari sebuah Studi kelayakan PLTN. Dokumen mengandung panduan
untuk membantu merencanakan suatu cara pendekatan yang benar terhadap
pembuatan dokumen studi kelayakan dalam mendukung implementasi awal dari
program PLTN.
Secara keseluruhan, dokumen merupakan laporan dari beberapa bahasan
yang terkait dengan rincian aspek-aspek penting yang diperlukan dalam kandungan
suatu Studi Kelayakan dengan mengacu pada Dokumen ”IAEA Nuclear Energy
Series No. NG-T-3.3 berjudul Preparation of Feasibility Study for New Nuclear
PowerProject, Vienna, 2014” antara lain: analisis sistem kelistrikan, kapasitas unit
dan integritas sistem, teknologi PLTN dan daur bahan bakar, dampak lingkungan
proyek, perizinan, pendekatan implementasi proyek, partisipasi nasional,
organisasi, sumber daya manusia dan pelatihan, analisis ekonomi, pendanaan,
komunikasi pemangku kepentingan, kesiapsiagaan nuklir, analisis risiko. Namun
demikian atas saran dari narasumber, panduan pelaksanaan studi kelayakan ini
hanya dikhususkan untuk kegiatan non tapak PLTN sehingga beberapa item
pekerjaan yang terkait dengan tapak PLTN dan proses persiapan studi kelayakan
tidak dibahas didalam panduan ini. Aspek pekerjaan yang tidak dibahas yakni tapak
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dan fasilitas pendukungnya, dampak lingkungan proyek, perizinan, dan
kesiapsiagaan nuklir.
Atas masukan dari anggota tim, narasumber dan semua pihak terkait yang
membantu dalam menyempurnakan laporan studi ini, kami mengucapkan banyak
terima kasih sehingga studi ini dapat diselesaikan tepat waktu.Terlepas dari semua
itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi data
dan informasi, susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan
tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami
dapat memperbaiki dokumen teknis ini.

Jakarta, Desember 2017

Penanggungjawab Kegiatan
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ABSTRAK
Pada tahun 2017 ini, Suboutput kegiatan dengan judul Dokumen Dukungan
Teknis Non-Tapak PLTN Di Kepulauan Riau merupakan kelanjutan dari suboutput pada
tahun 2016. Berbeda dengan tahun sebelumnya, suboutput 2017 tidak lagi bersifat
memperdalam dan/atau memperluas kajian di tahun sebelumnya, karena dipandang akan
bertumpang tindih dengan Studi Kelayakan (Feasibility Study) PLTN yang juga
direncanakan BP Batam di tahun 2017. Sehingga bentuk dukungan BATAN kepada BP
Batam pada tahun 2017 adalah berupa penyusunan Panduan Pelaksanaan Studi
Kelayakan PLTN. Dokumen Dukungan Teknis Non Tapak PLTN di Kepulauan Riau
dilaksanakan dalam bentuk Panduan Pelaksanaan Studi Kelayakan PLTN di Kepulauan
Riau. Adanya Panduan Pelaksanaan Studi Kelayakan ini akan bermanfaat dari dua arah.
Yang pertama, bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah (padatahun 2017
adalah BP Batam) yang berminat melakukan Studi Kelayakan PLTN, dan keduabagi
BATAN yang memerlukan standarisasi dalam melakukan tugasnya sebagai TSO.
Dokumen teknis Panduan Pelaksanaan Studi Kelayakan PLTN di Kepulauan Riau (Non
Tapak) terdiri dari aspek analisis sistem analisis sistem kelistrikan, kapasitas unit dan
integritas sistem, teknologi PLTN dan daur bahan bakar, pendekatan implementasi
proyek, partisipasi nasional, organisasi, sumber daya manusia dan pelatihan, analisis
ekonomi, pendanaan, komunikasi pemangku kepentingan, dan dekomisioning.
Sedangkan aspek-aspek yang terkait dengan persiapan Studi Kelayakan dan kegiatan
tapak PLTN yakni tapak dan fasilitas pendukung, dampak lingkungan proyek,
kesiapsiagaan nuklir, dan perizinan tidak dibahas pada dokumen ini.
Kata Kunci : Studi Kelayakan, PLTN, Batam, Panduan, Kepulauan Riau
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada tahun 2015, BP Batam selaku badan yang mempunyai otoritas dalam
mengembangkan wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas Batam melakukan kerja
sama dengan BATAN untuk melakukan studi yang berjudul Studi Awal Rencana
Pembangunan PLTN di Kawasan Barelang (Pulau Batam - Pulau Rempang - Pulau
Galang). Inisiatif tersebut dilatarbelakangi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat
akan listrik dari tahun ke tahun sebagai akibat dari meningkatnya laju pertumbuhan
ekonomi, laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan sektor industri di
Pulau Batam. Sehingga sudah saatnya dikaji suatu teknologi yang kompetitif dan
berwawasan lingkungan untuk menjadi solusi sumber energi alternatif, yang salah
satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Item studi yang diminta sesuai
KAK antara lain:
a. Tapak dan lingkungan (meliputi penentuan lokasi tapak PLTN yang potensial dan
bahan masukan penyusunan RTRW);
b. Perencanaan, ekonomi, pendanaan, dan manajemen (meliputi perencanaan energi,
ekonomi, pendanaan, pengembangan SDM, manajemen PLTN, partisipasi nasional,
dan strategi pembangunan PLTN di Kawasan Barelang);
c. Teknologi dan keselamatan (meliputi jenis teknologi, daur bahan bakar, pengelolaan
limbah radioaktif, dan perijinan);
d. Kerjasama dan sosialisasi (meliputi kerjasama baik internasional maupun nasional
sertapengembangan model dan strategi sosialisasi PLTN di Kawasan Barelang).
Namun demikian, beberapa item studi yang diminta dipandang belum cukup dari sisi
lingkup maupun kedalaman, khususnya terkait dengan item studi non tapak yang menjadi
tusi PKSEN, yakni item b. Sehingga pada tahun 2016, BATAN sebagai Technical
Support Organization (TSO) merasa berkepentingan untuk meningkatkan kualitas studi
di tahun sebelumnya sebagai bentuk dukungan bagi daerah yang memiliki keinginan
untuk mengembangkan energi nuklir. Sehingga di tahun 2016 dimunculkanlah suboutput
dengan judul Dokumen Dukungan Teknis Non-Tapak PLTN Di Kepulauan Riau.
Suboutput dengan judul Dokumen Dukungan Teknis Non-Tapak PLTN Di Kepulauan
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Riau ini merupakan kelanjutan dari suboutput di tahun 2016. Berbeda dengan tahun
sebelumnya, suboutput 2017 ini tidak lagi bersifat memperdalam dan/atau memperluas
kajian di tahun sebelumnya.
Berdasarkan keinginan dari BP Batam untuk melaksanakan Studi Kelayakan
PLTN, maka bentuk dukungan BATAN kepada BP Batam pada tahun 2017 adalah berupa
penyusunan Dokumen Panduan Pelaksanaan Studi Kelayakan PLTN. Adanya Dokumen
Panduan Pelaksanaan Studi Kelayakan ini akan bermanfaat dari dua arah. Yang pertama,
bagi mitra BATAN seperti pemerintah daerah atau swasta yang berminat melakukan
Studi Kelayakan PLTN, dan kedua bagi BATAN yang dalam melakukan tugasnya
sebagai TSO.
Kegiatan Dokumen Dukungan Teknis Non Tapak PLTN Di Kepulauan Riau ini
mengalami pemotongan anggaran yang sangat signifikan sehingga data dan informasi
yang tersedia tidak dapat diperoleh secara rinci dan mendalam karena keterbatasan dana
yang ada. Diharapkan data dan informasi yang tersedia dapat memberikan informasi yang
cukup terhadap pelaksanaan studi kelayakan untuk proyek PLTN di Kepulauan Riau
maupun dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaan studi kelayakan PLTN di seluruh
Indonesia.

1.2. Tujuan Kegiatan
Dokumen ini ditujukan untuk kegiatan yang terkait dengan penyusunan panduan
pelaksanaan studi kelayakan dari proyek PLTN dan memberikan panduan agar studi
kelayakan dapat berjalan secara aman, selamat dan memiliki persyaratan standar mutu
sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional
(IAEA).
Tujuan utama panduan ini adalah:
-

Untuk memberikan panduan yang efektif untuk pelaksanaan Studi Kelayakan
dalam mendukung organisasi yang memulai proyek PLTN pertama di Indonesia
dengan menggunakan pendekatan kontrak turnkey dan split package.

-

Mendefinisikan dan memberikan kejelasan pada tugas pemerintah dan tugas
pemilik PLTN dalam hal pelaksanaan studi kelayakan untuk introduksi program
PLTN dengan penekanan khusus pada infrastruktur, analisis sistem kelistrikan,
pembiayaan dan pendanaan yang tersedia dan partisipasi nasional.
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1.3. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan ini mencakup berbagai langkah atau panduan untuk
pelaksanaan studi kelayakan PLTN yang mengacu pada Dokumen IAEA Nuclear Energy
Series No. NG-T-3.3, Preparation of Feasibility Study for New Nuclear Power Project,
Vienna, 2014[1]. Dokumen IAEA tersebut mencakup analisis sistem kelistrikan,
kapasitas unit dan integritas sistem, teknologi PLTN dan daur bahan bakar, dampak
lingkungan proyek, perizinan, pendekatan implementasi proyek, analisis risiko,
partisipasi nasional, organisasi, sumber daya manusia dan pelatihan, analisis ekonomi,
pendanaan, komunikasi pemangku kepentingan, kesiapsiagaan nuklir dan dekomisioning.
Panduan pelaksanaan studi kelayakan PLTN ini hanya dikhususkan untuk kegiatan non
tapak PLTN saja sehingga beberapa item pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tapak
PLTN dan proses persiapan studi kelayakan PLTN tidak dibahas didalam panduan ini.
Adapun item pekerjaan yang tidak dibahas pada dokumen ini adalah tapak dan fasilitas
pendukungnya, dampak lingkungan proyek, perizinan, dan kesiapsiagaan nuklir.

1.4. Definisi Studi Kelayakan
Studi Kelayakan adalah suatu alat analitik yang digunakan selama proses
pengembangan bisnis untuk menunjukkan bagaimana suatu bisnis akan beroperasi
dengan sejumlah alat asumsi. Asumsi dapat mencakup faktor faktor:
-

Teknologi yang digunakan (peralatan, proses produksi)

-

Pendanaan (kebutuhan modal, volume dan biaya barang dll)

-

Pemasaran (harga, persaingan dll)

Studi ini biasanya dilakukan waktu pertama kali dalam proses pengembangan bisnis
ketika banyak bagian informasi tentang proyek diolah dalam suatu analisis secara
menyeluruh. Tujuan studi kelayakan adalah untuk menentukan apakah kesempatan bisnis
adalah memungkinkan, dapat dipraktekkan, dan layak [2].
Definisi lain Studi Kelayakan adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek
baik aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial ekonomi maupun manajemen dan
keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan,
ditunda, atau tidak dijalankan. Studi Kelayakan adalah sebuah analisis dan evaluasi yang
berdasarkan projek untuk menentukan apakah secara teknis layak, layak dalan estimasi
biaya, dan akan menguntungkan. Studi kelayakan hampir selalu dilakukan dimana
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sejumlah besar hal dipertaruhkan. Studi kelayakan juga biasa disebut dengan analisis
kelayakan [3].
Studi kelayakan menyatakan dan mengklarifikasi berbagai risiko yang tekait
dengan proyek sehingga para pemangku kepentingan yang terlibat dapat melakukan
evaluasi. Studi kelayakan akan mempertimbangkan pandanganyang realistis terhadap
aspek – aspek positif dan negatif dari proyek.
Ada 5 faktor utama dalam studi kelayakan yakni kelayakan teknologi, kelayakan
ekonomi, kelayakan legal, kelayakan operasional, kelayakan jadwal.
1.

Kelayakan teknologi:
Pengkajian teknologi berdasarkan pada evaluasi dan kriteria spesifik yang
diaplikasikan untuk teknologi yang ada, Dalam kerangka input, proses, output,
bidang, program dan prosedur. Kelayakan teknologi dilaksanakan untuk menentukan
apakah owner memiliki kemampuan dalam hal software, hardware, sumber daya
manusia dan keahlian, untuk mengatur penyelesaian proyek.

2.

Kelayakan ekonomi:
Analisis ekonomi merupakan metode yang paling sering digunakan untuk
mengevaluasi keefektifan proyek baru. Secara umum dikenal sebagai analisis
biaya/keuntungan (cost/benefit analysis) yang merupakan prosedur untuk
menentukan keuntungan dan penghematan (saving) yang diharapkan dari suatu calon
proyek dan membandingkan dengan biaya biaya.

3.

Kelayakan legal:
Untuk menentukan apakah proyek yang diusulkan konflik dengan persyaratan legal
dan menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam kerangka legal.

4.

Kelayakan operasional:
Kelayakan operasional adalah suatu pengukuran bagaimana proyek yansg diusulkan
dapat menyelesaikan masalah dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang
teridentifikasi selama deinisi ruang lingkup.

5.

Kelayakan jadwal:
Kelayakan jadwal adalah suatu pengukuran bagaimana kelayakan waktu proyek.
Berdasarkan keahlian teknis yang diberikan, apakah deadline proyek layak
dilaksanakan? Beberapa proyek diawali dengan deadline yang spesifik.Hal tersebut
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diperlukan untuk menentukan apakah deadline merupakan suatu mandat atau
keinginan.

Faktor faktor kelayakan lainnya yang ditinjau adalah:
1.

Kelayakan pasar:
Kelayakan pasar mempertimbangkan pentingnya bisnis dalam area yang dipilih.

2.

Kelayakan sumber daya:
Hali ini meliputi pertanyaan-pertanyaan bagaimana waktu tersedia untuk
membangun proyek baru. Bilamana hal tersebut dibangun, apakah berinterferensi
dengan pengoperasian bisnis secara normal, tipe dan jumlah sumber daya yang
diperlukan.

3.

Kelayakan budaya
Pada tahapan ini, alternatif proyek dievaluasi dampaknya terhadap budaya lokal dan
secara umum.

4.

Kelayakan finansial:
Kelayakan finansial dapat diputuskan terhadap parameter parameter sebagai berikut:
- biaya estimasi total proyek
- Pendanaan proyek dalam hal struktur modal dan debt equity ratio
- Cash flow yang diproyeksikan dan keuntungan

1.5. Pengguna
Pengguna dari Dokumen Panduan Pelaksaan Studi Kelayakan PLTN adalah:
-

Pemerintah yang ditunjuk sebagai organisasi pelaksanaan program energi nuklir
(NEPIO).

-

Pemerintah Daerah yang menginisiasi introduksi PLTN.

-

Pemilik dan/atau operator PLTN;

-

Badan Regulasi.

-

Organisasi Pendukung Teknis (TSO);

-

Kontraktor Konstruksi;

-

Perusahaan Architech Engineering

-

Kementerian Perindustrian

-

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
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-

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

-

Institusi terkait lainnya

7

BAB II
ANALISIS SISTEM KELISTRIKAN
2.1. Tujuan Studi
Tujuan utama dari analisis sistem kelistrikan adalah untuk mendapatkan informasi
tentang latar belakang dan kerangka teknoekonomi untuk mengkaji segala keperluan
dalam produksi listrik sehingga kecukupan pasokan dapat terjamin selama periode kajian.
Analisis

sistem

kelistrikan

mencakup

beragam

aktivitas

yang

bertujuan

mengkarakterisasi jaringan yang ada (existing) dan pengembangannya ke depan.
Landasan dari analisis sistem kelistrikan yang berkualitas adalah pengembangan model
teknoekonomi sistem yang tepat, dengan teknologi sebagai variabel. Itulah mengapa
model yang akurat sangatlah penting. Model sistem yang baik akan membawa pada
analisis yang baik, akan membawa pada keputusan/rekomendasi yang baik.
2.2. Lingkup Studi
Bahasan analisis sistem kelistrikan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Kebutuhan listrik dan proyeksinya (skenario dasar)
b. Karakteristik sistem pasokan listrik (eksisting dan pengembangannya)
c. Struktur dan organisasi pasar listrik
d. Rencana pengembangan sistem kelistrikan, meliputi pembangkitan, transmisi,
dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan listrik; skenario dasar
e. Evaluasi dampak proyek PLTN pada jaringan
Analisis dapat dilakukan dalam rentang waktu <5 tahun, s/d 10 tahun, dan di atas 10
tahun. Seluruh model yang dihasilkan harus saling berhubungan karena sistem akan dapat
dikerjakan hanya jika telah terverifikasi secara keseluruhan.
Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam analisis sistem kelistrikan antara lain:
a. Batasan keuangan (financial constraints).
b. Ketersediaan sumber daya.
c. Kebijakan dan regulasi pemerintah yang berlaku atau diharapkan akan berlaku di
masa depan.
Analisis sistem kelistrikan biasanya dilakukan oleh konsultan terpercaya, dibawah
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pengawasan komisi nasional
2.3. Pendekatan dan Metodologi
2.3.1. Pendekatan Proyeksi
Ada beberapa pendekatan untuk mengestimasi kebutuhan listrik masa depan, dua
diantaranya yang paling sering digunakan adalah: pendekatan ekonometrik dan
pendekatan rekayasa (engineering approach), atau kombinasinya.
2.3.2. Pendekatan Ekonometrik
Banyak menggunakan metode statistik dan data historis untuk memprediksi
respon konsumen listrik terhadap perubahan harga listrik dan perubahan biaya
bahan bakar, juga bagaimana kebutuhan listrik mengikuti tingkat pendapatan,
faktor demografi dan variabel agregat lain.
o Kelebihan:
▪

Pendekatan ekonometrik dapat menangkap pola-pola perilaku
konsumen listrik.

o Kelemahan:
▪

Jika data terbatas maka aplikasinya untuk variabel agregat juga
terbatas.

▪

Karena pendekatan ini sangat bergantung pada data historis,
maka pendekatan ini kurang cocok untuk meramalkan hal-hal
yang mungkin terjadi seperti dampak teknologi baru atau
perubahan perilaku konsumsi yang drastis.

2.3.3. Pendekatan Rekayasa (engineering approach)
Sifat pendekatan rekayasa adalah:
a. Lebih menekankan pada analisis pola beban listrik dan perkiraan dampak
dari manajemen beban, standar efisiensi, dan perubahan peraturan yang
secara langsung & signifikan mempengaruhi konsumsi listrik.
b. Lebih berfokus pada skenario end-user dibandingkan pada relasi empiris
yang berbasis data historis.
c. Lebih disukai di negara-negara berkembang dimana ketersediaan data
historis terbatas.
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2.4.

Penjelasan Mengenai Lingkup Analisis Sistem Kelistrikan
Pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih rinci hal-hal yang harus ada dalam

setiap aspek analisis sistem kelistrikan.
2.4.1. Kebutuhan Listrik dan Proyeksinya
a. Proyeksi kebutuhan listrik harus diketahui dengan berbasiskan data historis.
b. Tren kebutuhan listrik masa lalu, kebutuhan listrik saat ini, dan proyeksi
kebutuhan listrik di masa depan harus diulas.
c. Evolusi kebutuhan listrik di masa lalu harus diulaskan secara menyeluruh
menggunakan data yang tersedia dan metode statistik.
Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan basis bagi proyeksi tren kebutuhan listrik
masa depan dengan mengingat bahwa perencanaannya berjangka panjang serta adanya
perubahan struktur dalam pola kebutuhan, baik yang mungkin maupun yang diharapkan
terjadi.
Dalam program pengembangan kapasitas sistem jangka panjang, e.g. 25-30 tahun,
terdapat 3 determinan yang penting dalam menentukankan kebutuhan kapasitas
pembangkit dan menjadi acuan analisis, yaitu:
a. proyeksi kebutuhan listrik
b. proyeksi kebutuhan puncak (beban puncak)
c. bentuk beban/kurva beban
2.4.2. Sistem Pasokan Listrik
Serupa dengan analisis kebutuhan listrik, analisis pasokan listrik pun harus
didasarkan pada data historis. Hal-hal yang perlu dibahas antara lain:
a. tren pasokan masa lalu dan pasokan listrik saat ini,
b. studi mengenai sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik,
mengenai sumber daya yang tersedia untuk pembangkitan listrik yang ada
(existing) dan rencana interkoneksi ke sistem sekitar.
Survei terhadap sistem pasokan (supply system) yang ada diperlukan untuk mendukung
pilihan bauran energi dan keputusan untuk memasukkan nuklir ke dalam bauran. Tujuan
survei ini adalah untuk dapat:
a. menggambarkan keadaan masa lalu dan masa kini dari sistem pasokan listrik.
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b. mendeskripsikan pembangkit listrik yang ada serta jaringan transmisinya
(meliputi karakteristik dasar dan parameter-parameternya), termasuk juga
rencana pengembangan, committed maupun dalam konstruksi).
Analisis pasokan listrik harus mencakup:
a. ulasan sistem pasokan listrik terkini dan masa lalu (kapasitas pembangkit dan
transmisi);
b. gambaran sumber-sumber bahan bakar dan porsinya dalam bauran energi;
c. harga bahan bakar;
d. ketergantungan impor bahan bakar;
e. impor dan ekspor listrik.
Data yang diperoleh dari survei ini, misalnya rincian teknis dan ekonomis, umur, dan
jenis bahan bakar dari sistem kelistrikan yang ada/existing (meliputi pembangkitan dan
transmisi), haruslah sangat andal, yakni tidak ada perkiraan/estimasi/asumsi.
Hal-hal lain yang juga relevan untuk dilakukan adalah:
a. identifikasi kelemahan sistem; dan
b. identifikasi area masalah/kendala sistem
karena akan mempengaruhi perencanaan pengembangan sistem, yang harus dioptimalkan
untuk memenuhi kebutuhan di masa depan dan memperbaiki kekurangan ada.
Survei tersebut juga harus mencakup analisis pengalaman pengembangan sistem masa
lalu, khususnya mengenai:
a. jadwal pelaksanaan,
b. biaya,
c. ketersediaan sistem dan faktor beban,
d. identifikasi adanya penyimpangan antara rencana awal dan implementasi disertai
alasannya.
Informasi ini akan menjadi masukan yang sangat berguna dalam menentukan asumsi
yang realistis terhadap alternatif-alternatif pengembangan sistem.
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2.4.3. Struktur dan Organisasi Pasar Listrik
Tinjauan mengenai pasar tenaga listrik harus mencakup hal-hal berikut:
a. Gambaran

industri

tenaga

listrik

meliputi

perubahan-perubahan

yang

menyebabkan struktur saat ini, termasuk pemisahan elemen-elemen monopoli
yang diregulasi dan elemen-elemen kompetisi yang berbasis pasar;
b. Penjelasan tentang pelaku pasar dan pengaturan-pengaturan niaga;
c. Struktur tarif dan komponen harga listrik;
d. Hukum dan peraturan yang berlaku di tempat perusahaan listrik akan membangun
dan mengoperasikan pembangkit listrik;
e. Hambatan terhadap persaingan;
f. Setiap langkah yang mendukung efisiensi energi dan sumber energi terbarukan;
g. Isu-isu lingkungan;
h. Kebijakan perubahan iklim dan komitmen internasional;
i. Lingkungan investasi saat ini.
2.4.4. Perencanaan Pengembangan Sistem Kelistrikan (Pembangkitan,
dan Distribusi)

Transmisi,

Setelah melakukan proyeksi kebutuhan listrik, langkah selanjutnya adalah
menentukan bagaimana kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan berbagai teknologi
pembangkitan i.e. menentukan bauran energi optimal (di sisi pembangkitan listrik) dan
konfigurasi sistem transmisi untuk mendukung sistem pasokan yang andal.
Hal-hal lain yang juga harus dimasukkan dalam analisis antara lain:
a. Pilihan untuk distributed generation (DG),
b. pengaruh sumber-sumber intermiten,
c. kemungkinan energy storage jangka pendek dan
d. konsep-konsep smart grid
Harus diperhatikan juga tentang pengembangan sistem transmisi yang tepat, yang bisa
menjadi persoalan serius untuk pengenalan unit pembangkit berskala besar (seperti unit
PLTN) ke dalam sistem listrik berskala lebih kecil atau terisolasi.
Tahap studi ini harus mempertimbangkan banyak aspek – teknis, ekonomi, lingkungan,
politik dan lain-lainnya yang dapat menghasilkan kendala-kendala tertentu. Parameter
dan kriteria ekonomi yang berbeda dapat dipilih saat menentukan teknologi pembangkit.
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Parameter yang digunakan akan mempengaruhi daya saing harga dari pembangkit (biaya
pembangkitan). Untuk menganalisis dampak parameter-parameter tersebut terhadap
harga, beberapa parameter dapat digunakan sebagai input untuk analisis sensitivitas.
Aspek-aspek utama yang harus diperhatikan dalam program pengembangan sistem
kelistrikan adalah:
a. Strategi energi;
b. Membatasi ketergantungan energi (impor listrik, preferensi untuk menggunakan
sumber daya dalam negeri atau bahan bakar jenis tertentu);
c. Diversifikasi bahan bakar untuk alasan strategis;
d. Target dan strategi untuk mempromosikan energi terbarukan;
e. Target dari kebijakan perubahan iklim, dll;
f. Batasan-batasan lingkungan;
g. Batas emisi polutan;
h. Tujuan atau batasan nasional yang berasal dari kewajiban internasional;
i. Pasokan bahan bakar;
j. Ketersediaan dan biaya bahan bakar domestik untuk memenuhi proyeksi
kebutuhan; semua sumber energi yang relevan harus ditinjau: uranium, tenaga air,
batubara, lignit, minyak, gas alam, panas bumi, angin, biomassa, matahari, dll;
k. Biaya infrastruktur yang terkait dengan bahan bakar domestik;
l. Ketersediaan dan biaya bahan bakar impor;
m. Risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan pasokan bahan bakar;
n. Kemungkinan impor dan ekspor listrik.
Harga bahan bakar sangat penting untuk keekonomian pembangkit batubara, minyak,
biomassa dan gas; namun kurang berpengaruh untuk PLTN, dan tidak relevan untuk
tenaga surya, angin, pasang surut dan panas bumi. Ketidakpastian harga bahan bakar
terutama penting dalam mengevaluasi keekonomian PLTGU/CCGT.
Sayangnya, harga bahan bakar terkenal sulit diprediksi. Dibutuhkan proyeksi jangka
panjang berdasarkan seperangkat asumsi, penggunaan kriteria dan dugaan-dugaan atas
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sumber daya nasional (jika ada) dan tren pasar dunia. Proyeksi dari lembaga internasional
yang terkenal (misalnya Badan Energi Internasional (IEA)) dapat digunakan sebagai titik
awal.
Umumnya, untuk menghadapi ketidakpastian yang sering terjadi, keandalan pasokan dan
prakiraan biaya energi dilakukan melalui beberapa skenario masa depan, seperti skenario
harga gas alam rendah atau harga gas alam tinggi. Skenario yang dianggap paling
mungkin terjadi dijadikan skenario dasar atau reference case, sementara skenario harga
tinggi dan rendah dimasukkan dalam analisis sensitivitas.
2.4.4.1.

Karakteristik teknis dan ekonomis dari opsi-opsi pengembangan sistem
pembangkitan

Teknologi pembangkit listrik dapat diklasifikasikan ke dalam teknologi yang sudah ada
beserta teknologi versi lanjutnya, dan teknologi potensial di masa depan. Perhatian
khusus harus diberikan pada teknologi yang bersaing secara langsung dengan opsi nuklir.
Daftar kandidat teknologi harus mencakup teknologi untuk melayani fraksi besar dari
kebutuhan tenaga listrik baru. Untuk setiap teknologi yang potensial, penilaian harus
dilakukan hingga pada kemungkinan komersialisasinya dan versi lanjutannya.
Pemilihan opsi pasokan energi harus mempertimbangkan kendala seperti berikut:
a. ketersediaan bahan bakar,
b. kebutuhan untuk membatasi emisi lingkungan,
c. keinginan untuk membatasi impor dan
d. diversifikasi jenis bahan bakar untuk alasan strategis, dll.
Kebutuhan datanya serupa untuk sistem yang ada dan untuk sistem yang committed akan
dikembangkan, walaupun semuanya mungkin hanya perkiraan pada saat itu. Informasi
teknis yang dapat diandalkan mengenai pembangkit berbahan bakar fosil dan dan sistem
transmisi umumnya tersedia di pasaran. Namun, perhatian khusus harus diberikan untuk
menyesuaikan informasi yang ada dengan kondisi setempat (lokal).
Pembangkit listrik adalah proyek konstruksi besar, dan biaya bervariasi dengan
perbedaan tingkat upah, produktivitas, struktur industri dan pasar tenaga kerja, peraturan,
dan persyaratan konstruksi dan desain yang terkait lingkungan. Perbedaan biaya bisa
sangat besar. Perkiraan jadwal konstruksi dan biaya investasi harus cukup dapat
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diandalkan bila disesuaikan dengan kondisi setempat.
Karakteristik opsi PLTN pada prinsipnya ditentukan oleh data yang disediakan oleh
vendor potensial atau pemasok. Ketersediaan data biaya aktual untuk membangun PLTN
sangatlah terbatas. Selain itu, data biaya konstruksi yang dipasok oleh vendor mungkin
terlalu optimis, terutama menjelang komitmen kontrak, jika tidak dievaluasi secara
independen. Dengan demikian, biaya konstruksi NPP masa depan tetap tidak pasti, dan
harus tunduk pada analisis sensitivitas.
Pilihan untuk mengembangkan PLTA berskala nasional memerlukan penelitian ekstensif.
Perkiraan biaya investasi yang dapat diandalkan sangat sulit didapat. Pengalaman
menunjukkan bahwa biaya serta jadwal proyek, cenderung diremehkan.
Kandidat teknologi tertentu mungkin membutuhkan persyaratan infrastruktur tambahan
(misalnya transportasi batubara, pelabuhan baru, jaringan pipa gas, terminal gas alam
cair, dll.) yang harus dipertimbangkan saat memilih bauran energi yang optimal.
Pembandingan antara nuklir dan pesaing utamanya harus menunjukkan manfaat spesifik
dari energi nuklir. Strategi yang diterapkan mengenai mengimpor atau menggunakan
pemasok dalam negeri, strategi politik dan kebijakan yang mungkin menguntungkan
sumber energi terbarukan atau penggunaan bahan bakar dalam negeri semuanya harus
dipertimbangkan. Kebijakan lingkungan yang dapat memberlakukan batasan pada
batasan emisi dapat menyebabkan dimasukkannya teknologi alternatif dalam analisis.
Bagaimanapun, teknologi tertentu tidak boleh dikecualikan dari daftar kandidat secara
apriori, tanpa pembenaran yang tepat.
2.4.4.2.

Tingkat diskonto (discount rate)

Pemilihan tingkat diskonto memiliki pengaruh besar terhadap total biaya (cradle to
grave) dari teknologi yang padat modal, dan konsekuensinya ialah PLTN dapat dipilih
atau tidak.
e. Pasar tenaga listrik yang kompetitif menggunakan tingkat diskonto sekitar 10%
dengan asumsi perusahaan swasta yang berinvestasi di pembangkit listrik mencari
tingkat pengembalian yang sama dengan tingkat suku bunga atas investasi yang
aman (seperti obligasi pemerintah) ditambah premi untuk risiko berinvestasi pada
bisnis listrik.
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f. Untuk pasar dimana perusahaan memiliki akses terhadap pembiayaan pemerintah
atau yang dimiliki pemerintah dan harga listrik diregulasi, biasanya hanya
menggunakan 5% (tingkat diskonto sosial).
Titik awal yang baik untuk menentukan biaya modal adalah tingkat pengembalian yang
diijinkan regulator atas aset-aset berisiko rendah.
2.4.4.3.

Penentuan program pengembangan sistem pembangkitan yang optimal

Setelah kebutuhan energi listrik diperkirakan, sistem pembangkitan listrik dan transmisi
harus direncanakan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang ini. Perencana harus
mencari rencana ekspansi yang paling ekonomis, yaitu program penambahan kapasitas
tahunan dan pengembangan sistem transmisi yang optimal dalam kriteria ekonomi yang
dipilih, sekaligus memenuhi keandalan dan kendala terukur lainnya. Contoh:
a. Keandalan sistem pembangkitan;
b. Reserve margin atas beban puncak atau cadangan sistem sebagai fungsi
pembangkit terbesar yang beroperasi;
c. Batas yang dapat diterima untuk probabilitas hilangnya beban (LOLP);
d. Biaya atas surplus listrik yang tidak terjual.
Meskipun keandalan pasokan listrik sangat penting, perlu disadari juga bahwa
kehandalan tinggi itu mahal. Maka, target keandalan harus masuk akal, dengan
memperhitungkan kebutuhan dan keterbatasan negara yang sebenarnya.
Karena kompleksitasnya optimalisasi serentak dari sistem pembangkitan dan subsistem
transmisi, maka sistem transmisi dapat diabaikan dalam pendekatan pertama.
Penyederhanaan ini menyiratkan bahwa semua rencana pengembangan sistem
pembangkitan akan mengarah pada perkembangan jaringan transmisi yang serupa.
Rencana pengembangan sistem pembangkitan yang dipilih kemudian akan dianalisis
untuk menentukan konfigurasi jaringan transmisinya.
Studi pengembangan transmisi ini mencakup:
a. evaluasi aliran daya,
b. kebutuhan jalur transmisi,
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c. tingkat tegangan,
d. stabilitas sistem, dll.
Studi ini bertujuan untuk menentukan pengembangan sistem transmisi yang dibutuhkan,
dan juga untuk berikan informasi yang diperlukan untuk mendefinisikan ukuran unit yang
dapat diterima. Pengembangan sistem transmisi juga harus bertujuan untuk
meminimalkan biaya. Hasil studi ini juga dapat menjadi umpan balik untuk menentukan
jadwal penambahan pembangkit yang optimal.
Pemilihan pembangkit listrik dalam suatu sistem kelistrikan yang kompleks tidak dapat
dilakukan dengan analisis sederhana atau berdasarkan satu kriteria, mis. biaya
pembangkitan teraras (levelized generation cost) secara terpisah dari yang lain.
Pendekatan semacam itu akan menyesatkan, mengingat bahwa portofolio teknologi
pembangkit akan menjadi basis dari sistem kelistrikan nasional. Sistem yang paling
fleksibel dan efisien cenderung mencakup sejumlah teknologi yang berbeda, masingmasing secara ekonomis melayani segmen beban sistem yang paling sesuai. Dalam sistem
yang berfungsi baik, keragaman sumber dapat memberikan keandalan dan keamanan
pasokan listrik yang lebih besar.
Untuk alasan ini, rencana pembangkitan optimal harus dikembangkan dari sejumlah
portofolio calon pembangkit alternatif. Setidaknya salah satu calon portofolio tidak
mengandung PLTN. Pilihan portofolio kandidat harus sesuai dengan strategi yang jelas
dan terbatas pada jumlah yang dapat dikelola, dengan mempertimbangkan tujuan, batasan
dan kendala yang berlaku.
Simulasi operasi sistem kelistrikan dan evaluasi bauran teknologi pembangkitan optimal
adalah tugas kompleks yang memperhitungkan bahwa setiap pilihan energi atau teknologi
memiliki tingkat biaya dan manfaat sosial dan lingkungan yang berbeda-beda selain biaya
langsung.
Model rinci yang berbasis pada rangkaian tools perencanaan energi IAEA (WASP,
MESSAGE, SIMPACTS), dapat digunakan untuk mencapai bauran pasokan energi yang
optimal.
2.4.4.4.

Analisis sensitivitas

Analisis sensitivitas yang paling sering dilakukan adalah:
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a.

Proyeksi kebutuhan listrik;

b.

Biaya bahan bakar;

c.

Biaya investasi pembangkit listrik baru;

d.

Tingkat diskonto;

e.

Tahun dimana pembangkit tertentu dapat ditambahkan ke sistem;

f.

Isu lingkungan dan batasan-batasannya;

g.

Kualitas tenaga listrik (reserve margin, LOLP, biaya energi yang belum
terlayani).

2.4.4.5.

Penampilan hasil

Komunikasi dan penyajian hasil kepada pemangku kepentingan dan pengambil keputusan
merupakan langkah penting. Informasi teknis (opsi-opsi dan konsekuensinya) harus
diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti. Para analis harus:
a. Menjelaskan rencana pemenuhan kebutuhan listrik masa depan dengan risikorisiko yang diketahui dan ketidakpastiannya.
b. Mempertimbangkan dan memasukkan, jika memungkinkan, umpan balik dari
pemangku kepentingan;
c. Menjelaskan bagaimana pertimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi telah
dimasukkan dalam analisis sistem kelistrikan.
Keterbatasan-keterbatasan

yang

terkait

dengan

usulan

pengembangan

sistem

pembangkitan yang optimal harus dikomunikasikan dengan jelas pada pengambil
keputusan. Analis harus melakukan analisis mereka tanpa bias sudut pandang
(kecenderungan terhadap satu teknologi tertentu dengan mengungkapkan pendapat
pribadi dan non-teknis).
Merupakan peran pengambil keputusan, bukan analis, untuk memasukkan faktor nonteknis dalam proses pengambilan keputusan. Analis harus memberikan informasi teknis
dan ekonomi terbaik yang tersedia beserta batasan-batasannya dan berhenti pada itu saja.
2.4.5. Evaluasi Proyek PLTN
Pesan “kelayakan“ dari analisis teknoekonomi haruslah jelas. Pernyataan
kesimpulan harus mengandung ikhtisar singkat tentang temuan-temuan dalam setiap area
analisis sistem kelistrikan, baik itu yang menjustifikasi atau yang menolak pembangunan
PLTN.
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Di antara faktor-faktor kunci yang ditampilkan dalam kesimpulan, berikut adalah contoh
yang menjustifikasi introduksi PLTN:
a. Pertumbuhan kebutuhan akan listrik dan tambahan kapasitas pembangkit,
mengingat dalam analisis ditunjukkan bahwa dengan kondisi yang ada dan
perkembangan ekonomi ke depan, akan ada gap yang signifikan antara pasokan
dan kebutuhan.
b. Kebutuhan beban dasar meningkat dan PLTN harus dipertimbangkan sebagai
sumber energi yang cocok dan utama untuk memasoknya.
c. Berdasarkan harga bahan bakar saat ini, perkiraan proyeksi harga bahan bakar dan
rentang kisaran harga reaktor, dan setelah melakukan simulasi dengan sejumlah
portofolio pembangkit pilihan, penelitian ini menunjukkan bahwa program
pembangkitan dengan opsi nuklir merupakan pilihan yang lebih tepat untuk
bauran energi masa depan opsi alternatif tanpa nuklir.
d. Rencana pengembangan sistem pembangkitan yang diusulkan harus kuat, di
antaranya, misalnya, opsi nuklir tetap merupakan pilihan terbaik bahkan saat
mempertimbangkan ketidakpastian terkait perkiraan beban, harga bahan bakar,
tingkat diskonto, dll
e. Efek gabungan dari harga komoditas yang tinggi saat ini (untuk minyak, gas dan
batubara) - ditambah dengan situasi suku bunga rendah - bisa membuat opsi nuklir
sangat menarik.
f. PLTN akan membantu mengurangi ketergantungan impor listrik, dan
memungkinkan penggunaan yang lebih tepat dan lebih valuable untuk bahan
bakar fosil yang terbatas.
g. PLTN akan memberi kontribusi terhadap keamanan pasokan karena PLTN
menggunakan bahan bakar dari pasar global tanpa mengkhawatirkan masalah
keamanan pasokan dan hadirnya PLTN akan membuat sumber pasokan listrik
lebih beragam.
h. Manfaat kualitas udara yang besar (SO2, NOx dan pengurangan emisi partikel)
dapat diharapkan dari PLTN dibandingkan dengan alternatif berbasis bahan bakar
fosil.
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i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTN sebagai teknologi rendah karbon
dapat memainkan peran penting dalam upaya negara untuk mematuhi kebijakan
perubahan iklim dan membantu memenuhi target emisi CO2.
j. Teknologi nuklir menawarkan basis biaya awal yang relatif stabil dan dapat
diprediksi.
k. Dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan
listrik dalam negeri, tenaga nuklir akan membantu menstabilkan harga listrik
grosir (pada kasus wholesale electricity market).
Pemilihan pembangkit listrik dalam suatu sistem kelistrikan yang kompleks tidak dapat
dilakukan dengan analisis sederhana atau berdasarkan satu kriteria, misal biaya
pembangkitan teraras (levelized generation cost) secara terpisah dari yang lain.
Pendekatan semacam itu akan menyesatkan, mengingat bahwa portofolio teknologi
pembangkit akan menjadi basis dari sistem kelistrikan nasional. Sistem yang paling
fleksibel dan efisien cenderung mencakup sejumlah teknologi yang berbeda, masingmasing secara ekonomis melayani segmen beban sistem yang paling sesuai. Dalam sistem
yang berfungsi dengan baik, keragaman sumber dapat memberikan keandalan dan
keamanan pasokan listrik yang lebih besar.
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BAB III
KAPASITAS UNIT DAN INTEGRASI SISTEM

3.1.

Tujuan Studi
Tujuan studi kapasitas unit dan integrasi sistem adalah memberikan informasi

dalam melakukan penentuan pemilihan atau konfirmasi kapasitas unit reaktor dan
kemungkinan implikasi terkait integrasinya ke dalam grid, yang dapat menyebabkan
keputusan seperti penguatan grid atau perluasan grid, jika sesuai.

3.2.

Pendekatan dan Metodologi
Pendekatan dan metodologi yang digunakan adalah mengkaji ukuran unit PLTN

yang sesuai dan integrasi sistem ke grid yang tersedia serta melakukan kajian
kemungkinan implikasinya terkait integrasi ke dalam grid, kajian dan evaluasi
dampaknya jika diintegrasikan kedalam grid, membuat kesimpulan dan rekomendasi
akhir, termasuk analisis kualitatif dan kuantitatif secara terperinci yang dapat digunakan
dalam pemilihan kapasitas unit reaktor.

3.3.

Lingkup Studi

3.3.1. Kapasitas Unit
Ukuran unit nuklir dalam konteks ini mengacu pada daya listrik maksimum yang
dapat diberikan pada sistem transmisi. Telah terjadi peningkatan yang stabil dalam ukuran
unit nuklir baru yang sebagian didorong oleh skala ekonomi, sehingga desain unit nuklir
yang saat ini tersedia dari vendor pembangkit nuklir internasional sangat besar.
Akibatnya, unit nuklir pertama yang dibangun hampir pasti akan menjadi unit pembangkit
tunggal terbesar di sistem yang terhubung. Beberapa persyaratan tambahan jika sistem
grid relatif kecil:
-

Kebutuhan untuk mengontrol perubahan besar dan cepat dalam frekuensi,
tegangan dan arus listrik yang akan terjadi setelah unit nuklir trip atau jika terjadi
kesalahan pada sistem transmisi yang memutus unit nuklir;
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-

Kebutuhan untuk memiliki pembangkit yang cukup untuk memenuhi permintaan
listrik selama periode dimana unit nuklir ditutup, baik untuk perawatan yang
direncanakan atau kesalahan/trip yang tidak direncanakan.

Saat menentukan kapasitas unit PLTN, studi ini harus memperhitungkan kebutuhan untuk
memastikan bahwa trip operasi PLTN tidak akan menyebabkan kehilangan daya, dan
bahwa tegangan dan frekuensi dari pasokan yang terhenti akan tetap dalam rentang yang
dapat diterima. Hal ini penting karena ada batas praktis untuk ukuran unit pembangkit
yang dapat dipasang pada sistem tenaga listrik tertentu, jika grid tetap stabil dan aman
dalam kasus shutdown yang tidak direncanakan dari unit pembangkit tersebut.
Unit nuklir yang trip seharusnya tidak menyebabkan tegangan dan frekuensi
sistem transmisi melebihi rentang yang dapat diterima, sehingga jaringan masih dapat
memberikan pasokan listrik yang dapat diandalkan untuk keperluan pemindahan panas
PLTN dan restart sistem setelah trip. Dari sudut pandang pengguna listrik, unit nuklir
yang trip seharusnya tidak menyebabkan pemadaman. Isu - isu ini dievaluasi secara rinci
dalam publikasi IAEA Keandalan dan Antarmuka Jaringan Listrik dengan Pembangkit
Listrik Tenaga Nuklir (Electric Grid Reliability and Interface with Nuclear Power
Plants). Untuk unit baru, maka akan diperlukan untuk merencanakan listrik cadangan
darurat (mungkin selain kapasitas yang ada) untuk menggantikan kapasitas unit terbesar
yang terputus dari jaringan untuk alasan apapun. Cadangan yang tersedia dan yang belum
dibangun juga akan berperan dalam pemilihan kapasitas unit nuklir.
Ukuran dari unit baru harus memberikan keseimbangan yang tepat antara banyak
faktor yang mempengaruhi, yaitu proyeksi kenaikan beban tahunan, kapasitas
penggantian pembangkit listrik penuaan dan aspek ekonomi. Pemilihan unit pembangkit
tenaga nuklir di kisaran 1000-1600 MW, hanya boleh dibebani antara kisaran 50-100%.
Jika jaringan terlalu kecil dan ini tidak dapat dicapai, salah satu cara untuk menghindari
kelebihan kapasitas adalah dengan membangun, secara paralel, mengumpulkan yang
sesuai pembangkit listrik, dengan asumsi pembangunan dua pabrik sekaligus tetap
merupakan pilihan yang realistis secara ekonomi. Jika jaringan terlalu kecil, salah satu
cara untuk menghindari kelebihan kapasitas adalah dengan membangun dua unit
pembangkit listrik yang sama secara paralel, dengan asumsi pembangunan dua
pembangkit sekaligus tetap merupakan pilihan yang realistis secara ekonomi. Penting
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juga untuk mempertimbangkan pro dan kontra dari tawaran yang diberikan oleh vendor
yang terlibat. Dari sudut pandang ekonomi skala besar, ukuran unit terbesar mungkin
menawarkan biaya per kilowatt yang lebih rendah, namun risiko pemilihan ukuran yang
lebih besar jangan sampai diabaikan.
Persyaratan operasi, termasuk persyaratan beban, harus ditentukan di Studi
Kelayakan dan ditetapkan dalam Bid Invitation Specifications (BIS). Mereka kemudian
harus diverifikasi dengan seksama dalam latihan evaluasi penawaran dan, saat pemilihan
vendor sepenuhnya dikonfirmasi, persyaratan tersebut harus jelas dijabarkan dalam
kontrak dan diperiksa dalam desain, perizinan, komisioning dan dokumentasi operasi.
Faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan ukuran
unit PLTN yang akan dibeli adalah penawaran dan permintaan lintas batas regional
(regionalcross-border supply and demand). Perluasan kapasitas pembangkit listrik di
lokasi di mana jaringan negara terintegrasi dengan negara tetangga bisa memungkinkan
penjualan listrik ke luar negeri. Kondisi ini mungkin memiliki efek yang signifikan pada
jumlah unit dan pada pemilihan ukuran unit. Aspek-aspek berikut harus dipertimbangkan:
-

Jumlah unit dan pemilihan satuan ukuran. Target cadangan daerah terpadu harus
jelas

-

Fleksibilitas output listrik dan kemampuan pengendalian daya dan rentang
kemampuan manuver nuklirsatuan. (Unit tenaga nuklir yang ditawarkan saat ini
mampu memuat peraturan yang signifikan, dan kemampuan ini hanya akan
meningkat di masa depan.)

-

Tingkat risiko yang mungkin dilakukan saat memilih ukuran unit yang lebih besar
harus dievaluasi secara hati-hati sebelum rekomendasi akhir untuk kapasitas unit
dibuat.

3.3.2. Integrasi ke Jaringan
Studi Kelayakan dilakukan sebelum dimulainya proyek PLTN harus berhasil
dalam mengidentifikasi calon lokasi yang setepat mungkin sehubungan dengan hubungan
mereka ke jaringan. Studi Kelayakan yang dilakukan sebelum dimulainya proyek PLTN
harus berhasil mengidentifikasi calon lokasi yang tepat sehubungan dengan koneksi
mereka ke jaringan.
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3.3.2.1.

Kapasitas jaringan dan koneksi jaringan

Diperlukan saluran listrik tegangan tinggi yang sesuai yang diperlukan untuk
menyalurkan listrik dari PLTN ke jaringan. PLTN multiunit berdaya besar (1000 MW
atau lebih per unit) biasanya mentransmisikan daya pada tingkat tegangan 400 kV.
Setelah memilih lokasi pembangkit, jaringan harus dinilai, tidak hanya dari sisi kapasitas,
tapi juga dalam hal stabilitas. Untuk memastikan keduanya, mungkin diperlukan untuk
melaksanakan ekstensi jaringan.
Jika ukuran unit nuklir yang diusulkan adalah sekitar 10% dari permintaan listrik
minimum di negara itu, Studi Kelayakan harus menunjukkan bagaimana kebutuhan listrik
di negara itu akan terpenuhi saat sebuah unit nuklir ditutup. Seharusnya juga garis besar
rencana upgrade yang mampu memastikan bahwa frekuensi dan tegangan jaringan akan
tetap berada dalam batas yang dapat diterima, bahkan dalam kasus terburuk dari
perjalanan unit nuklir secara tiba-tiba.

3.3.2.2.

Batasan aliran beban

Fleksibilitas dari unit pembangkit dapat dicapai oleh satu atau lebih dari tindakan berikut:
-

Memproduksi atau meningkatkan output yang dihasilkan dengan cara yang
direncanakan selama beberapa jam (mis secara bertahap mengurangi produksi
pada akhir malam dan meningkatkan lagi di pagi hari).

-

Mengurangi atau meningkatkan output baik pada instruksi dari pusat kontrol
nasional, atau sebagai respons terhadap sinyal kontrol dari pusat kontrol jaringan.

-

Operasi mode kontrol frekuensi otomatis, sehingga output berubah secara
otomatis dalam menanggapi perubahan frekuensi sistem. Ini akan membutuhkan
output yang dihasilkan untuk mengubah dalam beberapa detik atau kurang.

Unit nuklir umumnya kurang fleksibel daripada unit pembangkit listrik lainnya; Namun,
yang paling umum teknologi saat ini (reaktor air bertekanan (PWR), reaktor air mendidih
dan desain reaktor Kanada CANDU, yang menggunakan bahan bakar uranium alam dan
moderator air berat) menawarkan kemampuan berikut, namun spesifikasi teknis mereka
dapat memberlakukan pembatasan yang membatasi besarnya atau kecepatan variasi
beban atau jumlah siklus beban yang diizinkan.
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Selain itu, karena unit nuklir memerlukan biaya modal awal yang tinggi dan biaya
bahan bakar dan operasional relatif rendah, maka lebih baik dioperasikan secara
komersial pada kapasitas penuh. Sering siklus beban mengikuti atau siklus kontrol
frekuensi otomatis pasti mengarah pada faktor kapasitas yang lebih buruk dan
pembangkit kehandalan yang lebih rendah, penggunaan bahan bakar nuklir yang kurang
efisien, peningkatan perawatan dan kemungkinan umur pembangkit lebih pendek. Fakta
ini harus dipertimbangkan saat merencanakan integrasi unit baru tersebut ke dalam
jaringan nasional. Akibatnya, modus yang paling disukai operasi untuk PLTN adalah
pada 100% kekuatan penuh, dengan pengurangan beban hanya jika diperlukan untuk
pemeliharaan dan pengisian bahan bakar shutdown. Modus kedua kemungkinan operasi
adalah beban steady state, dengan manuver kekuatan sesekali pada tingkat yang
terkendali hanya bila diperlukan oleh kondisi jaringan. Persyaratan operasi harus
didiskusikan dengan vendor PLTN sangat awal dalam tahap pra-Studi Kelayakan,
sehingga mereka dapat diimplementasikan sepenuhnya dalam konfigurasi dan keamanan
penilaian akhir dari proyek ini.
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BAB IV
TEKNOLOGI PLTN DAN DAUR BAHAN BAKAR
4.1. Tujuan Studi
Tujuan studi Teknologi PLTN dan Daur Bahan Bakar adalah untuk memberikan
informasi mengenai pemilihan jenis teknologi PLTN dan penilaian jenis Daur Bahan
Bakar Nuklir (BBN) yang sesuai.

4.2. Pendekatan dan Metodologi
Pendekatan dan metodologi yang digunakan adalah mengkaji jenis teknologi PLTN
yang tersedia dan daur bahan bakar nuklir serta melakukan survei pasar teknologi, proses
penilaian untuk mencapai tujuan kebijakan program, tujuan proyek PLTN, kajian dan
evaluasi dampak daur bahan bakar, membuat kesimpulan dan rekomendasi akhir,
termasuk analisis kualitatif dan kuantitatif secara terperinci yang dapat digunakan dalam
pemilihan teknologi reaktor nuklir.
4.3. Lingkup Studi
4.3.1.

Survei Pasar Teknologi Energi Nuklir

Bagian ini berisi penjelasan seperti berikut:
-

Pengantar umum yang menjelaskan metode pendekatan yang digunakan untuk
proses seleksi teknologi PLTN dan penilaian daur BBN untuk Studi Kelayakan;

-

Penghubung antara pemilihan teknologi PLTN dengan evaluasi lainnya yang
dilakukan dalam Studi Kelayakan, seperti evaluasi ekonomi, penentuan tapak
studi atau program nasionalisasi, sepanjang berdasarkan hasil yang harus dicapai;

-

Tujuan kebijakan program dan proyek harus mampu menyatakan bahwa penilaian
teknologi PLTN dan daur bahan bakar harus sesuai sesuai dengan urutan prioritas;

-

Ketersediaan sumber data yang tersedia untuk mengakses informasi mengenai
teknologi PLTN dan melakukan keputusan analisis terhadap jenis teknologi
reaktor;

-

Area utama sebagai dasar rekomendasi pemilihan jenis reaktor adalah survei pasar
teknologi, proses penilaian untuk mencapai tujuan kebijakan program, tujuan
proyek PLTN, kajian dan evaluasi dampak siklus bahan bakar, kesimpulan dan
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rekomendasi akhir, termasuk indikator kualitatif dan kuantitatif secara terperinci
yang dapat digunakan dalam pemilihan teknologi reaktor.

Proses Pengkajian Teknologi Reaktor adalah evaluasi yang memungkinkan para
pengambil keputusan untuk memilih teknologi reaktor atau jenis PLTN yang akan
memenuhi tujuan kebijakan ini. Proses ini dibuat terkait dengan berbagai unsur utama
dari pengembangan program nuklir, hal ini dijelaskan secara rinci oleh IAEA pada
dokumen Penilaian Teknologi Reaktor Nuklir untuk rencana pembangunan dalam waktu
dekat. Ada beberapa aplikasi di mana negara-negara anggota akan melakukan dan
menerapkan proses ini, adapun proses detail dari ruang lingkup evaluasi dan seleksi akan
bervariasi. Berbagai aplikasi tersebut adalah sebagai berikut :
-

Penilaian Teknologi selama studi kelayakan (milestone infrastruktur nasional 1
dan 2);

-

Penilaian Teknologi dalam penyusunan dokumen penawaran lelang dan proses
evaluasinya (milestone infrastruktur nasional 2);

-

Penilaian Teknologi sebagai alat pengambilan keputusan dalam persiapan untuk
negosiasi kontrak (milestone infrastruktur nasional 2);

-

Penilaian Teknologi sebagai alat evaluasi selama pembangunan dan operasi PLTN
(milestone infrastruktur nasional 3).

Pada setiap tahap berikutnya dari proses milestone, penilaian teknologi akan diperbaiki,
dimulai dengan kelayakan masing-masing teknologi hingga analisa secara rinci terhadap
perbedaaan untuk setiap desain yang akan dipilih. Meskipun penilaian reaktor dan
teknologi daur bahan bakar dapat dibuat sebagai dokumen tersendiri, akan tetapi
kesimpulan yang telah diperoleh harus dilaporkan dalam dokumen studi kelayakan
tersebut. Ketika dokumen studi kelayakan dibuat, pada awal fase 2 dari program PLTN,
para pemangku kepentingan utama diharapkan telah menetapkan bahwa energi nuklir
adalah pilihan teknis dan ekonomi yang tepat untuk mencapai seluruh tujuan kebijakan
tersebut. Rencana pengembangan energi biasanya mencakup target kapasitas produksi
listrik dan aplikasi non-listrik, yang tercakup dalam kerangka program pembangunan
nasional bidang ekonomi dan industri. Dalam beberapa kasus, rencana pembangunan
mungkin termasuk target kemandirian energi.
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IAEA telah mengembangkan metode penilaian teknologi untuk mengevaluasi
teknologi reaktor nuklir dan tingkat keberlanjutannya. Proses ini meliputi persiapan
penawaran lelang dan evaluasi dokumen penawaran tersebut sebelum seleksi akhir.
Proses Pengkajian Teknologi reaktor adalah penilaian komprehensif yang dirancang
untuk memastikan bahwa evaluasi terhadap tujuan kebijakan dan tujuan proyek dari
Negara Anggota sudah tepat. Program tersebut akan melakukan pembahasan yang
semakin mendalam untuk setiap tahap yang akan dijalani. Penilaian teknologi, serta
evaluasi ekonomi dan pendanaan saling terkait untuk menunjukkan kemampuan
teknologi dalam rangka untuk mencapai tujuan proyek, biaya dan keterbatasan anggaran.
Jika dokumen proses pengkajian teknologi reaktor ini tidak dibuat secara
independen, maka penilaian yang cukup ketat tetap harus dimasukkan dalam studi
kelayakan karena perlu untuk menjelaskan, mengkategorikan dan memilih teknologi
reaktor yang akan menang sebelum tahap konstruksi dimulai. Sejauh mana rincian
teknologi PLTN yang dipilih dan dapat dikembangkan pada tahap ini akan tergantung
pada fokus dan spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah ditentukan untuk program
nuklir.
Dalam studi kelayakan, teknologi PLTN harus bisa dikaji secara mendalam untuk
menunjukkan nilai keuangan dan teknis serta manfaat dari perbandingan yang telah
dilakukan. Studi Kelayakan pada umumnya dirancang untuk mengidentifikasi semua
kondisi di mana proyek PLTN akan berhasil, mengingat tujuan kebijakan program dan
tujuan proyek PLTN. Selanjutnya, hasil ini digunakan untuk memperbaiki hasil proses
pengkajian yang paling akhir. Tahap ini berfungsi untuk menetapkan batas diterima fitur
dan persyaratan lainnya yang akan ditentukan dalam Bid Invitation Specification (BIS)
dan memastikan bahwa pembangunan dan pembangunan fasilitas sesuai dengan
komitmen yang dibuat oleh pihak yang melaksanakan desain dan konstruksi.

Setiap evaluasi teknologi harus mencakup:
-

Bagaimana evaluasi dibuat secara terstruktur;

-

Fitur standar apa saja yang digunakan sehingga setiap teknologi bisa sesuai
dengan tujuan kebijakan proyek;
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-

Bagaimana kendala yang membuat ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan
proyek dengan fitur standar teknologi dapat diselesaikan baik dengan
memodifikasi desain atau perubahan struktur.

Mengingat bahwa teknologi reaktor terkait dengan daur bahan bakar nuklir, maka
evaluasi dan Kajian dampak lingkungan pada studi kelayakan harus mencakup daur
bahan bakar. Kebijakan tujuan dan proyek tujuan yang terkait langsung dengan daur
bahan bakar harus diidentifikasi termasuk dampak ekonomi, keamanan dan lingkungan.
Selain itu, harus ada bagian tentang pengelolaan limbah radioaktif dan
konvensional dan evaluasi jenis fasilitas yang tersedia untuk setiap siklus bahan bakar di
bawah pertimbangan. pengelolaan limbah terutama membedakan nuklir dari jenis lain
dari fasilitas produksi listrik dan menanamkan konotasi khusus untuk fasilitas nuklir.
Evaluasi Studi Kelayakan akan digunakan dalam tahap pengkajian teknologi akhir,
dengan metrik yang lebih spesifik untuk menunjukkan bagaimana teknologi yang dipilih
memenuhi tujuan dan sasaran proyek.
Pada studi kelayakan, kajian teknologi nuklir harus berisi survei pasar dan
industri. Informasi yang diperlukan dapat diperoleh dari dokumentasi dan evaluasi
melalui IAEA, ditambah dengan informasi yang diperoleh langsung dari vendor reaktor
atau dari arsitek-engineer.
Survei pasar meneliti karakter berbagai jenis reaktor yang dinilai mampu
mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam program tenaga nuklir. Survei
minimal harus mencakup:
-

Sebuah deskripsi database sumber daya dan referensi berkumpul untuk
mengembangkan informasi survei pasar.

-

Ringkasan dokumentasi menyampaikan tujuan kebijakan program nuklir dan
proyek tertentu

-

gol sebuah matriks tujuan dan sasaran tersebut harus membantu dalam
mengidentifikasi jenis reaktor diterima sistem dalam hal fitur desain, ketersediaan,
konstruksi gedung, catatan kinerja, dll

-

Garis besar differentiator digunakan untuk melakukan shortlisting teknologi
untuk pertimbangan lebih lanjut dalam hal fitur desain, ketersediaan, konstruksi
gedung, catatan kinerja, dll
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-

Sebuah deskripsi calon PLTN dan daur bahan bakar teknologi yang dipilih untuk
evaluasi rinci.

Database Sistem informasi reaktor maju IAEA (ARIS) untuk pilihan teknologi
reaktor yang tersedia untuk menyusun set yang tepat dari jenis reaktor dan daftar
parameter untuk evaluasi podruman pertama. Banyak referensi tambahan yang tersedia
di situs web IAEA untuk memeriksa pertama kemungkinan dan kemudian memperbaiki
pendekatan untuk memenuhi tujuan program dan tujuan proyek PLTN.

differentiator khas dalam hal tujuan program meliputi:
-

Harapan keselamatan Reaktor dan pertimbangan;

-

Demonstrasi desain Reaktor dan pengalaman operasi;

-

Potensi lokalisasi atau implikasi berdasarkan desain reaktor;

-

Potensi lokalisasi atau implikasi berdasarkan daur bahan bakar nuklir;

-

Program dan dukungan pengembangan kapasitas untuk teknologi reaktor;

-

Jangka waktu dari ketersediaan teknologi reaktor;

-

Diharapkan dan menunjukkan kinerja keuangan.

Differentiator khas dalam hal tujuan proyek dapat mencakup:
-

Integrasi Grid;

-

Keselamatan instalasi nuklir;

-

Karakteristik teknis dan kinerja;

-

Bahan bakar nuklir dan kinerja daur bahan bakar;

-

Proteksi radiasi;

-

Dampak lingkungan;

-

Perlindungan;

-

Pembangkit dan situs keamanan;

-

Pemilik;

-

Lingkup pasokan;

-

Pemasok atau pemegang teknologi masalah;

-

Jadwal proyek ;

-

Transfer teknologi dan dukungan teknis;
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-

Pilihan Proyek kontraktor;

-

Ekonomi;

-

Ketersediaan Reaktor untuk dekat penyebaran istilah;

-

Pertimbangan atau keterbatasan sehubungan dengan unit kapasitas tergantung
pada keterbatasan jaringan;

-

Pengalaman tersedia dalam perizinan, konstruksi dan O & M dari PLTN ini;

-

Pertimbangan ukuran projek atau keterbatasan sehubungan dengan kemampuan
pembiayaan;

-

Tujuan khusus untuk penggunaan PLTN khusus, misalnya untuk aplikasi nonlistrik.

4.3.2.

Pengkajian Keselamatan PLTN dan Unjuk Kerja
Pendekatan IAEA untuk menilai teknologi reaktor nuklir dimulai dengan

keselamatan. Ulasan keselamatan dari Teknologi ini didasarkan pada Standar
Keselamatan IAEA, yang merupakan kerangka logis dan hirarkis tujuan dan prinsip untuk
membina keselamatan reaktor nuklir. Standar Keselamatan IAEA terdiri dari tiga
kategori:
-

Dasar-dasar Keselamatan, yang menyatakan tujuan dasar, konsep dan prinsipprinsip yang terlibat dalam memastikan perlindungan. Mereka menyediakan
metode keseluruhan untuk penilaian keamanan, memungkinkan untuk penilaian
yang sistematis dari fitur yang relevan dengan keselamatan, dan sehubungan
dengan bagaimana alamat penjual pertahanan berlapis dan keselamatan margin,
dan analisis keselamatan. Mereka menyusun isi dari dokumentasi untuk penilaian
keamanan dan persyaratan untuk melaksanakan verifikasi independen.

-

Persyaratan keselamatan, yang mengandung persyaratan yang harus dipenuhi
untuk menjamin keselamatan untuk kegiatan tertentu atau di area aplikasi tertentu.
Persyaratan ini selaras dengan dasar tujuan, konsep dan prinsip-prinsip yang
tercantum dalam Fundamental Keselamatan.

-

Keselamatan Guides, yang melengkapi persyaratan keselamatan dengan
menawarkan rekomendasi, berdasarkan pengalaman internasional, untuk
menerapkan

langkah-langkah

untuk

keselamatan.
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memastikan

ketaatan

persyaratan

Seri

Standar

Keselamatan

IAEA

memungkinkan

penilai

teknologi

untuk

mengidentifikasi kelengkapan dan kelengkapan kasus keselamatan yang disampaikan
oleh calon vendor. Standar Keselamatan IAEA mewakili perjanjian konsensus pada
pedoman peraturan nasional berbagai negara anggota, meliputi praktek terbaik mereka.
Sebuah aplikasi yang mudah berdasarkan metodologi INPRO disebut penilaian sistem
energi nuklir tersedia untuk membantu melaksanakan penilaian ini. Tabel 4.1.merangkum
ulasan IAEA tentang proses review keselamatan reaktor.

Tabel 4.1. Review Keselamatan Reaktor Untuk Desain Reaktor Baru
Standar terhadap review dilaksanakan

Dasar Dasar Keselamatan
Persyaratan Pengkajian Keselamatan
Persyaratan Desain

Informasi Pendukung

Panduan Desain
Panduan Pengkajian

Area utama dari ulasan IAEA tentang keselamatan reaktor baru termasuk:
-

Penilaian risiko radiasi potensial, desain penahanan untuk mengatasi kontrol
kebocoran, penetrasi.

-

penahanan isolasi, pelapis dan penutup.

-

Penilaian terhadap fungsi keselamatan.

-

Penilaian karakteristik situs.

-

Penilaian ketentuan proteksi radiologi.

-

Lingkup kasus keselamatan, pemilihan peristiwa, resiko internal dan eksternal,
klasifikasi keamanan, standar desain, program jaminan kualitas, pendekatan
manajemen dan ketergantungan pada operasional pengalaman dan pengujian.

-

Desain dasar analisis dan studi kesalahan termasuk pemadaman stasiun. Tinjauan
tersebut harus menentukan apakah dasar desain kecelakaan dan kecelakaan parah
memadai, dan Standar Keselamatan IAEA utama yang digunakan, yaitu
persyaratan penilaian keamanan untuk fasilitas dan kegiatan.
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-

Penilaian terhadap aspek rekayasa dari sistem keamanan, pertahanan berlapis,
keragaman dan keselamatan margin.

-

Pendekatan analisis keselamatan dan ruang lingkup, filosofi keamanan dan
keselamatan kriteria yang digunakan.

-

Review dari klaim analisis keselamatan dan kesimpulan. Ini harus dilakukan
dengan perhatian khusus ketidakpastian dan analisis sensitivitas.

-

Metodologi Pengkajian Keselamatan Probabilistik (PSA): ketersediaan informasi
pendukung seperti verifikasi dan validasi metode analisis yang digunakan. Ulasan
metodologi terhadap Persyaratan Keselamatan IAEA penilaian keamanan untuk
fasilitas dan kegiatan.

-

Penilaian risiko Shutdown dan fasilitas dekomisioning.

-

Gunakan kode komputer dan validasi model untuk studi deterministik dan PSA.

-

Sebuah pusat kontrol darurat terpisah dari ruang kendali utama.

-

Hambatan Inherent untuk sabotase dan propagasi kebakaran dan langkah-langkah
untuk mitigasi api.

-

Penggunaan data dari pengalaman operasi.

-

Pelajaran dari kecelakaan Fukushima Daiichi. langkah-langkah mitigasi untuk
kejadian ekstrim, termasuk kombinasi seismik dan peristiwa banjir, konsekuensi
dan efek tebing-tepi (cliff edge effects).

Perlu dicatat bahwa berbagai parameter yang dinilai (termasuk personil maksimum
paparan radiasi, frekuensi kerusakan teras, rilis frekuensi yang signifikan, dll) tidak harus
menyederhanakan dibandingkan, salah satu desain versus lain, karena parameter mungkin
tidak selaras dan disajikan atas dasar yang sama. Fokus khusus area untuk penyelidikan
kinerja adalah:

(A) Persyaratan batas untuk Proyek yang spesifik:
-

Negara dengan persyaratan dan kondisi tertentu.

-

Ukuran dan stabilitas jaringan listrik nasional.

-

Seismisitas dari situs yang dipilih.

-

Ketersediaan sumber daya air untuk pendinginan akhir.

-

Aksesibilitas ke saluran air untuk transportasi komponen besar atau modul.
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-

Pembentukan batas kondisi.

-

Pertimbangan kinerja, termasuk tingkat daya, pengoperasian, manuver,
Pengecekan, perawatan, ketersediaan (kapasitas) faktor dan keandalan.

-

Load dan variasi beban, masalah kapasitas jaringan, interkoneksi di kawasan ini,
dan semua lainnya yang ada dan koneksi yang direncanakan.

-

pengadaan bahan bakar untuk pasokan jangka panjang.

(B) Risiko Proyek :
-

Tingkat kematangan teknologi atau inovasi atau bukti dari desain reaktor.

-

Pengujian desain baru dan konsep.

-

risiko teknologi.

-

risiko Perizinan dan sertifikasi desain atau licensability nya.

-

Penggunaan canggih teknik konstruksi dan analisis biaya-manfaat (CBA).

-

Jaminan kualitas mengarah ke desain dan konstruksi standar kualitas yang tinggi.

-

jadwal konstruksi (beton pertama yang operasi komersial) dan kredibilitasnya.
jadwal yang diusulkan mungkin akan cukup optimis. Seringkali, mereka
didasarkan pada jadwal dicapai dalam proyek-proyek masa lalu. Faktanya, jadwal
dicapai untuk sebagian besar evolusi reaktor air ringan (LWR) dan unit HWR
telah di kisaran 48-62 bulan (dengan pengecualian dari air didinginkan air
dimoderasi listrik reaktor (WWER) dibangun di Cina yang memerlukan 79 bulan
untuk membangun, dan beberapa proyek HWR di India.

-

Pemodelan komputer Tiga Dimensi (3-D) dibantu desain (CAD) ditambah
jaringan yang umum, penggunaan open konstruksi atas; modularisasi dan kontrak
blok fungsional, partisipasi lokal (tidak melebihi keahlian lokal).

-

Pra-kualifikasi kontraktor.

-

Tingkat rekayasa selesai sebelum mulai konstruksi.

-

Desain untuk pemeliharaan untuk mengurangi biaya O & M, untuk mengurangi
pajanan dan memfasilitasi perbaikan dan peralatan pengganti.

-

pertimbangan faktor manusia dalam kontrol desain kamar untuk meminimalkan
kesalahan manusia.

-

Adaptasi untuk ketidakpastian masa depan.

-

penerimaan sosial.
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(C) Penjual program atau pertimbangan hubungan proyek:
-

Pengaturan Alih Teknologi .

-

Suatu simulator harus tersedia sekitar 1 tahun sebelum untuk awal pemuatan
bahan bakar untuk memungkinkan cukup waktu untuk pelatihan dan kualifikasi
personil ruang kontrol di muka loading bahan bakar dan untuk memberikan
sumber daya yang sangat penting untuk validasi prosedur pembangkit dan
dokumentasi lain sebelum mereka digunakan untuk memuat bahan bakar.

-

kemitraan Regional.

-

pasokan bahan bakar dan / atau opsi pengadaan.

-

pengaturan pasokan bahan bakar vendor / peluang, termasuk fabrikasi dan
pengayaan layanan.

-

pemilihan manajemen bahan bakar bekas, termasuk penarikan kembali bahan
bakar bekas.

-

program perencanaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan.

Analis Studi Kelayakan mengulas penilaian keamanan ini terhadap daerah interfacing
dan melawan nasional yang berlaku dan kode industri dan standar internasional, bidang
ekonomi dan keuangan dan nasional secara keseluruhan tujuan.
Proses evaluasi yang dilakukan di Studi Kelayakan diharapkan untuk mendefinisikan
semua kondisi atau fitur yang menyebabkan PLTN secara finansial dan teknis layak
dibandingkan dengan pendekatan alternatif (misal gas, batubara, tenaga air atau energi
terbarukan).
4.3.3.

Evaluasi Daur Bahan Bakar dan Pengkajian Dampak
Risiko pasokan bahan bakar yang penting untuk setiap organisasi memutuskan

tenaga nuklir baru. Dianjurkan untuk memasukkan dalam penilaian siklus bahan bakar
sejauh mana fitur ini memiliki potensi untuk mempengaruhi penilaian pada reaktor
teknologi atau jenis reaktor. Untuk setiap teknologi reaktor atau desain PLTN tertentu
yang sedang dipertimbangkan dalam Studi kelayakan, yang sesuai BBM implikasi siklus
harus diidentifikasi untuk evaluasi. Pendekatan ini juga harus digambarkan seperti yang
dijelaskan di bawah ini.
35

Dalam hal tujuan proyek tentang bahan bakar yang pemilik pabrik mungkin ingin
meninjau, risiko meliputi:
-

Pertimbangan yang berhubungan dengan desain, pengadaan, fabrikasi dan jenis
masalah dalam pengalaman umpan balik catatan dan kinerja operasional dari
bahan bakar nuklir;

-

Harapan Ekonomi dan dukungan historis untuk skenario siklus bahan bakar
potensial dalam hal nasional partisipasi;

-

Dampak dari siklus bahan bakar pada operasi pabrik, termasuk operasi pengisian
bahan bakar;

-

Dampak dari siklus bahan bakar pada ekonomi pembangkit mempertimbangkan
panjang siklus pengisian bahan bakar dan downtime reaktor karena pengisian
bahan bakar, misalnya durasi bahan bakar hanya outage penggantian, jika berlaku;

-

Kebutuhan kapasitas penyimpanan yang terkait dengan siklus bahan bakar dan
bahan bakar (baik basah dan kering);

-

Karakteristik pemasok bahan bakar primer dan alternatif;

-

Panjang jaminan jangka panjang untuk pasokan bahan bakar dan untuk komponen
dan bagian pengganti ketersediaan;

-

Fleksibilitas dari operasi pabrik dalam hubungannya dengan bahan bakar atau fuel
jenis desain yang berbeda, tingkat pengayaan, potensi penggunaan campuran
oksida (MOX) bahan bakar atau bahan bakar alternatif;

-

Ketersediaan pemasok bahan bakar yang berbeda dan komponen bersaing.

Menghabiskan perkiraan produksi bahan bakar dapat didasarkan pada informasi yang
diberikan oleh pemasok, tapi semua asumsi harus selaras untuk memastikan bahwa
perbandingan yang seimbang, dan risiko recriticality dan hilangnya pendingin persediaan
selaras dengan baik. Perbedaan yang jelas harus hati-hati dipertimbangkan, dan asumsi
harus dibandingkan. Ketika membandingkan teknologi, volume bahan bakar bekas harus
disamakan dengan listrik tahunan setara produksi. Sebuah referensi unit ton logam berat
per terawatt jam (tHM/TWh) akan lebih berguna untuk perbandingan, dan itu akan lebih
akurat memperhitungkan perbedaan dalam derajat bakar yang dapat diramalkan. Harus
mencatat bahwa jumlah bahan bakar yang menarik lebih selama penyimpanan sementara
dan pengolahan, sementara produksi panas dalam bahan bakar lebih signifikan berkaitan
36

dengan tahap pembuangan akhir. Yang terakhir adalah perkiraan awal sebanding dengan
energi yang dihasilkan oleh bahan bakar.

Akhirnya, evaluasi daur bahan bakar harus diperiksa, bersama-sama dengan penilaian
umum hasil studi kelayakan teknologi dan hasil penilaian pengelolaan limbah, dan
sebelum mengembangkan teknologi akhir PLTN rekomendasi.

4.3.4.

Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Konvensional
Ketika membandingkan berbagai pilihan pembangkit listrik, evaluasi harus

mencakup pengelolaan limbah dan disejajarkan dengan alternatif pilihan produksi listrik
dalam pertimbangan. Analisis Studi Kelayakan harus menentukan sejauh mana
persyaratan pengelolaan limbah radioaktif dan konvensional akan menjadi pembeda, dan
apakah ada perbedaan yang signifikan antara teknologi dalam pertimbangan dalam terang
proyek prioritas, tujuan kebijakan dan tujuan proyek. Perbedaan-perbedaan ini mungkin
berdampak pada rekomendasi akhir. potensi daerah untuk dipertimbangkan dalam
evaluasi ini adalah:
-

Manajemen bahan bakar bekas, termasuk keamanan selama kondisi normal
operasi dan kecelakaan, khususnya untuk jauh-dari-reaktor (Away From Reactor
(AFR)) fasilitas kolam bahan bakar bekas, jika disediakan; Harapan dan peluang
untuk penyimpanan bahan bakar bekas dan partisipasi proyek;

-

Pertimbangan khusus atau kesempatan, jika ada, untuk masing-masing opsi
pengelolaan limbah di berbagai PLTN Dalam pertimbangan;

-

Penyimpanan limbah radioaktif, limbah terutama padat dan kontrol pilihan untuk
jenis reaktor calon;

-

Perbedaan peralatan fisik, proses untuk pengelolaan limbah konvensional,
termasuk limbah peralatan penanganan dan efisiensi proses dan proteksi radiasi
fitur.

4.3.5.

Penyimpanan Limbah Sementara
Dalam Studi Kelayakan, penyimpanan bahan bakar bekas harus didefinisikan

sejauh yang diperlukan oleh biaya dan pemilihan teknologi. Jenis penyimpanan bahan
bakar bekas yang tercantum dalam Tabel 4.2. Beberapa kriteria yang mungkin berguna
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dalam menentukan penyimpanan bahan bakar teknologi dan biaya yang diberikan di
bawah. Setelah teknologi telah diidentifikasi, biaya yang baik dikenal, atau sederhana
untuk ekstrapolasi berdasarkan kondisi lokal. Biasanya, jumlah ini termasuk dalam biaya
produksi listrik. bahan bakar nuklir telah, selama beberapa dekade, telah tersimpan
dengan aman di kolam atau di sistem kering di lebih dari 30 negara. Berbagai Pilihan
penyimpanan kering telah dikembangkan dan diterapkan di pasar internasional.
Sebagian besar bahan bakar adalah dalam penyimpanan baik dalam kolam reaktor
(At Reactor/AR) atau fasilitas penyimpanan AFR. Tambahan Fasilitas AFR juga dapat
disediakan. Di fasilitas penyimpanan tersebut, pertimbangan harus diberikan untuk desain
di mana periode penyimpanan dapat diperpanjang tanpa batas waktu sampai solusi titik
akhir menjadi tersedia. Sebagian besar AR dan kolam AFR dari jenis basah (kolam air).
Kapasitas kecil pembangkit yang lebih tua sebagian besar diperluas oleh reracking. AFR
kolam telah dibangun di situs reaktor untuk menyediakan penyimpanan tambahan bahan
bakar bekas.
Para penulis Studi Kelayakan harus memilih teknologi penyimpanan bahan bakar
melalui proses tender karena mungkin yang paling langkah penting. Teknologi saat ini
tersedia untuk penyimpanan bahan bakar bekas secara luas menjadi dua kategori, basah
dan kering, menurut media pendingin yang digunakan.

(A) Penyimpanan Basah
Karakteristik utama dari kolam basah dalam pemilihan solusi penyimpanan adalah:
-

Kolam Tunggal: ini adalah tata letak sederhana diadopsi untuk kebanyakan kolam
AR dengan kapasitas kecil. Perluasan dari kolam tunggal sulit. Reracking untuk
memaksimalkan kepadatan bahan bakar adalah mungkin.

-

Beberapa kolam : kolam tambahan mungkin dihubungkan secara seri, dan bahan
bakar bekas dipindahkan melalui kolam. Isolasi satu kolam sulit dalam kasuskasus kebocoran atau keadaan darurat lainnya.

-

Kolam Paralel: dapat dihubungkan secara paralel dengan pintu air di dinding. Hal
ini dimungkinkan untuk memisahkan setiap salah satu kolam (ketika pengosongan
untuk perbaikan atau dalam keadaan darurat).
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-

Reracking: Proses ini melibatkan bergerak perangkat bahan bakar lebih dekat
bersama-sama. kapasitas penyimpanan meningkat 40-100%. Kolam harus mampu
mendukung berat tambahan.

(B) penyimpanan kering
Ada beberapa desain penyimpanan kering yang tersedia dari vendor di pasar
internasional yang berbeda dalam rincian desain:
-

Fasilitas penyimpanan kering telah dibangun dari jenis kubah (1971, Wylfa), dari
jenis lumbung beton (1977, Whiteshell), drum logam (1986, Surry), Castor, dan
dari drum beton (1992, Surry).

drum logam telah dirancang untuk kedua penyimpanan dan transportasi. Drum biasanya
disimpan di tempat terbuka dan pada pad beton dalam posisi vertikal tegak. drum beton
memiliki kandang perisai beton dan kapal baja di rongga tabung. Lumbung di atas tanah,
terbuat dari beton dan memiliki kubah baja kapal batin. Setiap rongga berisi satu atau
lebih perangkat bahan bakar yang dihabiskan di tabung logam. Mereka modular dan
berekspansi.
Tabel 4.2. Pilihan Teknis Dan Aplikasi Penyimpanan Bahan Bakar Bekas [1]
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Ketika biaya berbagai pilihan, Studi Kelayakan harus mempertimbangkan:
-

Manajemen proyek, rekayasa desain dan perizinan;

-

EIA (bisa item jalur kritis);

-

Konstruksi Fasilitas dan peralatan;

-

Untuk sistem basah penyimpanan: kolam, bangunan, sistem penanganan bahan
bakar, pembersihan air, sistem pemantauan, udara filtrasi dan keamanan;

-

Untuk sistem penyimpanan kering: biaya pad, tanah, keamanan, pemantauan,
drum atau modul dan tabung dan biaya bangunan (jika yurisdiksi membutuhkan
itu);

-

Untuk penyimpanan lemari besi: lemari besi itu sendiri, bangunan perumahan itu,
sistem penanganan, penyaringan udara, pemantauan dan keamanan.

-

biaya O & M (termasuk bongkar muat), biaya staf, bahan dan perlengkapan,
utilitas, lisensi tahunan biaya, biaya overhead (pajak properti, asuransi, dll) dan
biaya administrasi tergantung pada teknologi, kolam air memerlukan biaya
operasional untuk pendinginan air.

Pembersihan lemari besi atau drum penyimpanan didinginkan oleh konveksi alami dan
menimbulkan tidak ada biaya utilitas. biaya lain meliputi:
-

Dekontaminasi dan Dekomisioning (D & D), termasuk sewa peralatan D & D,
biaya staf, bahan dan persediaan, utilitas, biaya subkontraktor (untuk saran ahli,
audit, pengukuran), transportasi limbah dan pembuangan, perizinan, biaya
administrasi, pengawasan perencanaan D & D, dekontaminasi dan penghapusan
Struktur Sistem Komponen (SSK), pembuangan bahan dan peralatan (termasuk
drum), dan restorasi situs dan monitoring. Biaya D & D akan terjadi selama 50100 tahun ke depan dan dapat diaktualisasikan dengan mempertimbangkan inflasi,
kepentingan, layanan biaya, biaya kontinjensi usang, dll

-

Biaya transportasi bahan bakar bekas termasuk transportasi drum dan pembatas
dampak, trailer (untuk pengiriman truk), rel mobil (jika rel digunakan), penyangga
mobil (untuk pengiriman kereta api), biaya staf kereta api dan peralatan keamanan
(pengawalan kendaraan untuk pengiriman truk)
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4.3.5. Penyimpanan Sementara Limbah Radioaktif
Langkah-langkah dasar dalam pengelolaan limbah radioaktif adalah pre
treatment, pengobatan, penyejuk, penyimpanan dan pembuangan. Penyimpanan limbah
terkondisi biasanya digambarkan sebagai penyimpanan sementara, dan ini berkisar dari
beberapa tahun sampai 50 tahun. limbah radioaktif mungkin ada sebagai baku,
diperlakukan, bergerak dan sepenuhnya AC limbah. Limbah radioaktif ditolak dari
laboratorium radiokimia mungkin harus bergerak (yaitu dipadatkan, embedded atau
encapsulated). Proses ini mungkin diperlukan untuk perlindungan dan kemudahan
transportasi. Limbah imobilisasi mengurangi potensi migrasi atau dispersi radionuklida
selama penanganan, transportasi, penyimpanan dan pembuangan. Dari segi desain,
sambil menjaga eksposur serendah mungkin dicapai, perlindungan dari pengion radiasi
harus dioptimalkan untuk memaksimalkan rasio biaya-manfaat. Produksi limbah harus
diminimalkan melalui daur ulang atau menggunakan kembali dan melalui pilihan hatihati dan pengendalian bahan radioaktif. Aspek keselamatan desain:
-

Potensi kecelakaan dan tindakan yang diambil untuk membatasi konsekuensi
mereka;

-

Pemilihan lokasi dan desain fitur yang berhubungan dengan keselamatan;

-

Pengawasan dan penilaian ulang keselamatan periodik fasilitas.

4.3.6. Rekomendasi Teknologi PLTN dan Daur Bahan Bakar
Ini bagian dari laporan Studi Kelayakan harus:
-

Berikan penjelasan ringkasan pekerjaan yang telah dilakukan dalam
penilaian PLTN dan daur bahan bakar teknologi;

-

Identifikasi driver kunci yang mempengaruhi hasil dari pekerjaan ini, dan
termasuk elemen kunci dari kebijakan Program tujuan dan sasaran proyek
PLTN, bersama dengan prioritas dan bobot signifikansi normalisasi;

-

Merangkum hasil dan rekomendasi seperti yang disarankan dalam
dokumen RTA;

-

Memberikan bimbingan yang tepat untuk mengidentifikasi karakteristik
dari jenis reaktor direkomendasikan yang akan mempengaruhi evaluasi
lain dalam Studi Kelayakan ini.
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BAB V
PENDEKATAN IMPLEMENTASI PROYEK
5.1. Tujuan Studi
Pendekatan implementasi proyek memerlukan sebuah antarmuka dan aktivitas
integrasi yang mendeskripsikan pemahaman tentang fungsi terkait proyek seperti teknik,
penjaminan mutu, pengadaan dan akuntansi. Dokumen ini bertujuan untuk menangani
semua permasalahan yang terkait dengan pengelolaan konstruksi PLTN dan juga untuk
mengenalkan penerapan manajemen dalam sebuah proyek PLTN berdasarkan
pengalaman vendor PLTN internasional yang melakukan pembangunan sampai tahap
komisioning dengan segera, aman dan berkualitas tinggi. Point utama dalam pendekatan
implementasi proyek adalah memberikan panduan yang efektif tentang pendekatan
manajemen konstruksi kepada pemilik atau negara-negara yang memulai proyek PLTN
pertama dengan pendekatan kontrak turnkey atau pendekatan paket terpisah dan
menentukan serta menjelaskan tugas pemilik dalam tahap persiapan dan pelaksanaan
program nuklir dengan penekanan khusus pada manajemen konstruksi;
5.2. Pendekatan dan Metodologi
5.2.1.

Pendekatan cut off atau big-bang
Pendekatan cut off atau big-bang adalah suatu strategi implementasi yang memilih

sebuah hari sebagai patokan dan terhitung mulai hari tersebut, sistem baru mulai
dipergunakan dan sistem lama ditinggalkan sama sekali.
5.2.2.

Pendekatan paralel
Pendekatan paralel dilakukan dengan cara melakukan pengenalan sistem baru

sementara sistem lama belum ditinggalkan, sehingga dua buah sistem berjalan secara
paralel (kedua sistem tersebut biasa disebuttesting environmentdanproduction
environment).
5.2.3.

Metodologi The Traditional Approach
Metodologi The Traditional Approachdisebut juga Pendekatan Konvensional

(conventional approach) atau Pendekatan Klasik (classical approach).Metodologi ini
mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada System Life Cycle.
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Pendekatan ini menekankan bahwa pengpengembangan akan berhasil bila mengikuti
tahapan pada System Life Cycle.
5.2.4.

Metodologi Rational Unified Process
Rational Unified Process (RUP) merupakan suatu metode rekayasa perangkat

lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practises yang terdapat
dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah
menggunakan use-case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan
perankat lunak.
5.2.5.

Metodologi Critical Chain
Critical Chain Project Management adalah turunan dari manajemen CPM (

Critical Path Management ).Critical Chain Project Management atau dikenal juga
sebagai Metode Rantai Kritis adalah metode perencanaan dan pengolahan proyek yang
menekankan pada sumber daya yang diperlukan dalam rangka melakukan tugas-tugas
proyek. Tujuan dari penggunaan CCPM dalam menyelesaikan proyek adalah untuk
meningkatkan tingkat throughput atau tingkat penyelesaian proyek. Sebuah aplikasi dari
Teori Kendala (TOC) untuk proyek-proyek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
tingkat throughput (atau tingkat penyelesaian) proyek dalam suatu organisasi.
Menerapkan tiga pertama dari lima langkah fokus dari TOC, kendala sistem untuk semua
proyek yang diidentikasi sebagai sumber daya.
5.3. Lingkup Studi
5.3.1.

Struktur Owner
Sebuah organisasi perlu dibentuk untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Struktur organisasi tergantung pada dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:
1. Total investasi;
2. Model pembiayaan;
3. Teknologi reaktor;
4. Tipe pembangkit;
5. Ukuran plant;
6. Konsep pengadaan;
7. Dampak nasional;
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8. Sumber daya;
9. Fase konstruksi;
10. Fase operasi dan perawatan (O&M);
11. Risiko;

Faktor Sumber daya dipengaruhi:
1. Kempuan pengelolaan finansial dan teknis pekerjaan konstruksi;
2. Memiliki pengalaman manajemen pekerjaan konstruksi;
3. Sumber daya untuk mengelola proyek skala kompleks dan besar;
4. Memiliki kemampuan off-take atau menjual atau mengoptimalkan pengerjaan
proyek dalam jangka panjang.

Salah satu pendekatan pada tahap awal untuk pemilik dalam membangun
pembangkit nuklir baru dan pertama kali yaitu menyerahkan tanggungjawab
pembangunan dan pengoperasian ke pihak lain atau perusahaan proyek yang memiliki
pengalaman proyek pembangkit nuklir. Manajemen perusahaan proyek ini harus
berreputasi baik 100% dan dimiliki oleh utilitas (yang paling mungkin, paling tidak pada
awalnya) atau menjadi salah satu cabang sendiri. Pada tahap selanjutnya, perusahaan
manajemen proyek dapat mempertimbangkan menjual persentase sahamnya kepada
investor keuangan. investor ini bisa memberikan keahlian, dana dan listrik off-take.
Pendekatan lain akan memungkinkan kepemilikan parsial untuk konsumen energi
besar mencari lindung nilai tagihan energi dan mengamankan biaya listrik yang lebih
rendah di masa depan. Pihak-pihak ini biasanya off-take persentase dari listrik yang
dihasilkan (biaya), secara proporsional untuk kepemilikan saham mereka. Keterlibatan
mitra akan memerlukan kerangka kontrak jangka panjang yang ditetapkan untuk periode
O & M.
Pemilik dan investor akan memiliki beberapa persyaratan dalam hal:
1. Kepemilikan saham Minimum;
2. Temukan Teknologi;
3. Strategi Persetujuan/kontrak.
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Oleh karena itu, pemilihan calon mitra harus memperhitungkan semua variabel.
Kemungkinan jenis struktur kepemilikan yang diberikan di bawah.
1. Utilitas sebagai pemilik tunggal
Keuntungan utilitas sebagai pemilik tunggal:
-

Kontrol penuh dari perusahaan pengembangan nuklir;

-

Kendali pemilihan teknologi, pemasok dan semua subkontraktor;

-

Penggunaan O & M pengalaman (jika ada) akumulasi sebagai anggota pendiri
(jika itu terjadi);

-

Tidak perlu untuk transaksi yang kompleks.

Kelemahan utilitas sebagai pemilik tunggal:
-

Terbatas kemampuan keuangan;

-

Pengalaman pembangunan terbatas yang dapat mengakibatkan hal
pembiayaan kurang menguntungkan.

2. Model kepemilikan bersama
Opsi ini melibatkan mitra suntikan modal di tingkat perusahaan proyek.
Keuntungan model kepemilikan bersama:
-

Mitra akan memberikan modal.

-

Mitra bisa membawa pengalaman pembangunan, yang akan mengurangi
risiko proyek.

-

Dukungan Mitra bisa mendukung hal pembiayaan yang lebih rendah untuk
pinjaman.

Kelemahan model kepemilikan bersama:
-

Beberapa mitra bisa memiliki persyaratan yang ketat untuk teknologi dan
pemasok.

-

Pemilik pendiri akan perlu memberikan hak kelola tertentu.

-

Beberapa mitra mungkin tidak siap untuk berinvestasi dalam jumlah yang
diperlukan uang, sementara tidak mendapatkan apapun output listrik atau
dividen untuk beberapa tahun pertama.
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Dalam pemilihan struktur kepemilikan, pertimbangan berikut harus dilakukan:
1. Kemungkinan preferensi untuk model kepemilikan berdasarkan saham mayoritas
kepada perusahaan pendiri;
2. Identifikasi keuangan dan strategi mitra;
3. Kerjasama dalam ekonomi, keuangan, bidang teknis dan pengadaan;
4. Risiko terhubung satu sama struktur dan manajemen kepemilikan.

Dalam pembangunan pembangkit tenaga nuklir, investor dapat membentuk
perusahaan patungan. Perusahaan-perusahaan anggota sebaiknya harus memiliki salah
satu ciri berikut:
1. Riwayat investasi PLTN atau pengalaman operasional;
2. Kemampuan desain PLTN, manufaktur dan instalasi;
3. Pengalaman dalam melakukan aktivitas perdagangan atau distribusi listrik;
4. Signifikan on-wire permintaan listrik;
5. Aktif hadir di pasar nasional.

5.3.2.

Fase Penawaran dan Kontrak
Pelajaran dari pengalaman terbaru menunjukkan empat strategi sukses yang dapat

digunakan untuk memilih struktur organisasi dan proses untuk berhasil mengelola fase
antara teknologi, seleksi vendor dan tonggak tanda tangan kontrak. Keempat strategi
dasar membutuhkan model organisasi dan kepegawaian yang berbeda tergantung pada
tingkat usaha internal dan dukungan eksternal dengan pertimbangan:
1. Upaya skala penuh
Model ini membutuhkan waktu hingga 30 bulan kalender untuk menyelesaikan.
Evaluasi tawaran sendiri memakan waktu sekitar 30000-50000 orangjam dengan
tim sejumlah 80-120 personil yang berpengalaman. Dalam proses ini, sekitar ~12
bulan

utilitas

mengembangkan

permintaan

rinci

untuk

tawaran

dan

mengirimkannya ke 3-5 operator vendor yang telah diseleksi, sekitar 9-12 bulan
untuk mempersiapkan tanggapan rinci serta diikuti oleh evaluasi tawaran rinci,
sekitar 4-6 bulan untuk negosiasi kontrak. Kebutuhan personil sekitar 20-30 staf
ahli per reaktor vendor dan teknologi, ditambah ~20 staf ahli independen vendor
reaktor dan teknologi.
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2. Upaya skala sebagian/semi
Model ini membutuhkan waktu sekitar 24 bulan kalender dengan jumlah personil
sekitar 40-60 staf ahli. Dalam hal ini, utilitas membutuhkan sekitar 6-12 bulan
kalender untuk mengadakan pemilihan sekitar 2-3 vendor dan teknologi, sekitar 6
bulan mengembangkan serangkaian persyaratan dan kriteria berdasarkan pada
kebutuhan spesifik, sekitar 2-3 bulan mengirimkan daftar persyaratan untuk
dipilih sebelum dikirim ke vendor, sekitar 2-3 bulan untuk menanggapi dengan
'tawaran anggaran' didasarkan pada referensi PLTN yang disepakati, sekitar 6-9
bulan

untuk evaluasi penawaran dan negosiasi komersial serta dilakukan

beberapa putaran mencari 'terbaik dan penawaran akhir '.

3. Upaya track cepat
Model ini membutuhkan waktu sekitar 18 bulan kalender dengan jumlah personil
sekitar 20-30 staf ahli. Dalam hal ini, utilitas membutuhkan sekitar 4-6 bulan
untuk mengembangkan daftar persyaratan yang sesuai, sekitar 3-5 bulan
mengirimkan kevendor terpilih, sekitar 3-4 bulan dialog dengan vendor, sekitar
4-6 bulan memilih satu teknologi dan penjual dan memulai negosiasi kontrak.
Dalam model ini, dukungan konsultan luar yang berpengalaman biasanya
diperlukan.

4. Upaya negosiasi
Model ini membutuhkan waktu sekitar 12-18 bulan kalender dengan kebutuhan
personil sekitar 60 staf ahli. Utilitas membuat pendahuluan teknologi dan vendor
untuk memilih 3 finalis. Kemudian, utilitas menandatangani 3 kontrak Studi
Kelayakan terpisah yang memerlukan waktu sekitar 3-4 bulan dengan 3 finalis
dan membayar untuk pekerjaan desain rinci vendor. Selama periode ~5 tahun
kalender, utilitas dan vendor mengembangkan persyaratan rinci, tiga desain PLTN
yang telah disesuaikan dan kontrak akhir untuk 3 vendor. Pada akhir periode ini,
utilitas meminta yang terbaik dan harga teakhir dari tiga vendor dan
menandatangani kontrak dengan penawar terbaik (ini membutuhkan waktu sekitar
3-4 bulan). Setelah itu, pelaksanaan kontrak dan pekerjaan konstruksi dapat segera
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dimulai dengan tanpa penundaan karena semua detail dikerjaakan. Desain PLTN
hampir selesai dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Penawar terbaik kedua
disimpan sebagai cadangan selama 1-2 tahun. Model ini akan memerlukan
investasi awal yang signifikan. Namun, model ini dapat menghemat biaya dan
efisiensi waktu dalam jangka panjang.

Sebuah organisasi proyek pembangunan pembangkit baru selalu sangat
tergantung pada jenis dan jumlah staf ahli yang ada dan tersedia (setiap kekurangan
dimungkinkan memerlukan dukungan konsultan eksternal). Beberapa pengamatan
tentang model organisasi pelaksanaan adalah:
-

Utilitas harus membuat daftar singkat (shortlist) tiga vendor untuk menjaga
persaingan yang sehat selama negosiasi untuk mendapatkan yang tepat, terbaik
dan harga terakhir.

-

Dibutuhkan minimal 2 tahun untuk memilih vendor terbaik dan menandatangani
kontrak.

-

Membutuhkan 20-30 staf ahli untuk mengejar masing-masing vendor dan
teknologi, ditambahan 10-20 staf ahli independen yang mencakup teknologi
reaktor, komersial, hukum, administrasi, komunikasi, sumber daya manusia,
manajemen dan fungsi pendukung kantor.

-

Jika utilitas menggunakan lebih sedikit staf ahli daripada yang ditunjukkan, maka
akan membutuhkan dukungan konsultan luar atau akan memiliki kontrak seluruh
proses untuk arsitek-engineer atau agen.

Prinsip adalah dengan menggunakan minimal dua staf ahli dan berpengalaman
dalam semua bidang utama (untuk menjaga terhadap gangguan), ditambah dukungan
junior untuk masing-masing vendor dan teknologi sehingga total personil yang
dibutuhkan 70-100 staf. Setelah kontrak ditandatangani dan konstruksi dimulai, ukuran
tim harus meningkat menjadi sekitar 200-250 personil dan mencapai rata-rata 300 orang
selama masa konstruksi. Banyak dari personil yang terlibat akhirnya akan transisi ke
organisasi operasi.
Secara umum, utilitas lebih memilih untuk melakukan outsourcing untuk bagian
penting dari pekerjaan kepada para profesional berpengalaman dalam bidang tertentu. Ini
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memiliki keunggulan seperti:
-

Membiarkan sumber daya internal untuk fokus pada operasi sehari-hari dan isuisu kunci;

-

Mendapatkan tim terbaik di kelas untuk setiap tahap proyek;

-

Menghindari karyawan permanen yang mungkin harus diberhentikan dalam tahap
perampingan organisasi.

5.3.3.

Pendekatan Kontrak
Pemilihan jenis kontrak adalah salah satu keputusan dasar tentang pembangunan

PLTN. Jenis kontrak dapat sangat mempengaruhi perkiraan biaya proyek. Oleh karena
itu, harus mendapat perhatian besar dan didasarkan pada analisis yang cermat dari aspekaspek berikut:
-

Potensi vendor dan pengalaman khusus dan atributnya;

-

Standardisasi dan kualitas terbukti;

-

Hubungan pemerintah dan industri;

-

Pertimbangan kompetitif dan ekonomi;

-

Kemungkinan pembiayaan asing;

-

Pertimbangan garansi dan kewajiban;

-

Perencanaan dan pelaksanaan proyek dan proyek berikutnya;

-

Ketersediaan manajemen proyek berkualitas, koordinasi dan sumber daya
manusia;

-

Pengembangan teknik dan kemampuan industri nasional;

-

Pengalaman kepemilikan dalam menangani proyek-proyek besar.

Sejumlah pendekatan kontrak dapat dipertimbangkan oleh negara-negara
pendatang baru.

5.3.3.1.

Kontrak turnkey (Kontrak Engineering, Procurement, and Construction
(EPC))

Kontrak EPC atau kontrak turnkey adalah kontrak yang termasuk ruang lingkup
lengkap pekerjaan yang diperlukan untuk membangun dan keberhasilan mengoperasikan
pembangkit. Tugas dari kontraktor EPC untuk memberikan semua bagian yang
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diperlukan untuk melakukan pekerjaan konstruksi, membangun dan mengoperasikan
pembangkit listrik. Memastikan pembangkit sesuai dengan semua izin dan persyaratan
lisensi, dan memenuhi semua persyaratan tes kinerja seperti jaminan kapasitas, jaminan
efisiensi, dll
Jika proyek dibawah dari tingkat kinerja yang dijamin, kontraktor EPC akan
bertanggung jawab untuk mengembalikan kinerja pembangkit. Biasanya kinerja yang
telah ditetapkan terkait ganti rugi (Liquidates Damages (LDs)) berlaku jika kontraktor
EPC gagal untuk mengembalikan kinerja pabrik penuh. lembaga keuangan dan bank
mengharuskan jumlah ganti rugi disepakati dalam kontrak EPC meliputi potensi kerugian
keuangan disebabkan oleh kinerja yang kurang dan lisensi non-kepatuhan.
Sementara kontraktor EPC sangat tidak ingin untuk menerima hak penolakan
(untuk alasan yang jelas), instrumen ini bisa berubah menjadi alat yang sangat kuat untuk
mengontrol dan mencapai kepatuhan kontrak. hak penolakan harus dimasukkan dalam
kontrak EPC terutama dalam hal:
-

Sejarah kegagalan untuk mematuhi persyaratan izin, menunjukkan lebih tinggi
dari risiko yang dapat diterima dari kegagalan untuk mendapatkan izin usaha;

-

Sejarah kegagalan kontraktor EPC untuk mencapai tingkat kinerja penerimaan
minimal mengenai kapasitas, efisiensi sistem dan komponen di kali turnover, dll

Kontrak EPC terdiri dari kesepakatan harga tetap untuk lingkup yang telah
ditetapkan dalam pekerjaan. Oleh karena itu, pemilik dan lembaga pembiayaan dilindungi
terhadap pembengkakan biaya yang disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku,
meningkatkan biaya tenaga kerja, dll, kecuali:
-

Sponsor meminta perintah perubahan;

-

Ruang lingkup yang telah ditentukan pekerjaan tidak termasuk semua;

-

Bagian-bagian dari pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangkit
belum ditemukan dalam anggaran.

Beberapa kontraktor EPC mungkin telah mengalami kerugian terkait dengan
jaminan harga tetap di masa lalu. Oleh karena itu, kontraktor EPC mungkin mencoba
untuk memperkenalkan pengecualian untuk kesepakatan harga tetap, yaitu mengusulkan
bahwa persentase dari EPC harga tetap dikaitkan dengan indeks harga baja, namun
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pendekatan ini mungkin terbukti nyaman dan sangat sulit untuk diterapkan.
Kontrak EPC dengan mekanisme penyesuaian harga memiliki dampak yang
signifikan pada model pembiayaan bank biasanya enggan untuk menerima risiko harga
konstruksi terbatas. Jika indeks terkait penyesuaian harga tidak bisa dihindari, cap on
index terkait penyesuaian harga adalah fitur yang meringankan yang biasanya dapat
menyebabkan model pembiayaan yang sukses.
Jika utilitas memiliki tanggung jawab eksekutif aspek kontraktual dan teknis
keseluruhan dari pekerjaan sipil, harus melakukan tugas ini melalui tim manajemen site.
Jika tidak memiliki pengalaman dan kemampuan maka tugas harus disubkontrakkan ke
perusahaan konstruksi yang sangat berkualitas yang secara ketat dikontrol oleh utilitas.
Kadang-kadang untuk arsitek-engineer menjalankan departemen konstruksi atau
konstruksi cabang anak perusahaan. Sebuah perusahaan konstruksi yang terpisah juga
dapat menerima kontrak untuk pekerjaan sipil, dengan merupakan tanggung jawab
kontraktual dan manajemen.
Pekerjaan site meliputi banyak kegiatan lainnya seperti memasang peralatan,
pengelasan, material handling, pengiriman, penyimpanan, membersihkan, memeriksa,
pengujian, memodifikasi, memperbaiki dan memelihara. Kegiatan ini harus di bawah
kontrol dari perwakilan kunci (atau manajer resident atau konsultan pengawas) dari
masing-masing pihak proyek di lokasi. Banyak kegiatan pemasangan mekanik dan listrik
ditangani subkontrak dan dilaksanakan di site kontraktor. Mereka dapat diawasi oleh
rekayasa, pembelian dan / atau manajemen proyek departemen pemilik / utilitas dari
kantor pusatnya.

5.3.3.2.

Kontrak terbagi (Split Contracts/Split Package)

Dalam pendekatan paket terbagi, tanggung jawab keseluruhan untuk desain dan
konstruksi pabrik dibagi di antara jumlah yang relatif kecil dari kontraktor yang
mengelola rekayasa, konstruksi dan / atau manufaktur untuk pekerjaan lengkap. Setiap
bagian yang disebut paket. Biasa pendekatan umum pembagian paket diklasifikasikan
oleh jumlah paket sebagai berikut:
1. Pendekatan Dua Paket
Dengan membagi pekerjaan konstruksi menjadi dua paket, nuclear island dan
non-nuclear island (conventional island), dengan pilihan dan kompetisi tertentu
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yang dapat dicapai. Pemilik dengan atau tanpa seorang architect engineer(AE)
mempertahankan bagian balance of plant (BOP) dan tanggung jawab untuk
harmonisasi antarmuka antara nuclear island dan non-nuclear island, yang
membutuhkan kemampuan manajemen proyek secara keseluruhan. Pada tipe ini,
masalah mungkin timbul dari memiliki dua konstruktor sipil yang bekerja secara
bersamaan.Hal ini dapat dihindari jika setiap kontraktor diminta untuk memilih
Subkontraktor sipilnya dengan teknik penawaran berurutan. Penawaran untuk
pekerjaan sipil kemudian dapat diatur sehingga dapat memilih Subkontraktor sipil
tunggal untuk kedua bagian. Gambar 5.1. menunjukkan struktur khas untuk
pendekatan dua paket

Pemilik/Owner

Nuclear Island

Non-Nuclear Island
(Conventional Island)

Construction

Construction

Balance of Plant (BOP)
(by Owner or AE)

Gambar 5.1. Stuktur Pendekatan Dua Paket
2. Pendekatan Tiga Paket
Pendekatan ini memisahkan pekerjaan sipil baik dari nuclear island dan nonnuclear island (conventional island) dan membuat pekerjaan sipil ini ditempatkan
sebagai paket ketiga oleh pemilik. Membandingkan dengan pendekatan dua paket
yang berpotensi masalah memiliki dua konstraktor di site dapat dihindari. Gambar
2 menunjukkan struktur khas untuk pendekatan tiga paket.

Pemilik/Owner

Nuclear Island

Non-Nuclear Island
(Conventional Island)

Construction

Balance of Plant (BOP)
(by Owner or AE)

Gambar 5.2. Stuktur Pendekatan Tiga Paket
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3. Pendekatan Lima Paket
Pendekatan ini adalah paket terpisah antara paket nuklir dan paket konvensional,
Nuclear Steam Supply System (NSSS) dan Turbin Generator (TG), dengan
mengurangi lingkup pasokan dibandingkan dengan pulau-pulau yang sesuai.
Ketika dua kontraktor telah terpilih, pemilik atau AE melakukan undangan
tawaran yang tepat untuk pekerjaan sipil, BOP mekanik dan listrik untuk
menyelesaikan pembangkit listrik. Dalam prakteknya, banyaknya pekerjaan
instalasi listrik dan mekanik dikerjakan sejumlah kontraktor yang terpisah selama
jangka waktu tertentu. Gambar 5.3. menunjukkan struktur khas untuk pendekatan
lima paket.
Secara keseluruhan manajemen proyek dan interfacing akan ditangani oleh
pemilik, yang secara langsung bertanggung jawab untuk banyak peralatan listrik
dan mekanik. Jika pemilik harus memutuskan untuk kontrak layanan ini dengan
AE, ini mungkin dianggap sebagai paket tambahan.

Pemilik/Owner

Nuclear Steam Supply
System (NSSS)

Turbin Generator (TG)

Construction

Balance of Plant (BOP)
Electrical

Balance of Plant (BOP)
Mechanical

Gambar 5.3. Struktur Pendekatan Lima Paket
Pendekatan paket split memiliki permasalahan dan resiko keterlambatan dan
biaya tambahan untuk pemilik. Oleh karena itu, pemilik memiliki beberapa pilihan yang
mempengaruhi manajemen proyek secara keseluruhan dan interfacing selama prosedur
penawaran sebagai berikut:
-

Linked bids: skema ini memintapasangan vendor reaktor dan turbin mengajukan
tawaran untuk ruang lingkup masing-masing dari pasokan bersama-sama dengan
jaminan bahwa masalah antarmuka harus dipertimbangkan sebelum tawaran
diajukan;

-

Harmonized bids:skema ini meminta vendor reaktor dan turbin vendor
mengajukan tawaran independen dalam menanggapi kondisi yang menentukan
antarmuka. Ketika penawar ditetapkan dan diidentifikasi, mereka diminta untuk
menyelaraskan interface dan kemudian meminta variasi biaya yang terlibat dalam
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hal ini. Proses ini mungkin menyebabkan keterlambatan jadwal.
-

Independent bids: skema jenis ini pemilik melakukan penawaran independen.
Pemilik mengambil tanggung jawab langsung untuk banyak aspek dari desain
pembangkit dan melakukan sendiri negosiasi amandemen yang diperlukan untuk
antarmuka dengan setiap peserta tender;

-

Sequential bids: jika waktu memungkinkan, prosedur penawaran berurutan dapat
dimanfaatkan untuk pendekatan split-paket. Dalam hal ini tawaran pertama akan
diundang dan dinilai untuk nuclear island atau NSSS. Kemudian spesifikasi
tawaran untuk non-nuclear island (conventional island) atau TG dapat dilakukan
dengan antarmuka yang didefinisikan terlebih dahulu.

5.3.3.3.

Kontrak beberapa (Multiple Contracts/Multiple Package)

Dalam skenario multicontracting, semua risiko biasanya melekat pada kontrak
individu dapat diharapkan untuk jauh lebih besar daripada perlindungan payung EPC.
Tiga isu utama yang dapat diamati dalam hal ini adalah:
-

Struktur multicontracting tidak mencakup risiko antarmuka antara kontrak yang
berbeda, yang dapat menyebabkan keterlambatan signifikan, kinerja yang kurang,
kelebihan biaya, kegagalan untuk mematuhi izin, dan bahkan potensi kegagalan
menyelesaikan proyek.

-

Bahkan jika risiko antarmuka tidak terwujud, risiko kinerja mungkin tetap akan
sebagian terungkap atau gagal dari cakupan kontrak EPC, yaitu penolakan hak
hanya akan berlaku untuk setiap kontrak individu secara independen dari yang
lain (pemilik tidak bisa menolak seluruh proyek berdasarkan kegagalan dari
kontraktor tunggal). Ganti rugi akan dibayarkan hanya dalam lingkup kontrak
kinerjanya, bahkan jika salah satu komponen gagal kinerja yang berdampak pada
kinerja proyek secara keseluruhan. Baik hak penolakan atau ganti rugi kontrak
gagal dapat hilangnya proyek secara keseluruhan.

-

Kontraktor EPC yang kuat juga dapat menutupi risiko dari subkontraktor yang
lebih lemah (counterparty risk).

Kontraktor bertanggung jawab untuk 5% dari biaya proyek, misalnya,
kemungkinan besar akan menerima tingkat ganti rugi yang sejalan dengan bagiannya dari
54

biaya konstruksi secara keseluruhan, tetapi tentu saja tidak menunda ganti rugi meliputi
100% dari biaya keterlambatan proyek secara keseluruhan, bahkan jika gagal untuk
menyampaikan

adalah

penyebab

keterlambatan

proyek

secara

keseluruhan.

Dibandingkan dengan struktur EPC, ini akan membuat perbedaan yang signifikan kepada
pemilik dan akibatnya terhadap lembaga pembiayaan dalam hal ganti rugi yang diterima.
Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan pada tahap perencanaan
proyek, membuat kontrak PLTN baru merupakan tanggung jawab utama (~1000 halaman
kontrak disertai hingga 15 lampiran terdiri dari lebih 1000 halaman). Apakah strategi
yang dipilih adalah upaya yang membutuhkan kesepakatan dengan vendor konsorsium
atau alternatif dengan beberapa kontraktor untuk menghasilkan kontrak efektif akan
menghasilkan hal yang kira-kira sama.
Di luar kontrak konstruksi yang dijelaskan di atas, beberapa jenis kontrak yang
lebih luas dapat dipertimbangkan, terutama oleh utilitas swasta yang lebih kecil atau
dengan negara yang memulai industri nuklir untuk pertama kalinya. Kontrak yang lebih
luas biasanya didasarkan pada perjanjian negara dengan negara. Berikut ini adalah contoh
dari berbagai model yang telah digunakan:
-

Build-own-operate (BOO);

-

Build-operate-transfer (BOT);

-

Desain-build-finance (BDF).

Untuk mengembangkan perkiraan biaya proyek yang akurat, jika teknologi yang
dipilih bukan jenis pertama dan data biaya referensi proyek dapat disediakan oleh negara
penjual, maka estimasi biaya proyek dapat didasarkan pada model biaya referensi
pembangkit yang telah ada. Penyesuaian biaya harus dilakukan dengan model
pembangkit referensi untuk memperhitungkan perbedaan waktu, parameter lokasi, update
kode, perubahan desain, using atau ketiadaan komponen, pemasok yang berbeda, tenaga
kerja yang berbeda dan tingkat manajemen proyek dari pengalaman dan persyaratan
keuntungan penjual.
Vendor teknologi biasanya menyediakan kustomisasi ini, dan harga yang
ditawarkan ditetapkan berdasarkan pembagian tanggung jawab dan pada jenis kontrak.
Pembeli biasanya akan menegosiasikan harga akhir berdasarkan penelaahan sendiri dari
tiga unsur biaya konstruksi ditambah biaya perbedaan antara pembangkit referensi dan
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pembangkit baru ditambah tunjangan keuntungan penjual.
Sebuah perusahaan konsultan dapat digunakan untuk melaksanakan ulasan ini.
Jika lebih dari satu vendor yang terlibat dalam upaya internasional, maka pemilik
pembangkit dapat melakukan penyelarasan berbagai penawaran yang dapat membantu
mempengaruhi negosiasi harga akhir dengan pemenang tender.
Negara tuan rumah dapat memutuskan untuk mengadopsi kebijakan subsidi
pemerintah untuk mengendalikan harga listrik untuk pelanggan konsumen akhir. Untuk
itu, beberapa biaya yang dikeluarkan selama pembangunan PLTN dapat dibiayai oleh
pemerintah, misalnya biaya pembangunan prasarana dan sarana daerah (yaitu
transportasi, tempat tinggal sementara, layanan, dll) sehingga tidak membebani penduduk
dengan tarif listrik yang berlebihan.

5.3.4. Program Pengadaan
5.3.4.1.

Pemilihan pemasok peralatan

Pemilihan pemasok adalah dengan kompetisi terbuka. Pengumuman lelang
biasanya dibagi menjadi paket yang memungkinkan untuk (i) penawar besar, untuk
menawarkan lingkup pasokan meliputi semua paket, dan (ii) penawar yang lebih kecil,
untuk menawarkan untuk memasok paket individu secara terpisah. Selama proses
evaluasi, pemilik / investor dapat memilih model yang terdiri dari kontraktor utama yang
bertanggung jawab untuk penyediaan penuh dan yang akhirnyalangsung membawahi
sejumlah subkontraktor kecil yang sesuai.
Dalam hal tanggung jawab pengadaan ditanggung oleh pemilik dan investor,
kontrak diberikan langsung ke pemasok atau vendor sistem dan komponen, masingmasing dalam ruang lingkup pengiriman sendiri. Vendor biasanya diperlukan untuk
mengikuti kebijakan pengadaan yang ditetapkan oleh pemilik / investor, termasuk
persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) seperti, dalam hal ini, ruang lingkup
pasokan dan spesifikasi pengiriman yang berbeda dikendalikan oleh pemilik / investor.
Selanjutnya, untuk keberhasilan penerapan model ini, pemilik tim proyek atau
investor harus memiliki pengetahuan di bidang teknologi nuklir, berpengalaman dalam
manajemen proyek dan organisasi, dan terampil dalam penyusunan dan pengelolaan
kontrak internasional dan domestik.
Dalam penyebaran unit baru, pemilik / investor biasanya mendistribusikan
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lingkup teknis atas dasar modul logis atau berbasis paket pengiriman keterampilan.
Dengan memilih hanya pemasok dengan kemampuan manufaktur yang terbukti dan
dengan menempatkan pesanan secara tepat waktu (bahkan lebih cepat dari jadwal), risiko
yang terkait dengan pengadaan sejumlah besar peralatan yang kompleks, seperti
komponen kualitas tinggi kelas nuklir dapat diminimalkan. Sebuah contoh khas dari
pembagian tanggung jawab untuk lingkup pasokan diberikan di bawah ini.
A. Nuclear Island
Paket ini dapat mencakup semua sistem dan komponen yang membentuk sistem
pembangkit energi nuklir, mendukung dan melindungi struktur dan komponen
dan semua sistem tambahan saling berhubungan, misalnya gedung reaktor dengan
peralatan sirkuit utama (reaktor, generator uap, pressurizer, pompa pendingin
utama, interkoneksi pipa sirkuit utama, dll), bangunan penyimpanan fresh fuel dan
spent fuel, bangunan sistem tambahan, keselamatan bangunan sistem redundant,
generator diesel keselamatan darurat, sistem listrik distribusi darurat,
instrumentasi dan kontrol (I & C) dan sistem dosimetri, sistem pengelolaan limbah
radioaktif, dll, yang secara langsung atau tidak langsung terhubung ke sistem
nuklir.

B. Pembangkit Listrik Konvensional (Sirkuit Sekunder)
Paket ini termasuk semua komponen pembangkit listrik konvensional, seperti
sistem uap utama dengan jaringan pipa, turbin (tekanan tinggi dan bagian tekanan
rendah), the separator reheater equipment, the condenser, the feedwater
preheaters (low and high pressure), the feedwater pumps, tangki dan pipa dari
sistem feedwater, its closing and safety armatures, generator, sistem operasi listrik
pendukung dan I&C, yang menjamin pembangkit tenaga listrik sesuai dengan
persyaratan interfacing nuclear island.

C. Balance of plant (BOP)
Paket ini dapat mencakup semua komponen, sistem dan struktur konvensional,
seperti stasiun pompa air, the hot and cold legs, the water purification plant, the
channel, dll, yang diperlukan untuk pembangkit listrik dan memungkinkan untuk
dikendalikan.
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D. Network connection
Paket ini termasuk semua komponen jaringan listrik, seperti transformers, circuit
breakers, switches, measurements, information systems, electric power lines,
isolators, supporting towers, pylons, dll, yang diperlukan untuk mengalirkan
aliran listrik yang dihasilkan ke grid.

Di negara-negara dengan sumber daya teknis terbatas dan tenaga kerja terampil
yang sangat terbatas, partisipasi nasional dalam upaya pengadaan harus logis dibatasi,
paling tidak pada awalnya, untuk komponen konvensional yang lebih kecil atau
persediaan nuklir kelas bawah. Tingkat pemanfaatan cabang konvensional industri
tergantung pada infrastruktur industri di negara tersebut.

5.3.5. Jadwal Proyek
Jadwal pembangunan yang diusulkan oleh vendor saat ini jauh lebih singkat dari
yang sebelumnya dicapai. Oleh karena itu, tujuan dari bagian ini adalah untuk menilai
kelayakan jadwal dengan menentukan apakah:
-

Asumsi utama yang valid dan semua asumsi kritis dijelaskan;

-

Ruang lingkup jadwal meliputi semua kegiatan terkait;

-

Durasi tugas relatif realistis untuk dijadikan acuan dan standar saat ini;

-

Jadwal logika diurutkan dengan cara yang wajar;

-

Modularisasi digunakan dalam desain dan apakah konsekuensinya telah
dimasukkan;

-

Ruang lingkup jalur kritis selesai dan dengan logika masuk akal;

-

Vendor telah melakukan penilaian risiko dan kesimpulan yang signifikan.

Karena sulit untuk menyelaraskan jadwal teknologi dan vendor yang berbeda,
evaluasi harus fokus pada kegiatan yang diharapkan, tingkat detail, jalur kritis dan asumsi
utama proyek.
Setelah asumsi vendor diverifikasi, bagian ini harus meninjau area umum yang
dapat dibandingkan antara vendor dan kemampuan dalam negeri untuk mendukung
proyek dan jadwal. Detail desain yang tidak lengkap dan isu kesenjangan rekayasa, isu
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yang beredar dan area yang ditetapkan tidak tercantum, mungkinkan memiliki dampak
negatif pada jadwal proyek. Hal ini terutama mengancam jadwal unit awal yang berkaitan
dengan jenis desain reaktor yang pertama.
Dalam reaktor generasi ketiga, vendor telah memperkenalkan perubahan yang
signifikan untuk meningkatkan keselamatan, jadwal konstruksi dan ekonomi. Hal ini
dapat menimbulkan kesulitan rekayasa dan banyak datail tidak lengkap. Desain
konseptual tidak masalah. Vendor biasanya juga paham dan bahkan menerima sertifikasi
desain dari regulator mereka, tetapi desain baru sering memiliki pelengkap detail yang
tidak lengkap, pengiriman yang tidak tepat waktu dari banyaknya komponen.
Keterlambatan pasokan dari struktur dan komponen dapat merusak tatanan jadwal
konstruksi dan dapat dengan mudah melebihi anggaran proyek. Dalam rangka untuk
mengambil keuntungan skala ekonomi, beberapa konsep-konsep baru termasuk
komponen besar dan lebih kompleks dan penggunaan modul multifaset, secara seluruh
volume atau bagian dari pembangkit. Komponen dibangun di galangan kapal dan pabrikpabrik off-site, dan terdiri dari beberapa komponen, seluruh pipa, nampan kabel dan
dinding struktural komposit. Mengingat kompleksitas dan ukuran, modul memerlukan
waktu yang tepat dalam pengiriman dari semua bagian dan bahan, yang mungkin datang
dari berbagai penjuru dunia. Jika desain tidak cukup rinci, pemasok tidak bisa tepat
waktu, dan perakitan modul mungkin mengalami penundaan. Selain itu, berat dan
dimensi beberapa modul dapat mengalami distorsi dan masalah keselarasan yang sulit
untuk menangani dan menyelesaikan di lapangan.
Persiapan proyek untuk dua reaktor dapat berlangsung selama sekitar 5 tahun,
sedangkan konstruksi berikut dan sampai batas tertentu secara paralel dengan detail
desain bervariasi antara 4 dan 6 tahun. Oleh karena itu, total 9-11 tahun diperlukan untuk
penyelesaian proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) baru setelah keputusan
pertama untuk melanjutkan proyek itu diambil. Tahap persiapan dapat dibagi menjadi dua
bagian yaitu penyusunan strategi dan persiapan kegiatan konstruksi.
Jadwal waktu secara detail dapat dimulai hanya setelah pemasok sebenarnya dari
teknologi nuklir telah dipilih. Namun, dalam arti luas, jadwal konstruksi umum dari unit
baru dapat mengikuti milestone.
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5.3.5.1.

Persiapan proyek

Selama periode pra-proyek, kegiatan berikut harus dilakukan:
-

Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk keputusan strategis yang
mendesak dan penting;

-

Penyusunan rencana pelaksanaan secara keseluruhan;

-

Pembentukan model keuangan;

-

Kegiatan tendering;

-

Pemilihan kontraktor utama dan subkontraktor;

-

Kegiatan perizinan.

5.3.5.2.

Implementasi proyek

Tahap pelaksanaan proyek meliputi kegiatan inti yang diperlukan untuk mendukung
pekerjaan konstruksi, komisioning dan reaktor startup. Kegiatan ini meliputi:
-

Detil desain;

-

Pengadaan dan manufaktur;

-

Konstruksi dan sistem instalasi;

-

Komisioning;

-

Power ramp up.

Karena sulit untuk menyelaraskan jadwal teknologi dan vendor yang berbeda,
kegiatan penjadwalan harus fokus pada kelengkapan, tingkat detail, jalur kritis dan
asumsi utama. Harus melibatkan review dari faktor-faktor berikut:
-

Status infrastruktur dalam negeri untuk mendukung jadwal;

-

Elemen pendukung perbaikan jadwal keseluruhan dibandingkan dengan
pengalaman sebelumnya;

-

Dampak manajemen proyek dan struktur organisasi;

-

Pengaruh modularisasi dan perencanaan konstruksi;

-

Interaksi dengan regulator dan regulasi baru;

-

Dampak asumsi kunci vendor;

-

Efek dari staf pembangkit pada konstruksi dan operasi;

-

Detail desain yang tidak lengkap;

-

Masalah kesenjangan rekayasa.
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Item terakhir, yang terdiri dari isu yang beredar dan daerah yang ditetapkan
kurang, dapat memainkan peran negatif pada jadwal proyek. Hal ini terutama mengancam
jadwal unit awal jenis desain reaktor pertama.
Desain baru sering memiliki pelengkap yang tidak lengkap dari rincian, tidak tapat
waktu pengiriman dari banyak komponen. Keterlambatan pasokan dari struktur dan
komponen dapat merusak jadwal konstruksi dan dapat dengan mudah melebihi anggaran
proyek.

5.3.6. Manajemen Proyek
5.3.6.1.

Konsep pelaksanaan proyek

Untuk pelaksanaan proyek unit baru, dua konsep atau kombinasi keduanya dapat
mungkin diterapkan:
1. EPC tunggal atau kontrak turnkey
Dimana desain, manufaktur, pengadaan, konstruksi, instalasi dan komisioning
dari unit baru ditugaskan untuk satu kontraktor utama atau konsorsium
bertanggung jawab untuk hasilnya. Kontraktor utama memilih mitra nasional dan
asing (subkontraktor). Pemilik / investor hanya akan memiliki hak persetujuan.
Kontraktor utama harus memastikan dan bertanggungjawab bahwa desain selesai,
perizinan dilakukan sesuai jadwal, manufaktur, pengadaan, pengiriman dan
pemasangan peralatan erat mengikuti jadwal terpadu, kinerja pekerjaan konstruksi
sipil, komisioning dan pelatihan personil operasional benar diurutkan dalam
jadwal keseluruhan, dan jangka waktu dihormati. Peran pemilik departemen
teknik terbatas pada pengawasan detail pelaksanaan EPC.

2. Pemilik / utilitas membagi pelaksanaan unit baru ke dalam paket pekerjaan dan
layanan (nuclear island, bagian pembangkit listrik konvensional, koneksi
jaringan, dll), dan mempercayakan vendor berpengalaman dalam implementasi
proyek dengan manajemen proyek dan peran koordinasi.

Definisi konten dan kondisi teknis untuk berbagai tugas dan jasa konstruksi,
penentuan batas-batas pasokan, pelaksanaan tender dan pemilihan vendor akan menjadi
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tanggung jawab dan risiko pemilik.
Vendor yang ditunjuk memiliki pilihan mitra dalam dan luar negeri
(subkontraktor) dalam perjanjian dengan pemilik / utilitas. Ini adalah konsep kontrak di
mana dimungkinkan untuk memastikan proporsi yang tepat dari ruang lingkup industri
dalam negeri dan persediaan, dan dengan demikian untuk menegakkan efek positif dari
investasi pada pengembangan ekonomi domestik dan ketenagakerjaan.
Investor akan memastikan bahwa pembagian ke dalam paket mencakup lingkup
penuh dari desain, perizinan, manufaktur, pengadaan, pengiriman dan pemasangan
peralatan yang diperlukan untuk unit baru, pelaksanaan pekerjaan konstruksi sipil, dan
komisioning dan pelatihan personil operasional.
Dalam hal ini, organisasi manajemen proyek diberikan tanggung jawab
manajemen proyek, koordinasi kontraktor untuk memastikan pelaksanaan yang benar dari
paket, penyesuaian jadwal di mana diperlukan, pemeriksaan kontrak dilaksanakan,
manajemen dan organisasi komosioning dari unit baru hingga berhasil menyelesaikan
operasi percobaan, dan jaminan kinerja, harus dinyatakan dalam kontrak pelaksanaan
dengan cara pengukuran parameter kinerja.

5.3.6.2.

Tugas manajemen proyek

Manajemen proyek berarti melaksanakan tugas-tugas berikut: penyusunan perencanaan
dan pelaksanaan proyek jadwal, pembentukan infrastruktur lokal, penyusunan program
informasi publik, penyusunan data perlindungan lingkungan dasar, pengawasan
kemajuan, pengenalan dan koordinasi program jaminan kualitas dan sistem manajemen
mutu, pengendalian biaya proyek, pengawasan manufaktur, kontak dengan otoritas lokal,
dan persetujuan dari prosedur keselamatan dan teknis, O & M dari pembangkit listrik,
dll.
Kegiatan manajemen proyek dimulai dengan mendefinisikan lingkup kerja
proyek dengan input data tertentu yang diambil dari vendor atau dari proyek referensi,
milestone dan rintangan. Tanggung jawab manajemen proyek berakhir dengan
penyerahan selesai dan berfungsi sistem, struktur atau komponen ke organisasi lain atau
badan hukum. badan hukum ini akan bertanggung jawab untuk O & M setelah proyek
selesai.
Sejumlah struktur organisasi yang berbeda untuk fungsi manajemen proyek dapat
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digunakan, tergantung pada praktek pemilik. Struktur manajemen proyek jenis matriks
adalah model yang paling umum digunakan, terutama dalam kasus proyek multi unit. Hal
ini disebabkan kompleksitas yang tinggi dan karakter yang unik dari proyek PLTN, di
mana keterampilan praktis yang sangat khusus dan keterampilan koordinasi tinggi harus
dikombinasikan untuk menyelesaikan lingkup pekerjaan yang diberikan sesuai dengan
jadwal proyek, dalam alokasi anggaran dan kualitas yang diperlukan. Dalam organisasi
jenis matriks, manajer proyek berhak untuk memberikan tugas kepada masing-masing
anggota tim proyek dan menyetujui semua rencana awal.

5.3.6.3.

Persiapan Tapak

Persiapan pelaksanaan kegiatan tapak mungkin terjadi setelah penerimaan izin
pembangunan. Ini termasuk pembangunan jalan dan docking situs, area terbuka dan area
tertutup untuk penyimpanan peralatan, pagar, dan penyediaan utilitas dan jasa (listrik, air,
udara terkompresi, dll) yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi pembangkit dan
layanan tambahan serta fasilitas (gedung perkantoran, asrama, pertolongan pertama,
rumah sakit, kantin, tempat parkir mobil, dll).
Sebuah bagian tertentu dari infrastruktur di tapak terdiri dari fasilitas area
berukuran kecil dan menengah diperlukan untuk kegiatan manufaktur dan untuk
persiapan elemen struktur sebelum instalasi. Fasilitas tersebut idealnya harus dibangun
pada tahap proyek sedini mungkin untuk menghindari hambatan kemajuan selama tahap
konstruksi.

5.3.6.4.

Perencanaan pelaksanaan

Untuk penyusunan rencana pekerjaan konstruksi, lebih sedikit orang-jam diperlukan
untuk rencana proyek secara keseluruhan, meskipun masih perlu melibatkan organisasi
perencanaan secara keseluruhan. Dalam rangka untuk menarik manfaat maksimal dari
keadaan konstruksi teknologi reaktor dan mencapai jadwal yang diusulkan oleh vendor,
upaya perencanaan kemungkinan akan membutuhkan beberapa iterasi dengan koreksi
yang signifikan.
Selama perencanaan, harus diasumsikan bahwa komponen yang memerlukan
waktu manufaktur lama telah diperintahkan jauh sebelum pengecoran beton pertama di
awal ATP milestone, dan bahwa sejumlah besar dari spesifikasi teknis, terutama untuk
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BOP, akan disusun oleh subkontraktor yang bertanggung jawab untuk barang-barang
seperti the nuclear steam supply system, sistem turbin dan komponen konvensional
lainnya dalam BOP.

5.3.6.5.

Pengadaan peralatan dan bahan

Untuk kontrak turnkey, kontraktor utama dalam ruang lingkup pasokan adalah
bertanggung jawab untuk pengadaan setiap bagian dari peralatan dan bahan material.
Untuk kontrak non-turnkey, tanggung jawab organisasi ditanggung oleh pemilik
/ operator dan tanggung jawab dibagi antara kontraktor utama dan subsuppliers sistem
parsial, masing-masing dalam ruang lingkup yang sebenarnya pengiriman.
Pengadaan dimulai dengan komponen yang memerlukan waktu manufaktur lama
dengan ATP. Pada saat itu, peralatan dan sistem desain dan spesifikasi, paket pengadaan
dan kontrak harus siap untuk dikirim.
Pembuatan komponen dan peralatan yang memerlukan waktu manufaktur lama
dimulai 2-3 tahun sebelum beton pertama dituangkan, sedangkan pengiriman dan
pemasangan komponen terakhir kemungkinan akan berlangsung selama komisioning
pembangkit.
Pengadaan berakhir dengan pemeriksaan penerimaan item dan penyelesaian
sertifikat jaminan yang dikeluarkan yang dapat bertahan hingga akhir fase
commissioning. Pengadaan layanan yang terkait dengan bahan bakar dan siklus bahan
bakar biasanya diperlakukan sebagai kegiatan yang terpisah, tapi mungkin juga
merupakan bagian dari tugas yang dilakukan oleh organisasi pengadaan. Pengadaan
komponen biasanya terdiri dari dua aspek pokok: (1) menggabungkan aspek teknis yang
muncul dari sifat barang yang akan dikirim; (2) aspek komersial dan hukum, yang
tergantung pada praktek yang berlaku, resep, peraturan dan undang-undang. Selain
memiliki dampak penting pada aspek keuangan dan ekonomi proyek, pengadaan
langsung mempengaruhi jadwal proyek, serta kehandalan, kinerja dan keamanan.
Unit pengadaan biasanya menetapkan kriteria pengadaan dan perencanaan,
kualifikasi pemasok dan seleksi, pelaksanaan proses evaluasi tender dan penawaran,
pemberian kontrak dan pengelolaan klaim jaminan. Sebagai hasil dari kegiatannya, unit
pengadaan mungkin menjadi alat utama dalam mempromosikan program partisipasi
nasional, dengan mendukung penyisipan pemasok lokal yang berkualitas secara bertahap.
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Dalam beberapa kasus, diperlukan peran mediasi antara pemasok lokal baru dan
manajemen proyek yang tidak mau mengganti produsen asing yang berpengalaman.

5.3.6.6.

Pembangunan unit baru

Konstruksi dan waktu instalasi peralatan adalah periode yang dilakukan setelah kontrak
pengadaan. Ini berlangsung selama pembangunan unit baru dan sampai komisioning dan
awal pengoperasian pembangkit listrik.
Beberapa desain pembangkit baru mencakup lebih besar dan lebih banyak
menggunakan komponen dan modul yang kompleks untuk seluruh volume atau bagian
dari pembangkit. Komponen dan modul dibangun di galangan kapal dan pabrik-pabrik
off-site terdiri dari beberapa komponen, entire piping runs, cable trays dan dinding
struktural komposit. Mengingat kompleksitas dan ukuran, modul memerlukan tepat pada
waktu pengiriman dari semua bagian dan bahan mereka, yang mungkin datang dari
berbagai penjuru dunia. Desain tidak cukup rinci, pemasok tidak bisa tepat waktu, dan
perakitan modul mungkin dapat menyebabkan penundaan. Selain itu, beratnya dan
dimensi beberapa modul dapat mengakibatkan distorsi dan masalah keselarasan yang sulit
untuk menangani dan menyelesaikan di lapangan.
Pekerjaan site meliputi banyak kegiatan lainnya seperti memasang peralatan,
pengelasan, material handling, pengiriman, penyimpanan, membersihkan, memeriksa,
pengujian, memodifikasi, memperbaiki dan memelihara. Seluruh kegiatan pekerjaan ini
harus berada di bawah kontrol dari perwakilan kunci (atau resident manager) dari
masing-masing pasangan proyek di lokasi. Banyak kegiatan ereksi mekanik dan listrik
ditangani subkontrak dan dilaksanakan di site. Pekerjaan site dapat diawasi oleh rekayasa,
pengadaan dan manajemen proyek departemen pemilik / utilitas dari kantor pusatnya.
Pada masa puncak pekerjaan konstruksi, setidaknya beberapa ribu pekerja
terampil dan berpengalaman akan dibutuhkan serta infrastruktur dan layanan di lokasi
harus sesuai dengan peningkatan permintaan. Struktur dan sistem pendukung site akan
diminta (kantor site dan workshop, jalan sementara dan akhir, workshop persiapan
konkret, jaringan listrik sementara, pencahayaan, air dan jaringan udara bertekanan,
fasilitas kesehatan, jaringan pemadam kebakaran, dll) sebelum beton pertama dituangkan
(biasanya dasar dari gedung reaktor).
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5.3.6.7.

Komisioning (Commissioning)

Commissioning berarti pengujian secara menyeluruh, lingkup penuh dan startup dari
komponen dan sistem. Tujuannya adalah kehandalan, bebas masalah operasi dari masingmasing komponen, sistem parsial, sistem tambahan, dan sistem listrik utama, serta
mematuhi semua keselamatan yang berlaku, kinerja, lingkungan dan persyaratan terkait
lainnya.
Inspeksi dan pengujian harus mencakup semua mode dan kondisi operasional dan
darurat. Semua data uji rinci, penyesuaian dan hasil tes harus didokumentasikan dengan
cara yang tepat dikendalikan.

5.3.7. Matriks Risiko
Dalam konteks Kelayakan PLTN, analisis risiko sangat dapat memfasilitasi proses
pengambilan keputusan. Bangsa dan masyarakat memerlukan untuk membuat keputusan
tentang bauran energi terbaik dan distribusi listrik khususnya pembangkit listrik tenaga
nuklirdi dunia. Industri pembangkit nuklir secara tradisional memimpin dalam
pengembangan penilaian risiko kuantitatif karena kebutuhan intrinsik untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kemungkinan kecelakaan. kecelakaan
nuklir yang serius merupakan ancaman terhadap harapan hidup dan kerusakan properti,
serta model bisnis dalam proyek PLTN. Di luar kecelakaan nuklir, risiko dapat bersifat
konvensional atau alami, namun masih mengancam model bisnis dari PLTN. Risiko
perizinan adalah contoh khas ini. Perizinan tidak mengancam nyawa dan harta, tetapi
dapat membuat sebuah proyek langsung non-layak di inisiasi atau bahkan setiap saat
selama operasi pembangkit.
Risiko utama lainnya adalah risiko kegagalan produksi yang dapat pergi dari
pengurangan faktor kapasitas dan tingkat produksi sampai ke model bisnis gagal,
misalnya ketika produksi gagal karena perkembangan atau penemuan cacat komponen
utama. Ini dapat mengganggu masa operasi seluruh pembangkit karena perbaikan
komponen memiliki potensi untuk menjadi ekonomis tidak dapat diterima.
Risiko usaha karena faktor manusia juga harus ditangani, misalnya yang berkaitan
dengan mismanagement pembangkit mengarah ke kegagalan untuk memenuhi kewajiban
keuangan pemilik, yang akhirnya dapat mengancam model bisnis secara keseluruhan.
Risiko dapat selalu ada pada semua tahapan proyek, dimulai dengan tahap pengadaan
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yang dapat mengancam jadwal dan bahkan model keuangan secara keseluruhan. Risiko
cedera, kecelakaan industri, kinerja kontraktor yang buruk selama konstruksi dan fase
instalasi peralatan, cedera dan penundaan selama fase commissioning, risiko keselamatan
berkelanjutan, dan resiko produksi di berbagai kelompok aktivitas selama fase operasi
juga mungkin timbul.
Bahkan risiko dekomisioning pembangkit yang telah mengalami kecelakaan
nuklir mungkin merupakan overrun biaya yang cukup besar yang dapat mengatasi setiap
model pembiayaan. Matriks risiko harus disiapkan dan dianalisis untuk memahami
apakah risiko secara keseluruhan dapat diterima.
Dalam rangka untuk mencapai hal ini, metode yang sesuai dari penilaian risiko
kuantitatif dapat digunakan. Dasar dari setiap analisis risiko bertumpu pada definisi setiap
item risiko, kuantifikasi ketidakpastian dan pada peringkat semua item risiko, yang
bersama-sama mempengaruhi kualitas hasil dan karenanya keakuratan keputusan bisnis.
Ini adalah fakta bahwa proyek pembangkit nuklir adalah padat modal. Jika
menambahkan bahwa faktor risiko tinggi pada proyek pembangkit nuklir, terutama jika
investasi dilakukan pada teknologi baru maka akan dihasilkan pembiayaan premium
dibandingkan teknologi lainnya yang sudah ada. Premium ini bisa setinggi 3% atau lebih
dibandingkan dengan pembiayaan pembangkit yang sudah ada. Ini mungkin memerlukan
solusi inovatif seperti skema pembiayaan yang melibatkan pendekatan usaha
pengurangan risiko dengan menghilangkan hambatan seperti proses peraturan yang
kompleks dan ketidakpastian rekayasa. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan proses
sertifikasi desain dalam hal perizinan dan dengan meningkatkan penyelesaian tingkat
detail desain, dua langkah yang mengurangi baik kompleksitas proses pengawasan
dengan mentransfer lisensi desain dan kesenjangan rekayasa pada vendor teknologi. Hal
ini meningkatkan nilai NPP dan menurunkan biaya modal. Jika program pengembangan
pembangkit nuklir membangun beberapa unit maka biaya modal dapat berkurang dengan
pekerjaan konstruksi dan pengoperasian pembangkit pertama telah dibuktikan dan sukses.

5.3.8. Rencana Manajemen Risiko
Risiko ini melekat pada semua proyek, dan manajer proyek harus menilai risiko
secara terus menerus dan mengembangkan rencana untuk mengatasi yang muncul.
Rencana manajemen risiko mengandung analisis risiko kemungkinan dengan baik
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berdampak tinggi dan rendah, serta strategi mitigasi dan tindakan korektif untuk
menghindari beberapa kejadian dan membantu menghindari proyek yang tergelincir pada
masalah umum yang timbul. Rencana manajemen risiko harus secara berkala di-review
oleh tim proyek untuk menghindari analisis menjadi basi dan tidak mencerminkan risiko
proyek potensial yang sebenarnya.
Unsur-unsur utama dari rencana manajemen risiko harus dikembangkan dalam
bagian kelayakan. Elemen pertama adalah review item risiko yang diidentifikasi dalam
matriks risiko atau jika belum tersedia daftar risiko dapat diproduksi dengan meninjau
risiko yang dihadapi dalam proyek-proyek sebelumnya. Dalam hal ini, resiko akan perlu
dievaluasi dalam kondisi khusus untuk proyek ini. Setelah item risiko didefinisikan,
penting untuk mendalilkan terjadinya dan menilai konsekuensi dari masing-masing
secara independen dan dari setiap kombinasi risiko. Ketika ini selesai, peringkat dan
kombinasi risiko dapat ditentukan dan ditetapkan dalam faktor bobot.
Berikut langkah ini, perlu untuk meramalkan akuisisi hambatan dan kendali jika
tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa itu, setidaknya membantu dalam mitigasi
konsekuensinya. Selain hambatan dan kendali, penting untuk mendalilkan kegagalan
semua kendali dan hambatan dan memberikan kemampuan untuk menanggapi acara
dengan rencana untuk memblokir atau mengurangi konsekuensi dari kejadian awal.
Dalam kebanyakan kasus, penilaian dari matriks risiko didefinisikan diatas juga termasuk
dalam rencana manajemen risiko.

Manajemen risiko pada proyek meliputi langkah memahami dan mengidentifikasi
masalah potensial yang mungkin terjadi,mengevaluasi, memonitoring dan menangani
risiko.Secara umum, tujuan manajemen risiko yang utama adalah mencegah atau
meminimisasi pengaruh yang tidak baik akibatkejadian yang tidak terduga melalui
penghindaran risiko atau persiapan rencana kontingensi yang berkaitan dengan
risikotersebut [4].

Proses manajemen risiko memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk mengelola
risiko ada beberapa tahapan yakni:
1. Perencanaan Manajemen Risiko
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Perencanaan meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan
kegiatan manajemenrisiko untuk sebuah proyek. Dengan mempertimbangkan lingkup
proyek, rencana manajemen proyek, factor lingkungan perusahaan, maka tim proyek
dapat mendiskusikan dan menganalisis aktivitas manajemen risiko untuk proyekproyektertentu.

Untuk membuat perencanan manajemen risiko, ada beberapa hal yang diperlukan:
a. Project Charter,
yakni dokumen yang dikeluarkan oleh manajemen senior yang secara formal
menyatakan adanya suatu proyek. Dokumen ini memberi otorisasi kepada manajer
proyek untuk menggunakan sumberdaya organisasi untukmelaksanakan aktivitas
proyek.
b. Kebijakan manajemen risiko,
c. Susunan peran dan tanggung jawab,
d. Toleransi stakeholder terhadap risiko,
e. Template untuk rencana manajemen risiko organisasi ,
f. Work Breakdown Structure (WBS)

Output dari perencanaan manajemen risiko adalah Risk Management Plan yang berisi:
a. Metodologi yang menguraikan definisi alat, pendekatan, sumber data yang
mungkin digunakan dalam manajemen risiko proyek tertentu.
b. Peran dan tanggung jawab yang menguraikan tanggung jawab dan peran utama
serta pendukung berikut keanggotaan tim manajemen risiko untuk setiap tindakan.
c. Budget yang berisi rencana anggaran untuk manajemen risiko proyek.
d. Waktu yang berisi rencana waktu pelaksanaan proses manajemen risiko di
sepanjang siklus proyek.
e. Scoring dan intepretasi yang menguraikan metode skoring dan intepretasi yang
sesuai tipe dan waktu analisis risiko kualitatif maupun kuantitatif.
2. Identifikasi Risiko
Sebagai suatu rangkaian proses, identifikasi risiko dimulai dengan memahami apa
sebenarnya yang disebut sebagai risiko. Berikutnya adalah pendefinisian risiko yang
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mungkin mempengaruhi tingkat keberhasilan proyekdan mendokumentasikan
karakteristik dari tiap-tiap risiko.

Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan analisis sumber risiko dan analisis masalah.
Analisis sumber risiko yaitu analisis risiko dengan melihat dari mana risiko berasal.
Untuk dapat mengidentifikasi risiko setidaknya ada empat metode yang digunakan:
a. Identifikasi risiko berdasarkan tujuan, yaitu risiko diidentifikasi berdasarkan sejauh
mana suatu peristiwa dapat membahayakan pencapaian tujuan secara perbagian
atau secara keseluruhan pekerjaan proyek.
b. Identifikasi risiko berdasarkan skenario, yaitu risiko diidentifikasi berdasarkan
skenario yang dibuat berdasarkan perkiraan terjadinya sebuah peristiwa.
c. Identifikasi risiko berdasarkan taksonomi, yaitu risiko dibreakdown berdasarkan
sumber risiko dengan menggunakan pengetahuan praktik yang ada melalui daftar
pertanyaan yang telah disusun yang jawabannya akan menunjukkan risiko yang
ada.
d. Common risk check, yaitu risiko yang sudah biasa terjadi didaftar dan dilakukan
pemilihan mana risiko yang sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan.

Beberapa teknik yang dapat membantu dalam melakukan identifikasi risiko, antara
lain: Round Table Discussion, Delphi Technique, Interviewing, Root Cause
Identification, dan Strength, Weakness, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis.

Round Table Discussion adalah suatu brainstorming yang dilakukandengan cara
mengundang beberapa orang proyek dan dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk
berbagi ide tentang risiko proyek. Ide tentang risiko proyek dihasilkan dengan bantuan
seorang fasilitator.

Delphi technique adalah cara mencapai konsensus dari para ahli. Para ahlidalam
bidang risiko proyek berpartisipasi tanpa nama atau anonymously, dan difasilitasi
dengan suatu kuisioner untuk mendapatkan ide tentang risiko proyek yang dominan.
Respon yang ada diringkas, kemudian disirkulasi ulang kepadapara ahli untuk
komentar lebih lanjut. Konsensus mungkin dicapai didalam berapakali putaran proses.
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Delphi technique sangat membantu untuk mengurangi bias pada data dan menjaga
untuk tidak dipengaruhi oleh pendapat yang tidak semestinya pada keluaran
(outcome).

Interview adalah teknik untuk mengumpulkan data tentang risiko proyek. Interview
dilakukan terhadap anggota tim proyek dan stakeholder lainnya yang telah
berpengalaman dalam risiko proyek.

Root Cause Identification digunakan untuk mengetahui penyebab risiko yang esensial
dan yang akan mempertajam definisi risiko yang kemudian dibuat ke dalam grup
berdasarkan penyebab.
Analisis SWOT merupakan teknik yang didasari dari perspektif SWOT untuk
meningkatkan pemahaman risiko yang lebih luas.

3. Analisis Risiko Kualitatif
Analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai dampak dan
kemungkinan risko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun
risiko berdasarkan dampaknya terhadap tujuanproyek. Analisis ini merupakan cara
prioritisasi risiko sehingga membentuk gambaran risiko yang harus mendapat
perhatian khusus dan cara merespon risiko tersebut seandainya terjadi.
Pada analisis risiko secara kualitatif, anggota tim menilai masing-masing risiko dalam
hal:
a. Peristiwa yang tidak diinginkan
b. Semua hasil akhir dari kejadian sebuah peristiwa
c. Manfaat penting atau dampak merusak atau merugikan dari sebuah peristiwa
d. Peluang/probabilitas terjadinya suatu peristiwa
e. Kapan peristiwa dapat terjadi pada proyek
f. Interaksi dengan bagian lain darin proyek ini atau dari proyek lain.

Analisis risiko kualitatif juga dapat dilakukan dengan matriks 5x5 yang disebut
matriks segi empat Boston (Boston Square Matrix). Metode ini berguna untuk
memvisualisasikan risiko dalam bentuk metriks prioritas risiko yang dominan. Risiko71

risiko yang telah terindentifikasi dikategorikan ke dalam risiko yang inggi, sedang,
dan rendah yang secara berurutan diwakili dengan warna merah, kuning, dan hijau.
Risiko-risiko ini diperingkatkan berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Contoh
matriks segi empat Boston dapat dilihat pada gambar 5.1. berikut.
4. Analisis Risiko Kuantitatif
Analisis risiko secara kuantitatif merupakan metode untuk mengidentifikasi risiko
kemungkinan kegagalansistem dan memprediksi besarnya kerugian. Analisis ini
dilakukan dengan mengaplikasikan formula matematisyang dikaitkan dengan nilai
finansial. Secara matematis penghitungan risiko dilakukan dengan mengalikan
tingkatkemungkinan kejadian dengan dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis ini
dapat digunakan untuk mengambillangkah strategis dalam mengatasi risiko yang
teridentifikasi. Meskipun analisis kuantitatif ini menggunakan pendekatan matematis,
namun pada prinsipnya analsis ini merupakan tindak lanjut yang mengikuti hasil
analisiskualitatif. Kesulitan utama dalam analisis risiko kuantitatif adalah pada saat
menentukan tingkat kemungkinankarena datastatistik belum tentu tersedia untuk

Faktor Kemungkinan

semua peristiwa.
Sangat Mungkin

5

10

15

20

25

Mungkin

4

8

12

16

20

Dimungkinkan

3

6

9

12

15

Tidak Mungkin

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Kecil

Signifikan

Besar

Sangat Tidak
Mungkin

Sangat
Kecil

Faktor Dampak
13-25

Tidak Diizinkan

6-12

Diizinkan dengan catatan

1-5

Diizinkan
Gambar 5.1. Matriks Segi Empat Boston

72

Sangat
Besar

Teknik-teknik kuantitatif antara lain adalah:
a. Analisis Sensitivitas
Secara sederhana analisis sensitivitas menentukan efek pada keseluruhanproyek dari
perubahan salah satu variabel risiko seperti keterlambatandesain atau biaya material.
b. Analisis Probabilistik
Analisis probabilistik menspesifikasikan sebuah distribusi probabilitasuntuk tiap
risiko dan kemudian mempertimbangkan efek dari kombinasirisiko. Bentuk yang
paling umum dari analisis probabilistik menggunakanteknik sampling biasa dikenal
dengan simulasi Monte Carlo. Dalamsebuah simulasi, model proyek dihitung dalam
beberapa kali iterasi, dengan nilai input yang diacak dari sebuah fungsi distribusi
probabilitas.

5. Penanganan Risiko
Penangan risiko diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat
risiko yang dihadapisampai pada batas yang dapat diterima. Secara kuantitatif, upaya
meminimalisasi risiko dilakukan denganmenerapkan langkah-langkahyang diarahkan
pada turunnya angka hasil ukur yang diperoleh dari analisis risiko.
Meskipun dalam penanganan risiko dapat dilakukan dengan satu atau lebih cara yang
diaplikasikan secarabersamaan atau simultan misalnya mengurangi risiko sekaligus
mengalihkan risiko, namun secara umum, Teknik yang digunakan untuk menangani
risiko dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:
a. Menghindari risiko, yakni dengan tidak melakukan aktivitas yang beresiko dan
memilih melakukan kegiatan yang tidak memiliki risiko.
b. Mitigasi/ Reduksi/ Mengurangi risiko yakni dengan melakukan tindakan untuk
mengurangi peluang terjadinya peristiwa yang tidak diharap. Misalnya dengan
memilih orang-orang yang kompeten untuk dipekerjakan di proyek.
c. Menerima risiko yakni tetap melakukan pekerjaan yang mengandung risiko dengan
tidak melakukan perubahan apapun namun menyiapkan rencana kontingensi jika
risiko terjadi.
d. Tranfer Risiko yakni dengan mengalihkan risiko ke pihak lain misalnya dengan
membeli asuransi.
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6. Pemantauan dan pengendalian risiko, yaitu memantau risiko yang diketahui,
mengidentifikasi risiko baru, mengurangi risiko, dan mengevaluasi efektifitas
pengurangan risiko pada keseluruhan hidup proyek.
Unsur utama dari proses pemantauan dan pengendalian risiko adalah manajemen
perubahan. Perubahan datang dari berbagai sumber seperti pelanggan proyek, pemilik
proyek, manajer proyek, subkontraktor, anggota tim, dan terjadinya peristiwa risiko.
Kebanyakan perubahan masuk dalam tiga kategori berikut:
a. Perubahan cakupan dalam bentuk desain atau penambahan menghadirkan
perubahan besar, sebagai contoh: pelanggan meminta sebuah fitur baru atau desai
ulang yang akan meningkatkan produk.
b. Implementasi rencana kontingensi, ketika peristiwa risiko terjadi, dapat
menghadirkan perubahan dalam biaya dan jadwal baseline.
c. Perubahan peningkatan yang diusulkan oleh anggota tim proyek menghadirkan
kategori lain.
Setiap perubahan yang telah disetujui harus diidentifikasi dan disatukan kedalam
rencana pencatatan melalui perubahan-perubahan dalam Work Breakdown Structure
(WBS) proyek dan jadwal baseline. Rencana record atau catatanadalah rencana resmi
saat ini untuk proyek dalam hal cakupan, anggaran, danjadwal. Rencana ini bertindak
sebagai benchmark manajemen perubahan untukmasa permintaan perubahan di masa
mendatang, juga sebagai baseline untuk mengevaluasi kemajuan proyek.
Jika sistem pengendalian perubahan tidak terintegrasi dengan WBS dan baseline,
rencana dan pengendalian proyek dengan sendirinya akan berantakan. Oleh karena itu,
salah satu kunci untuk proses pengendalian perubahan yangsukses adalah dokumen.
Berikut ini manfaat yang dipetik dari sistem pengendalianperubahan:
a. Perubahan tidak penting atau tidak logis dikurangi melalui proses formal.
b. Biaya-biaya perubahan disimpan pada sebuah log.
c. Integritas WBS dan ukuran kinerja dipertahankan.
d. Alokasi dan penggunaan dana cadangan manajemen dan anggaran dilacak.
e. Tanggung jawab implementasi diperjelas.
f. Efek perubahan diketahui oleh semua bagian yang terlibat.
g. Implementasi perubahan dimonitor.
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h. Perubahan cakupan akan dengan cepat dicerminkan dalam ukuran baseline dan
kinerja.

Perencanaan Manajemen Risiko

Pemantauan dan Pengendalian
Risiko

Identifikasi Risiko

- Monitor & Evaluasi
- Koneksi
- Komunikasi

Analisis Kuantitatif & Kualitatif

Pengabaian/Avoidance

Mitigasi

Transfer

Penerimaan

Jumlah Biaya Risiko

Gambar 5.2. Proses Manajemen Risiko
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BAB VI
PARTISIPASI NASIONAL
6.1. Tujuan Studi
Studi partisipasi nasional bertujuan untuk memberikan informasi tentang potensi
industri nasional yang dapat terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan PLTN,
penyusunan strategi partisipasi industri nasional, penentuan lokalisasi, serta program
transfer/alih teknologi untuk pengembangan program PLTN.
6.2. Pendekatan dan Metodologi
Partisipasi nasional merupakan elemen dasar dalam pengembangan suatu proyek
PLTN. Pengembangan partisipasi nasional akan secara signifikan tergantung pada
infrastruktur lokal, kemampuan dan ketersediaan sumber daya lokal untuk memasok
material, jasa dan peralatan, serta untuk rekruitmen pekerja yang kompeten. Konstruksi
dan operasi dari sebuah PLTN memerlukan sistem pendukung, komoditi, sumber daya
manusia, dan pelayanannya. Pasokan lokal semacam aset dan jasa dapat menjadi sumber
pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi untuk negara yang melakukan introduksi PLTN
pertama. Peralatan dan pelayanan untuk mendukung fasilitas nuklir memerlukan sebuah
infrastruktur industri yang diharapkan dapat sesuai dengan kode dan standar dan
beroperasi dibawah program manajemen mutu yang ketat. Sebelum persetujuan untuk
berbagai ruang lingkup pasokan bagi industri lokal, pemasok PLTN apakah berdasarkan
pada proses turnkey atau tidak, akan memerlukan jaminan kemampuan industri nasional
untuk persyaratan mutu dari pasokan energi nuklir. Sedangkan maksimal penggunaan
industri lokal dan sumber daya manufaktur merupakan aspirasi umum dari seluruh negara
pendatang baru. Keterlibatan nasional dalam pengembangan PLTN merupakan proses
pertumbuhan yang cepat yang memerlukan suatu kebijakan dan rencana tindak lanjut
dengan dana yang cukup mendukung pengembangan kemampuan nasional, sebagai
contoh melalui perjanjian alih teknologi, dalam berbagai area pengembangan teknologi
nuklir (rekayasa detail, konstruksi mekanikal dan elektrikal dll). Hal tersebut diasumsikan
bahwa sebelum laporan studi kelayakan disiapkan, dalam fase program pertama, maka
tindakan berikut perlu dilakukan :
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-

Survei umum kemampuan industri nasional dan industri lokal untuk memastikan
persyaratan program PLTN.

-

Kemampuan untuk mendapatkan investasi yang penting untuk memutakhirkan
dan mengembangkan fasilitas dan program industri.

-

Kebijakan jangka pendek diperlukan sebelum dimulainya proyek PLTN,
Sedangkan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan secara bertahap. Hal
tersebut penting untuk keberhasilan program pengembangan PLTN.

Kebijakan

sebaiknya

mengembangkan

rencana

perusahaan

dan

dana

untuk

mengembangkan fasilitias, program, dan keahlian untuk mencapai tingkat keterlibatan
nasional yang diinginkan. Sejumlah kegiatan yang dipilih sebaiknya hati – hati dilakukan
sebelum proyek dibangun.

Kebijakan juga dapat dilaksanakan sebagai bagian dari Studi Kelayakan itu sendiri, atau
dalam studi khusus yang terpisah, dan hasilnya dimasukkan dalam laporan Studi
Kelayakan. Pendekatan dan metodologi untuk studi partisipasi nasional ini meliputi:
-

Pelaksanaan survei industri nasional secara rinci

-

Penyusunan strategi untuk partisipasi nasional

-

Rencana lokalisasi

-

Rencana Alih Teknologi

Dalam fase program pengembangan tenaga nuklir selanjutnya, pemilik PLTN dan
konsultannya dapat menggunakan informasi pada sub bagian ini dari laporan studi
kelayakan sebagai input untuk persiapan BIS. Konsultan untuk kegiatan ini menyiapkan
laporan studi kelayakan atau jika berbeda siapa yang melakukan evaluasi kemampuan
lokal untuk memasok barang – barang dan jasa untuk PLTN pertama.
6.3. Lingkup Studi
6.3.1.

Survei Industri Nasional
Suatu pengkajian yang realistik dari kemampuan lokal dan nasional untuk

memasok komoditi, komponen dan jasa untuk konstruksi fasilitas nuklir merupakan input
penting untuk studi ekonomi, pendanaan dan komersial. Hal tersebut dapat menjadi salah
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satu yang termasuk didalam laporan sudi kelayakan atau dilaksanakan sebagai studi yang
terpisah, serta kesimpulan dan rekomendasi dilaporkan dalam bagian studi kelayakan.
Kebutuhan khusus proyek PLTN pada infrastruktur industri, sebagai contoh:
-

Teknologi maju, yang biasanya harus diperlukan melalui alih teknologi dari
pemasok asing diperlukan.

-

Standar mutu yang ketat harus dipenuhi untuk keselamatan nuklir dan persyaratan
keandalan.

-

Standar industri yang tidak umum harus diaplikasikan

-

Beberapa material khusus asing untuk industri konvensional digunakan

-

Beberapa barang yang dipasok merupakan desain unik

-

Peralatan dan komponen ukuran dan berat yang besar yang tidak umum dengan
penanganan dan tantangan transportasi.

-

Material yang memerlukan risiko keselamatan dan keamanan.

-

Biaya modal dan konstruksi mahal di bagian awal, jadwal harus dipatuhi secara
ketat.

-

Proyek dikontrol, dikoordinasikan dan dikelola untuk menjaga biaya proyek dan
dana.

Survei industri nasional sebaiknya secara khusus fokus pada aspek-aspek sebagai
berikut:
-

Kemampuan pemasok lokal untuk memenuhi jadwal pengiriman

-

Kemampuan untuk memenuhi persyaratan mutu yang ketat atau paling tidak
kemampuan untuk memperoleh kualifikasi dan kemampuan sesuai dengan waktu
yang diperlukan.

-

Kemampuan kerja yang kompeten.

-

Ketersediaan teknologi yang relevan dan ilmu pengetahuan atau paling tidak
kemampuan untuk mengisi gap teknologi dengan waktu yang diperlukan.

-

Pada survei ini, pembatasan finansial dan ekonomi harus diambil dalam
pertimbangan.

-

Ketersediaan dana untuk perluasan fasilitas pabrik dan mesin agar mengijinkan
akuisisi teknologi baru.
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-

Kecukupan ukuran pasar untuk mengatur investasi yang diperlukan untuk barang
– barang yang dihasilkan di dalam negeri.

-

Biaya total barang – barang yang dihasilkan di dalam negeri dibandingkan dengan
biaya mereka pada pasar internasional.

-

Pertimbangan penting yang mengatur pengembangan partisipasi nasional adalah
ukuran, durasi dan keberlanjutan program daya nuklir, yang mana harus
mempunyai jangka waktu yang memadai untuk menjadi daya tarik bagi industri
lokal dan mengatur investasi yang penting dan upaya untuk mendapatkan
peralatan dan kualifikasi khusus yang diperlukan serta menciptakan kelompok
tenaga trampil.

Survei secara rinci terbaik dimulai dengan suatu pengkajian kemampuan rekayasa dan
industri, partisipasinya dalam proyek pembangkit listrik konvensional dan tipe proyek
besar lainnya dalam negeri dan luar negeri. Dalam persiapan proyek PLTN, hal tersebut
juga akan meningkatkan partisipasi lokal dalam proyek pembangkit listrik konvensional.
Hal ini juga menjadi suatu alat yang baik untuk menyiapkan kemampuan industri lokal
dan rekayasa untuk pemutakhiran ke tingkat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam
suatu proyek PLTN. Jika survei rinci industri nasional dilaksanakan secara independen,
dapat menyebabkan kesimpulan atau rekomendasi yang bermanfaat yang dapat
dimasukkan dalam laporan studi kelayakan, bersama sama dengan daftar perusahaan
lokal beserta kemampuannya untuk mendukung PLTN pertama. Daftar ini sebaiknya juga
menunjukkan tingkat dan tipe manajemen mutu dalam perusahaan. Jika kemampuan ini
merupakan kekurangan dalam beberapa aspek, informasi tambahan sebaiknya
dimasukkan, persyaratan untuk pemutakhiran program jaminan mutu, akuisisi teknologi
baru, instalasi peralatan tambahan, dan peningkatan metode dan prosedur. Berbagai
pemutakhiran secara umum menjelaskan kebutuhan finansial ekstra pada organisasi ini.
Investasi, interest dan muatan jasa terkait dengan upaya pengembangan yang konsekuen
harus dievaluasi pada basis keuntungan biaya. Kesempatan yang tersedia dapat diselidiki
melalui spektrum siklus nuklir yakni, misalnya konversi uranium, pengkayaan uranium,
fabrikasi bahan bakar dan lokalisasi selama program pembangunan dan juga selama fase
Operasi dan perawatan (O & M). Kesempatan lokalisasi dapat juga didapatkan pada back
end, misalnya fasilitas manajemen limbah, reproses bahan bakar bekas dan fase
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dekomisioning. Pada area manufaktur komponen, kesempatan/peluang dapat timbul
dalam area nuclear island khusus dan dalam BOP. Sebagai contoh untuk komponen turbin
dan generator, secara paralel peluang diperoleh dalam daur bahan bakar nuklir, mencakup
penanganan dan pelayanan bahan bakar bekas, dan dalam manajemen limbah radioaktif
dan konvensional. Peluang lainnya dapat timbul dalam bagian khusus sebagai berikut:
-

Studi penelitian dan rekayasa untuk pemilihan tapak PLTN pertama

-

Rekayasa rinci PLTN pertama (meliputi dukungan untuk proses perizinan)

-

Konstruksi dan pemasangan

-

Kendali manufaktur dan mutu konstruksi (evaluasi non destruktif dll)

-

Pengujian sistem dan peralatan

-

Manufaktur komponen yang tidak terkait keselamatan (material dan peralatan)

-

Manufaktur komponen yang terkait keselamatan tertentu meliputi fasilitas
pengujian khusus.

Perusahaan penelitian dan rekayasa lokal sebaiknya juga diperluas sebagai organisasi
dukungan teknis yang akan datang untuk konstruksi komisioning, dan operasi PLTN
pertama dan implementasi selanjutnya dari program daya nuklir nasional. Berdasarkan
penyelidikan ini, program pemutakhiran khusus untuk calon TSO dapat dikembangkan
termasuk pelatihan dan dukungan yang memungkinkan oleh vendor PLTN. Hasil survei
industri nasional, jika dilaksanakan secara mandiri, sebaiknya menjadi input kedalam
laporan studi kelayakan, minimal adalah daftar pemasok lokal potensial barang dan jasa,
area kompetensi dan berbagai dukungan tambahan

penting untuk memutakhirkan

kemampuan mereka jika diperlukan. Informasi ini akan menjadi pemanfaatan yang
khusus dalam persiapan undangan untuk penawaran/bid untuk verifikasi dan pemilihan
vendor PLTN.
6.3.2.

Penyusunan Strategi untuk Partisipasi Nasional
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika keputusan informasi untuk

introduksi program daya nuklir dibuat (milestone 1), kebijakan secara keseluruhan untuk
strategi lokalisasi jangka panjang dan pendek, ditujukan pada semangat partisipasi
nasional, harus dikembangkan berdasarkan hasil survei industri nasional. Pengembangan
strategi ini sebaiknya mempertimbangkan keuntungan bagi negara, jika partisipasi
nasional dioptimasi sebagai berikut:
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-

Pembatasan loan asing untuk PLTN pertama

-

Meningkatkan daya saing industri dan kecukupan sendiri negara

-

Meningkatkan kemampuan pegawai lokal

-

Meningkatkan kemampuan rekayasa nasional

-

Mengembangkan kemampuan untuk menggunakan teknologi baru dan
mendapatkan ilmu pengetahuan

-

Menguatkan kemampuan mandiri untuk pekerjaan lokal

Langkah – langkah berikut sebaiknya dipertimbangkan dalam pengembangan strategi:
-

Menyusun tujuan dan sasaran yang jelas (antara lain rekayasa, konstruksi,
instalasi peralatan, manufaktur, komisioning TSO dan lain lain), berdasarkan pada
keadaan industri nasional dan pemasok pelayasan/jasa.

-

Menentukan apakah tingkat industri lokal dengan ilmu pengetahuan yang ada
dapat memenuhi sasaran partisipasi nasional.

-

Mengidentifikasi apakah teknologi dan fasilitas baru dapat diperlukan untuk
mencapai tujuan partisipasi lokal dan menentukan kebutuhan untuk alih teknologi.

-

Memastikan bahwa kerangka waktu diperlukan untuk mendapatkan kemampuan
lokal yang penting dan keahlian yang konsisten dengan jadwal program daya
nuklir, selalu menjaga dalam pikiran bahwa partisipasi nasional harus tidak
pernah kompromi mutu dan aspek keselamatan pembangkit. Suatu Pertimbangan
penting mengatur perluasan partisipasi nasional yang merupakan ukuran program
daya nuklir, yang mana harus menjadi cukup besar untuk daya tarik terhadap
partisipan lokal.

Tujuan dan sasaran strategi sebaiknya relaistik dalam kerangka ekspektasi, dana dan
jadwal dan juga ditujukan pada pencapaian gratifikasi ekonomi. Dalam pengkajian bisnis
calon potensial untuk partisipasi dalam pemasok lokal dari program barang dan jasa,
perhatian lebih difokuskan pada masalah eliminasi kelemahan dan penggunaan yang
efektif dari kekuatannya. Pengkajian masing-masing kemampuan manufaktur pemasok
merupakan dasar dalam modifikasi dan penambahan optimasi dan penghindaran
kesalahan. Suatu pengkajian akan menghasilkan informasi penting berkaitan dengan
strategi optimasi dari program partisipasi nasional.
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Lokalisasi manufaktur komponen besar dalam negara biasanya memerlukan
intevensi pemerintah. Secara kontras, kapasitas manufaktur untuk komponen ukuran
sedang (misal pompa, katup, tangki) dan untuk material dan komponen untuk pemanasan,
ventilasi dan Air Conditioning, instrumentasi dan kontrol, elektrikal dan pemipaan dapat
dikembangkan, meskipun tanpa intervensi pemerintah. sub bagian ini mencakup suaru
ringkasan dari strategi partisipasi nasional untuk PLTN pertama dan program PLTN,
khususnya jika hal tersebut telah dilaksanakan sebagai studi yang terpisah.
6.3.3.

Rencana Lokalisasi
Rencana lokalisasi menyatakan suatu rencana tindak lanjut dengan strategi

partisipasi nasional secara menyeluruh. Hal tersebut sebagai salah satu termasuk di dalam
bagian laporan studi kelayakan., atau bagian studi yang terpisah dan hanya kesimpulan
yang dilaporkan dalam sub bagian ini. Jika partisipasi lokal baik dengan rencana yang
realistik dan monitor secara ketat, hal tersebut dapat menjadi stimulasi positif yang kuat
untuk ekonomi dan industri negara. Pada sisi yang lain, jika hal tersbut sangat sedikit
diimplementasikan, hal tersebut dapat menyebabkan suatu struktur industri yang tidak
seimbang, menjadi suatu pembuangan uang dan waktu dan juga kerusakan program
PLTN. Konstruksi dan mutu terkait penundaan jadwal akan meningkatkan biaya proyek
dan mempengaruhi secara negatif kepercayaan badan regulasi dan masyarakat.
Keterlibatan industri domestik yang direncanakan sebaiknya termasuk disalam BIS untuk
PLTN pertama dan harus dinegosiasi dengan vendor PLTN dan atau kontraktor EPC.
Bagaimanapun peluang masih ada untuk keterlibatan industri lokal dalam area yang
terkait dengan non keselamatan nuklir dari proyek. Beberapa porsi siklus daya dari
fasilitas atau beberapa gedung dan struktur pendukung dapat dibangun untuk standar
komersial. Pemerintah atau industri dapat juga meletakkan dalam rencana dan program
untuk meningkatkan partisipasi nasional dan pemasok lokal dalam program PLTN
sehingga mereka mengembangkan kemampuannya. Selama pengembangan rencana
lokalisasi, aspek-aspek penting sebaiknya dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
-

Pemutakhiran pengembangan dan manajemen mutu yang diperlukan dari
pemasok lokal potensial dan berbagai biaya terkait lainnya

-

Kesulitan transfer ilmu pengetahuan teknis dari peralatan yang komplek untuk
tempat tempat dimana ilmu pengetahuan manufaktur tidak mencukupi. Transfer
ini dapat diselesaikan melalui bantuan teknis yang ssuai atau perjanjian transfer
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teknologi dari pemasok teknologi yang berpengalaman , disertai dengan pelatihan
yang sesuai.
-

Biaya penyediaan dukungan untuk pemasok domestik potensial dengan
kemampuan dasar untuk manufaktur suatu produk, tetapi memerlukan beberapa
peralatan tambahan dan ilmu pengetahuan teknis.

-

Biaya penciptaan prototipe dan biaya pengembangan kemampuan industri ketika
komponen presisi grade nuklir harus diproduksi pada basis pengulangan
pekerjaan.

-

Pengadopsian dari desain yang membuat manufaktur mengalami pekerjaan
pengulangan yang memungkinkan, yang dapat memakan biaya dan waktu.

Sesudah proyek PLTN pertama, rencana lokalisasi sebaiknya menjadi suatu alat
penting bagi pemilik PLTN untuk:
-

Melakukan analisis periodik dari potensi pertumbuhan industri lokal yang
melebihi tingkat kontribusi pada PLTN pertama

-

Membantu isu secara periodik memutakhirkan laporan dengan informasi tentang
kumpulan produk dan industri lokal yang mempunyai kemampuannya secara
demonstrasi.

Analisis ini sebaiknya menjadi bermanfaat setelah PLTN dikoneksikan ke
jaringan dan masuk ke dalam operasi komersial untuk rekruitmen konraktor lokal untuk
melaksanakan kegiatan perawatan atau untuk perjanjian perawatan yang berkelanjutan.
Informasi mencakup rencana lokalisasi di bagian studi kelayakan sebaiknya juga menjadi
sangat bermanfaat selama negosiasi dengan vendor PLTN tentang kontaktor dan
subkontraktor lokal untuk dapat digunakan dan pada pengaturan kontak yang
mendefinisikan tingkat bantuan vendor untuk pemasok lokal barang dan jasa yang
diusulkan untuk PLTN.

6.3.4.

Alih Teknologi dan Tujuan
Salah satu topik yang paling penting untuk dipertimbangkan secara hati hati dan

dialamatkan secara jelas dalam laporan studi kelayakan yang merupakan derajad alih
teknologi yang mana mengacu pada pengembangan kemampuan indigenous terkait
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dengan Operasi dan perawatan PLTN, untuk komponen dan desain sistem, dan
manufakturing peralatan dan material khusus. Alih teknologi yang kontinyu dari vendor
PLTN pertama ke ke owner PLTN akan menmastikan penyelesesaian yang berhasil dari
konstruksi PLTN pertama, unjuk kerja yang baik, dan fakilitas akomodasi dari
pengembangan PLTN baru.Alih teknologi merupakan perjanjian antara pemerintah dari
negara vendor dan negara penerima, dan antara institusi komersial diantara dua pihak,
untuk mentransfer keahlian, ilmu pengetahuan, teknologi, prosedur dan metode operasi.
Alih teknologi dan program pelatihan terdiri dari beberapa tahapan dan dapat disetujui
antara:
-

institusi pemerintah dan organisasi

-

vendor PLTN dan owner/operator PLTN

-

organisasi tenaga ahli teknis

-

institusi penelitian (kerjasama ilmu pengetahuan dalam sektor energi)

-

universitas dan sekolah sekolah teknik.

-

Industri dan utiliti dalam bidang desain, konstruksi, manufaktur komponen,
perawatan dan operasi

-

Perusahaan arsitek enijering

Proses ini memastikan bahwa pengembangan teknologi dan ilmu

pengetahuan

merupakan akses untu pengguna yang dapat mengembangkan dan mengoperasikan
teknologi lebih lanjut, Untuk pendatang baru, memperkenalkan program PLTN untuk
pertama kali, merupakan dasar untuk mendapatkan keahlian dan teknologi unuk
berparisipasi dalam konstruksi dan operasi PLTN, kebijakan nasional, dan strategi
pengaturan tujuan, sasaran dan persyaratan untuk alih teknolgi sebaiknya dilaporkan
dalam studi kelayakan dalam kerangka:
-

Teknologi: transfer dokumentasi manufaktur untuk peralatan dan material yang
terkait keselamatan, prosedur kualifikasi dan pengujian (lingkungan, seismik dan
lain-lain)

-

Keahlian: Pelatihan dan dukungan staf operasi PLTN dan prosedur dan metodw
komisioning, tingkat kemampuan untuk TSO lokal untuk mengembangkan
laporan analisis keselamatan final (FSAR), untuk melakukan analisis kecelakaan,,
untuk mendukung owner dalam safeguard desain dan perizinan PLTN, untuk
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mengembangkan prosedur enjinering dan verifikasi untuk perubahan desain yang
akan datang untuk mengatur persyaratan bagi pengadaan suku cadang dan lainlain.

Program transfer teknologi yang baik mencakup antara keahlian dan aspek teknologi dan
sebaiknya tercakup didalam Bid Invitation Spesification (BIS) sebagai persyaratan untuk
PLTN pertama. Transfer keahlian secara teknis juga meliputi pelatihan dalam
penggunaan alat enjinering khusus (kode keselamatan, kode custom untuk Operasi dan
Perawatan PLTN dan alat untuk perubahan desain dan verifikasi keselamatan, dll).
Transfer teknis dari aspek teknologi yang lebih maju tergantung biasanya pada skala
program PLTN (jumlah unit) dan pada niat untuk mengembangkan kemampuan untuk
fabrikasi peralatan dan material yang terkait keselamatan. Untuk negara pendatang baru,
hal tersebut tidak memungkinkan untuk mengembangkan teknologi komplek yang lebih
tinggi dalam waktu yang layak hanya dengan menggunakan sumber daya domestik.
Akuisisi dari luar negeri merupakan metode umum untuk mendapatkan teknologi baru.
Bilamana lokalisasi tidak memungkinkan, tranfer teknologi merupakan langkah awal
yang sebaiknya dipelajari. Secara normal hal ini memerlukan keterlibatan pemerintah
untuk keamanan yang berkelanjutan, yang dipastikan dengan perjnajian kerjsama
bilateral yang diikat dalam suatu hubungan kontrak komersial untuk PLTN. Kontrak
biasanya mencakup kerjasama teknis dan manajerial antara pembeli PLTN dan vendor
PLTN
Owner PLTN dapat mengembangkan rencana transfer teknologi, salah satunya
dalam konteks studi kelayakan atau dalam studi yang terpisah yang mana kesimpulan dan
rekomendasi sebaiknya masih tercakup didalam studi kelayakan. Sesudah Studi
kelayakan disetujui, informasi tentang lokalisasi dan transfer teknologi sebaiknya
digabungkan dengan BIS sehingga hal tersebut dapat dinegosiasi serinci mungkin dengan
vendor PLTN terpilih dan dimasukkan dalam kontrak komersial.
Rekomendasi secara rinci untuk persiapan rencana transfer teknologi dimasukkan dalam
bagian 5 dari publikasi IAEA Developing Industrial Infrastructure to Support a
Programme of Nuclear Power.
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BAB VII
ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

7.1. Tujuan Studi
Studi organisasi, Sumber Daya Manusia dan pelatihan bertujuan untuk mengetahui
dan mengidentifikasi bentuk organisasi yang cocok, jumlah sumber daya manusia/tenaga
kerja dan jenis pelatihan yang diperlukan pada tahap konstruksi, komisioning, operasi dan
dekomisioning untuk program PLTN.

7.2. Pendekatan dan Metodologi
Pendekatan dan metodologi yang digunakan adalah dengan melakukan koordinasi
dan kerja sama dengan vendor atau pemasok peralatan, ataupun berbagai pihak/institusi
terkait dalam penentuan bentuk organisasi, penentuan jumlah sumber daya manusia dan
jenis pelatihan yang diperlukan untuk program PLTN
7.3. Lingkup Studi
7.3.1.

Pekerjaan Konstruksi dan Logistik
Bagian ini mencakup studi tentang jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh

pemilik/operator selama proyek berlangsung. Untuk mencapai hal ini, faktor-faktor yang
mempengaruhi harus diatasi seperti lokasi proyek dengan memperhatikan pusat populasi
dan dukungan kontraktor, persyaratan konstruksi dan operasi, jumlah unit di tapak,
persyaratan pemantauan lingkungan, upaya ekstra yang diperlukan untuk menyesuaikan
dan melaksanakan konstruksi dan teknik konstruksi maju dan modularisasi dan hukum
perburuhan dan upaya yang diperlukan untuk kesadaran masyarakat dan pendidikan.

7.3.2.

Organisasi Owner PLTN Selama Konstruksi, Komisioning, Operasi dan
Dekomisioning
Organisasi manajemen proyek dari pemilik/operator biasanya ditentukan mulai

tahap persiapan, dan organisasi kontraktor ditetapkan secara resmi setelah ATP atau
penyelesaian kontrak. Dalam kasus kontrak putar kunci, tanggung jawab utama
didelegasikan kepada kontraktor utama. Evolusi tenaga kerja selama tahapan prakonstruksi, konstruksi, komisioning dan operasi harus dievaluasi, dimulai dengan
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infrastruktur sipil di lokasi proyek yang diusulkan. Tergantung pada jenis kontrak
(turnkey, paket split, multi kontrak), persyaratan tenaga kerja untuk pemilik / operator
harusdiubah.
Dalam kontrak putar kunci, terutama untuk proyek PLTN pertama, semua
aktivitas rekayasa dan konstruksi biasanya didelegasikan, dan pemilik/operator tetap
bertanggung jawab terhadap penyusunan dan manajemen kontrak, untuk persiapan, reviu,
perencanaan dan implementasi jadwal, untuk interaksi dengan regulator, untuk
memperoleh lisensi konstruksi dan operasi, dan untuk menjalin komunikasi dengan
masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan proyek. Selama konstruksi,
jika pemilik/operator mempertahankan semua tanggung jawab manajemen tapak, jumlah
staf tapak mungkin lebih besar daripada kontraktor sipil utama karena harus
melaksanakan tanggung jawab antara pemilik dan kontraktor utama yang diawasi (fungsi
kualitas). Fungsi pengawasannya harus meliputi kualitas rekayasa, pembelian,
konstruksi, manufaktur dan instalasi.

7.3.3.

Persyaratan Staf
Rencana tenaga kerja yang efektif untuk pemilik/operator harus mencakup baik

organisasi dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung operasi
pembangkit di tingkat nasional. Setelah jumlah dan kualifikasi diketahui, elemen
berikutnya dan paling penting dari rencana adalah manajemen yang baik dari kompetensi
dan pengetahuan tenaga kerja untuk melaksanakan mandatnya tanpa kompromi terhadap
kualitas dan efisiensi. Sebagai tambahan, staf harus meningkatkan pengalaman secara
alami yang diperoleh dari pengalaman pekerjaannya. Pada saat yang sama, persyaratan
kompetensi mereka dapat berubah melalui fase yang berbeda dari siklus pekerjaannya.
Program nuklir untuk negara-negara pendatang baru dan negara-negara
berkembang, bahkan sebelum spesifikasi penawaran diumumkan, pemilik/operator harus
mengetahui kebutuhan pelatihan diharapkan staf lokal.
Proyek PLTN menggunakan kategorisasi IAEA dari fase dan penjadwalan, hal ini
menjadi penting bahwa staf yang dibutuhkan untuk fase 2 dan dipekerjakan selama fase
1 diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya selama fase 1; demikian
halnya dengan staf diperlukan untuk fase 3 harus direkrut dan dilatih secara progresif
selama fase 2.
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Selama fase 1 program pengembangan PLTN, NEPIO menjadi entitas yang
bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengelolaan rencana SDM. Hal ini penting
pada kasus ini sehingga anggotanya atau anggota kelompok penasehatnya menjadi
berhati-hati terhadap alur kerja program dan mampu menentukan sumber daya dan
kompetensi yang dibutuhkan. Pada awal, staf yang terlibat harus kecil jumlahnya.
Sebagian besar staf lokal mungkin harus direkrut dari pengawai pemerintah untuk
membuat rekomendasi tentang kebijakan nasional, sedangkan kelompok tenaga ahli
eksternal biasanya untuk mengerjakan pekerjaan analisis detil dan khusus.
Pada awal fase 2, badan pengawas dan organisasi pemilik/operasi harus
ditetapkan, dan NEPIO akan mencapai puncaknya (umumnya maksimal 40-50 staf)
selama fase ini sebelum secara bertahap menyerahkan tanggung jawabnya kepada
organisasi permanen tersebut pada akhir fase 2. Beberapa tanggung jawab pengawasan
dan sumber daya mungkin sangat baik ditransfer ke organisasi lain, terutama kepada
badan pengawas dan organisasi operasi, dan tergantung pada pengalaman mereka, bahkan
untuk posisi senior.
Selama fase ini, organisasi pemilik/operasi harus menunjuk tim inti proyek; secara
cepat, tim inti harus merekrut staf operasi dengan pelatihan jangka panjang. Secara
paralel, badan pengawas harus menyiapkan staf berlisensi. Pengaturan staf pengawas juga
harus meningkat selama fase ini dan berlanjut ke tahap 3. Untuk mempersiapkan dan
menerbitkan regulasi keselamatan, panduan keselamatan dan kode industri, untuk
mengembangkan dan reviu implementasi dan proses otorisasi dan menilai desain dan
perubahan desain, dan memeriksa vendor dan fasilitas manufaktur, umumnya badan
pengawas membutuhkan 40-60 orang kompeten di awal, di bidang legislasi dan regulasi,
disiplin teknis, pengalaman regulasi, dan keterampilan pribadi dan interpersonal.
Staf organisasi operasi diperlukan selama fase 2 sekitar 25-40 untuk persiapan
spesifikasi penawaran dan pelatihan. Di area lain, organisasi operasi membutuhkan staf
terlatih, baik untuk mengelola dan reviu pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan atau
untuk melaksanakannya sendiri, seperti pada area BIS, laporan EIA, seifgard,keamanan,
proteksi fisik, siklus bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif. Pada saat ini, itu juga harus
medefinisikan sistem manajemen, budaya keselamatan, strategi komunikasi dan rencana
kedaruratan dan mempersiapkan prosedur.
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Pada awal fase 3, NEPIO harus menyerahkan sebagian besar mandatnya atau, jika
program mencakup lebih dari satu unit, itu dapat belanjut untuk mengawasi program
yang lebih luas. Seraya mandat NEPIO berakhir, sebagian besar stafnya akan kembali ke
institusi yang menugaskannya, tapi dengan tanggung jawab baru (mungkin di bidang
pengawasan aktivitas nuklir), atau pindah ke organisasi pemangku kepentingan lainnya
dalamprogram pengembangan PLTN.
Badan pengawas harus bekerja pada lisensi tapak dan desain pembangkit, dan
mengawasi manufaktur dan konstruksi. Organisasi operasi akan merekrut dan mengelola
pelatihan operator tetapnya.
Organisasi pengoperasi harus mengkonsolidasikan tim proyek yang mungkin
telah ditetapkan oleh NEPIO untuk mengawasi, atas nama pemilik, tim proyek lain
ditetapkan oleh vendor, kontraktor, pemasok dan konstruksi PLTN. Kebutuhan staf jauh
lebih besar daripada organisasi lain: 500-1000 untuk satu unit dan beberapa ribu untuk
multiunit pembangkit. Mereka juga membutuhkan program pelatihan lebih besar yang
dapat berakhir beberapa tahun. Pelatihan staf yang digunakan untuk komisioning akan
secara alami harus dipercepat dan diselesaikan sebelum beralih dari konstruksi ke
komisioning. Lebih dari untuk kelompok lainnya, pelatihan mereka mungkin harus
dilakukan secara hands-on manner di pembangkit acuan luar negeri. Jumlah sebenarnya
akan bervariasi tergantung pada teknologi tertentu, tingkat otomatisasi, pemeliharaan, tata
letak, hukum dan regulasi nasional, persyaratan regulasi dan tingkat antarmuka. Jumlah
dapat diacu dan dibandingkan, tetapi setiap negara harus menganalisis situasi dan
persyaratan masing-masing dengan mempersiapkan rencana kerja rinci.
Organisasi operasi awal dapat diangkat oleh staf lokal terlatih vendor bersama
supervisi ahli dari vendor, atau oleh staf kontraktor putar kunci, oleh staf lokal dari
pembangkit lain dan trainee lokal, atau dengan gabungan staf berpengalaman dan yang
baru dilatih staf di posisi strategis. Model ini biasanya termasuk jadwal serah terima
bertahap.
Pada tahap operasi, dukungan spesialis diperlukan, termasuk R & D untuk
menutupi tugas operasi khas, misalnya pemeliharaan rutin dan periodik, pengawasan, uji
tak rusak, penggantian komponen, upgrading dan uprating pembangkit, dan life extension
preparatory work.
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Profil sumber daya untuk semua fase proyek umumnya dalam bentuk kurva 'S' pada
berbagai kecenderungan, tergantung pada seberapa agresif program ini. Dari sudut
pandang pendidikan dan kualifikasi, pada fase 1, staf inti secara prinsip berasal dari
tingkat universitas, sedangkan selama pengisian staf organisasi pembangunan dan
operasi, mayoritas tenaga kerja adalah tingkat teknisi/teknolog atau sekolah menengah
atas atau kejuruan/status magang. Dalam hal kualifikasi, selama konstruksi,
persyaratannya adalah mempunyai pengetahuan radiasi nuklir, dan perhatian khusus
harus dikeluarkan pada kualitas dan keamanan.

Sumber rekrutmen dapat:
-

warga negara asing dengan pengalaman nuklir tertentu;

-

Non-nasional dengan pengalaman nuklir (bekerja, tetapi juga pembinaan atau

mentoring);
-

Staf reaktor riset (jika ada);

-

Dalam negeri dari bidang industri yang sesuai lainnya, yang tidak memiliki

pengalaman nuklir tertentu, tetapi yang dari berbagai bidang industri yang relevan dan
demikian memiliki banyak keterampilan juga diperlukan dalam bidang nuklir.
Pada tahap dekomisioning, pemilik/operator harus memutuskan sejauh mana keterlibatan
nasional untuk merencanakan perekrutan dan pelatihan tepat waktu dan untuk mengelola
pekerjaan dan mempersiapkan persyaratan tender secara efektif untuk kontraktor khusus
eksternal, yang sesuai.

7.3.4.

Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan
Sebuah elemen penting dari tujuan ini adalah ketersediaan sumber daya manusia,

keberlanjutan jangka panjang tenaga kerja terampil, dan pelatihan ulang pekerja dari
industri lain. Kemampuan adaptasi yang berasal dari fakultas teknik di universitas harus
diselidiki. Hal tersebut perlu ditentukan apakah mereka dapat menggabungkan programprogram formasi dalam ilmu tenaga nuklir atau dalam manajemen dan teknologi produksi
cukup untuk mendukung proyek PLTN, dan menentukan jika sinergi dapat diekploitasi,
seperti kursus bangunan sfesifik di sekeliling pembangkit umum yang ada atau program
phisik yang akan memerlukan tindakan perbaikan hanya terbatas.
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Durasi program pelatihan dapat berkisar dari beberapa minggu sosialisasi untuk personil
yang sudah dilatih, yang akan terus bekerja di bidang khusus mereka, beberapa tahun
untuk operator pembangkit, insinyur reaktor atau seorang pelatih pada radiologi
keselamatan yang mungkin tidak memiliki pengalaman kerja relevan sebelumnya.
Selain ilmu nuklir dan teknologi, program pelatihan harus mencakup proteksi lingkungan,
keselamatan radiasi dan fisika kesehatan, penanganan bahan bersifat radioaktif dan
berbahaya, limbah nuklir dan industri, persyaratan hukum dan regulasi, budaya
keselamatan dan sikap yang berisi pertanyaan, laporan kejadian keamanan dan kualitas
yang relevan, keselamatan industri dan keterampilan tenaga kerja khusus. Dalam semua
organisasi (termasuk kontraktor), sebuah model pendekatan sistematis pelatihan yang
tepat (SAT) harus diterapkan untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan akan
benar-benar mendukung pengembangan kompetensi yang diperlukan.
Sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelatihan itu sendiri dan
penyebaran keahlian nuklir harus menjadi ukuran untuk mencocokkan lingkup
persyaratan kursus, kegiatan dan pelatihan. Untuk negara-negara baik yang akan memulai
PLTN pertama kali atau memperluas program-program mereka, perhatian khusus harus
diberikan untuk kemungkinan rekrutmen, baik dari industri konvensional atau langsung
dari lembaga pendidikan.
Pada tahap 1, sumber daya dan pelatihan persyaratan mungkin awalnya terbatas
(20-30 orang), sebagian besar dari dalam yang NEPIO, di bidang-bidang seperti hukum,
peraturan, komersial, konsultasi kebijakan, pasar listrik dan generasi penilaian, penilaian
siklus bahan bakar, teknologi nuklir, penilaian lingkungan, ekonomi dan teknologi sektor
penilaian lokalisasi. Perencanaan jangka panjang pelatihan, pendidikan, lisensi dan
kualifikasi dalam keterampilan khusus sangat menantang, terutama jika kompetensi kunci
tidak tersedia di dalam negeri. Satu perekrutan dan pelatihan model yang telah berhasil
dilaksanakan berdasarkan pendekatan gabungan mengimpor internasional keahlian untuk
bekerja berdampingan dengan staf lokal dan secara bersamaan menempatkan staf
nasional di pabrik operasi luar negeri untuk mendapatkan lebih khusus pengalaman dalam
lingkungan canggih.
Keahlian eksternal dapat digunakan, baik oleh pemberian kontrak kerja turnkey
untuk konsultasi berpengalaman organisasi dengan klausul pemesanan kewajiban untuk
menerima dan melatih rekrutan nasional dalam pengiriman paket pekerjaan, atau
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menggunakan konsep pekerjaan dikelola, di mana mengalami konsultan atau konsultasi
tim dimasukkan ke dalam organisasi lokal, bekerja berdampingan dengan staf lokal.
Ketika merekrut nasional dikirim ke luar negeri untuk membangun kompetensi, biasanya
dilakukan melalui bilateral perjanjian dengan pemerintah, lembaga regulator, vendor atau
utilitas lain.
Pada prinsipnya, pelatihan dasar di lembaga pendidikan di program formal dan
pada tingkat yang berbeda seperti kejuruan, program sarjana dan pascasarjana. organisasi
internasional yang relevan seperti IAEA memberikan kursus pelatihan, beasiswa dan
magang. Misalnya, metodologi INPRO mungkin menjadi alat yang berguna untuk
mengeksplorasiisu keberlanjutan jangka panjang. Metode lain yang efektif untuk melatih
sejumlah besar staf akan memasukkan dalam usaha strategis bersama atau perjanjian
kerja sama dengan vendor atau pemasok peralatan, di mana nasional organisasi
memperoleh lisensi untuk merancang dan / atau memproduksi komponen di dalam negeri,
yang biasanyatermasuk staf pelatihan, kualifikasi khusus dan kadang-kadang pertukaran
staf untuk keuntungan kedua belah pihak.
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BAB VIII
ANALISIS EKONOMI DAN PENDANAAN

8.1. Tujuan Studi
Persyaratan pendanaan dan pembiayaan untuk PLTN sangat signifikan. Secara
umum, istilah 'pendanaan' mengacu pada item yang merupakan tanggung jawab dari
pemerintah menerapkan PLTN (misalnya memastikan sumber daya yang diperlukan
untuk regulasi) dan istilah 'pembiayaan' mengacu pada item yang merupakan tanggung
jawab dari PLTN pemilik / operator (apakah itu pemerintah atau utilitas swasta).
Pembiayaan untuk PLTN pertama dapat ditempuh dalam beberapa cara. Total
pembiayaan dan kepemilikan oleh pemerintah adalah pilihan jika situasi ekonomi bangsa
memberikan pendapatan yang dapat didedikasikan untuk tujuan ini. Pendekatan ini
mungkin tidak layak untuk beberapa negara. Pembiayaan ekspor adalah kendaraan yang
paling mungkin untuk proyek tenaga nuklir. Namun, pembiayaan ekspor masih hanya
mencakup bagian dari keseluruhan investasi. Pembiayaan komersial lokal atau asing akan
diperlukan untuk keseimbangan modal dan IDC. Pendekatan yang lebih mungkin adalah
mendapatkan pembiayaan swasta yang didukung oleh jaminan pemerintah tertentu.
Pendanaan swasta dengan konsorsium mitra mencari laba atas investasi mereka melalui
penjualan dijamin energi dari PLTN juga dimungkinkan. Kelayakan kredit adalah urutan
pertama dari pertimbangan untuk memperoleh setiap pembiayaan proyek PLTN.
Kebijakan ekonomi, pengelolaan utang dan mekanisme pembagian risiko hukum
merupakan faktor penting dalam hal ini. Hal ini diasumsikan bahwa dalam fase 1 dari
program ini, sebelum keputusan pemerintah tentang pengenalan PLTN, analisis spesifik
akan telah dilakukan dalam rangka untuk menentukan persyaratan pendanaan, sebagai
fungsi waktu, untuk masing-masing unsur-unsur berikut:
-

Awal infrastruktur

-

Penerimaan sosial politik dari PLTN;

-

Kreasi atau menyewa, diperlukan keahlian atau konsultan

-

Kreasi dan pemeliharaan dari badan pengawas yang kompeten;

-

Kreasi keahlian untuk manajemen proyek yang kompeten dan staf operasi;

-

Keamanan dan perlindungan pengaturan;

-

Penyimpanan jangka panjang limbah radioaktif;
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-

Dekomisioning PLTN;

-

Pengembangan sumber daya manusia.

Hal ini juga diasumsikan bahwa evaluasi pilihan pembiayaan untuk pelaksanaan PLTN
akan telah dilakukan dalam tahap 1 dari program ini, berdasarkan pemerintah dan pemilik
/ operator PLTN kemampuan masa depan dan kelayakan kredit. Pilihan mungkin
termasuk total pembiayaan dan kepemilikan oleh pemerintah, pembiayaan ekspor,
pembiayaan lokal, pendanaan swasta, atau kombinasi dari ini. Memperoleh pembiayaan
untuk PLTN pertama adalah usaha yang kompleks, dan mengembangkan rencana sukses
untuk mendapatkan pembiayaan tersebut akan membutuhkan keahlian yang signifikan.
Tugas utama selama laporan Studi Kelayakan adalah pengembangan rencana keuangan
untuk PLTN dan analisis risiko pembiayaan. Rencana keuangan harus menentukan
sumber pembiayaan (pemerintah, pinjaman lokal, pinjaman eksternal, dll) dan tingkat
ekuitas dan meminjam uang (kredit). Rencana ini juga akan mengevaluasi biaya
pendanaan (IDC, biaya spesifik lainnya, dll) yang akan diperhitungkan dalam analisis
ekonomi proyek untuk menentukan solusi optimal untuk pembiayaan, termasuk equity
ratio / pinjaman (30/70 atau 25/75). Mengendalikan biaya pendanaan akan memerlukan
perhatian terhadap banyak masalah. Sumber pembiayaan mencari peluang untuk
mendapatkan tingkat pengembalian atas investasi mereka yang adil dengan keyakinan
dalam pemulihan modal mereka selama jangka waktu yang wajar. Persyaratan ini berlaku
apakah pembiayaan publik atau swasta, tapi pembiayaan publik mungkin memiliki
toleransi risiko yang lebih tinggi dari pembiayaan swasta. Namun, pengendalian risiko
umum untuk kedua pendekatan. Rencana manajemen risiko termasuk dalam laporan
Studi Kelayakan harus mengidentifikasi semua risiko kunci keuangan, sumber mereka,
probabilitas dan konsekuensi mereka, dan bagaimana mereka sedang dikendalikan dan
dikurangi, termasuk sifat asuransi risiko dan jaminan. Rencana ini harus mencakup
dampak dari setiap peristiwa penting seperti keterlambatan dalam konstruksi PLTN,
berkepanjangan PLTN shutdowns, kewajiban umum, penundaan peraturan, campur
tangan politik dan intervensi publik. Rencana keuangan yang sukses harus
memperhitungkan kerentanan bangsa terhadap risiko dan faktor merugikan, dalam rangka
memperoleh kemampuan untuk meminimalkan atau mengurangi dampaknya, mereka
harus turun tangan. Isu kepentingan dan pentingnya modal dari sudut pandang lembaga
keuangan termasuk stabilitas politik dan ekonomi bangsa, tingkat keterlibatan sosial
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politik, prospek melanjutkan pembangunan ekonomi, perlindungan investasi asing,
pengundangan undang-undang yang menguntungkan untuk PLTN, keberadaan kompeten
badan pengawas dan kemampuan untuk mengelola proyek-proyek konstruksi modal
besar. Rencana keuangan yang sehat PLTN juga diperlukan untuk menarik perhatian
kreditor dan menarik mereka untuk tawaran pada proyek tersebut.

8.2. Pendekatan dan Metodologi
Analisis ekonomi adalah pendekatan analisis sistematis untuk menentukan alokasi
sumber daya yang optimal. Ini melibatkan perbandingan dua atau lebih alternatif dalam
mencapai tujuan tertentu di bawah serangkaian asumsi dan kendala. Analisis ekonomi
harus memperhitungkan biaya kesempatan dari sumber daya yang digunakan dan
mencoba untuk mengukur biaya moneter, pribadi dan sosial dan manfaat proyek untuk
masyarakat atau ekonomi.
Analisis ekonomi membandingkan biaya ekonomi proyek dengan manfaat ekonomi
proyek; dengan kata lain, melakukan apa yang kemudian dikenal sebagai CBA. Analisis
harus mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek PLTN dan membandingkan secara
ekonomi untuk alternatif lainnya. Biaya dan manfaat harus dipertanggungjawabkan
semaksimal mungkin, sehingga estimasi keuntungan ekonomi bersih yang terkait dengan
PLTN sebagai kasus alternatif di mana investasi baru akan diinvestasikan. Metodologi
membandingkan biaya dan manfaat adalah sama saja baik sebagai ekonomi maupun
sebagai nilai keuangan suatu proyek, tetapi definisi dari biaya dan manfaat jelas berbeda.
Titik kunci dari analisis kelayakan ekonomi adalah bahwa hal itu dilakukan dari sudut
pandang masyarakat, yaitu menilai kontribusi proyek untuk kesejahteraan ekonomi
daerah atau negara, sedangkan analisis kelayakan finansial dibuat atas nama sponsor
proyek pembangkit, dan mengevaluasi kemampuan proyek untuk menyediakan layanan
utang dari modal yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan proyek. Ini
adalah kegiatan analitis yang rumit yang memerlukan keterampilan khusus yang mungkin
tidak tersedia secara internal. Akibatnya, mungkin perlu untuk menyewa konsultan
eksternal untuk memperkirakan biaya pribadi dan sosial dan manfaat dari proyek untuk
masyarakat atau perekonomian. Tujuan utama dari analisis ekonomi adalah untuk
membantu menciptakan dan memilih proyek yang akan memberikan kontribusi untuk
kesejahteraan masyarakat. Alat-alat analisis ekonomi dapat membantu menjawab
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berbagai pertanyaan tentang dampak proyek terhadap entitas yang melakukan proyek,
pada masyarakat dan di berbagai pemangku kepentingan, dan tentang risiko dan
keberlanjutan proyek. Kajian analisis ekonomi memberikan solusi dan rekomendasi
mengenai:
(A)

Tujuan Proyek:

(i)

Tujuan proyek harus didefinisikan secara jelas. Sebuah definisi yang jelas tentang

tujuan akan membantu mengurangi jumlah alternatif yang dipertimbangkan, dan
membantu dalam memilih yang tepat alat analisis dan indikator kinerja. Seperangkat
alternatif yang layak harus ditentukan berdasarkan tujuan proyek.
(ii)

Hubungan proyek dengan tujuan pembangunan yang lebih luas dari sektor ini dan

negara merupakan bagian integral dari pembenaran ekonomi untuk proyek tersebut, dan
analis harus selalu memastikan bahwa proyek sesuai dengan strategi negara dan sektor
yang lebih luas.
(iii)

Dalam hal Studi Kelayakan PLTN, tujuan utama bukan pembangunan pembangkit

listrik semata,

tetapi hasil lainnya seperti pasokan listrik yang stabil dan dapat

diandalkan, pada biaya produksi dapat diprediksi, pengurangan dampak lingkungan yang
merugikan, diversifikasi pasokan, dll.
(B)

Hasil Proyek dan hasil alternatif:
(I)

konsekuensi

ekonomi

bagi

pemilik

jika

proyek

PLTN

yang

jika

proyek

PLTN

tidak

dipertimbangkan tidak dilaksanakan;
(ii)

konsekuensi

ekonomi

bagi

negara

dilaksanakan.
(C)

Solusi optimal untuk memenuhi tujuan tertentu:
(i)

Biaya dan manfaat dari solusi alternatif mencapai tujuan yang sama harus
diteliti dan diperkirakan.

(ii)

Alternatif bisa melibatkan teknologi yang berbeda, spesifikasi teknis,
kebijakan atau pengaturan kelembagaan, lokasi, penerima manfaat,
pengaturan keuangan, atau perbedaan dalam skala atau waktu proyek.
Perbandingan alternatif akan menunjukkan jalan terbaik untuk pemenuhan
tujuan ekonomi.

(D)

Mereka diuntungkan dari dan mereka menanggung biaya proyek:
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(I)

Secara umum, proyek yang baik memberikan kontribusi untuk kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan, bermanfaat tapi tidak semua orang merasakannya,
dan beberapa pihak bahkan mungkin kehilangan manfaat tersebut (kelompok yang
mendapat manfaat dari proyek yang belum tentu mereka yang menanggung biaya
proyek).

(Ii)

Mengidentifikasi orang-orang yang akan mendapatkan, orang-orang yang akan
membayar biaya, dan orang-orang yang akan menghadapi dampak buruk
memberikan wawasan analis ke dalam insentif yang berbagai pemangku
kepentingan harus mendapatkan, jika proyek ini dilaksanakan seperti yang
dirancang.

(E)

Dampak proyek pada situasi fiskal:

(I)

Kebijakan fiskal adalah penting bagi stabilitas makroekonomi suatu negara, dan
dampak terkait proyek harus selalu dianalisis.

(Ii)

Dalam analisis ekonomi, pajak yang merupakan bagian dari total manfaat proyek
disetorkan kepada pemerintah, yang bertindak atas nama masyarakat secara
keseluruhan, dan karena harga input dan output dipertimbangkan untuk CBA
harus bersih dari nilai tambah pajak dan pajak langsung dan tidak langsung
lainnya; Hal ini adalah karena pajak tidak diperlakukan sebagai biaya karena
mereka secara teoritis manfaat kepada masyarakat. Sebaliknya, subsidi
pemerintah untuk proyek ini adalah biaya untuk masyarakat. Dalam analisis
keuangan, penyesuaian tersebut tidak harus dibuat - pajak diperlakukan sebagai
biaya dan subsidi sebagai kembali.

(Iii)

Bagaimana dan sejauh mana biaya proyek ditemukan dari pengguna akhir?
Perubahan apa dalam pengeluaran publik dan pendapatan akan menyebabkan
timbulnya proyek? Apa yang akan menjadi efek bersih untuk pemerintah pusat
dan pemerintah daerah?

(F)

Keberlanjutan Finansial Pelaksanaan Proyek:

(i)

Pembiayaan proyek seringkali penting untuk keberlanjutan. Profil arus kas sering
sama pentingnya dengan manfaat secara keseluruhan. Untuk alasan ini, penting
untuk mengetahui bagaimana proyek ini akan dibiayai dan siapa yang akan
menyediakan dana dan syaratnya.

(G)

Dampak Lingkungan Pelaksanaan proyek:
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(i)

Ada perbedaan penting antara sektor publik dan sektor swasta dalam memandang
mengenai biaya (atau manfaat) kepada masyarakat berkaitan dengan proyek,
tetapi tidak tercermin dalam cash flow. Ketika biaya dan manfaat dapat diukur
dalam satuan moneter, mereka harus diintegrasikan ke dalam analisis ekonomi.

(H)

Evaluasi apakah proyek tersebut bermanfaat:

(i)

Biaya dan manfaat harus diukur setiap kali perkiraan yang wajar dapat dibuat. Hal
ini tidak selalu layak untuk mengukur semua manfaat dan biaya, dan kadangkadang berbagai pendekatan harus digunakan.

(Ii)

Hal ini penting untuk memperhitungkan semua biaya dan manfaat dan untuk
membuat perbandingan yang tepat dari uang arus muncul pada waktu yang
berbeda.

(I)

Proyek risiko:

(i)

analisis ekonomi proyek tersebut selalu didasarkan pada kejadian di masa depan
yang tidak pasti dan melibatkan penilaian risiko implisit atau eksplisit. Unsurunsur dasar dalam biaya dan aliran manfaat jarang diwakili oleh satu nilai, tetapi
lebih sering dengan rentang nilai yang memiliki likelihood berbeda terjadinya.

(ii)

Sangat diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan variasi
dalam nilai-nilai dasar elemen dan jelas mencerminkan pengaruh mereka pada
hasil proyek. analisis ekonomi harus mengidentifikasi variabel penting yang
menentukan hasil proyek.

(J)

Evaluasi eksternalitas lingkungan:

(i)

Pertimbangan dampak lingkungan (positif dan negatif) yang mengarah ke manfaat
sosial dan biaya sosial merupakan bagian penting dari analisis ekonomi
pembangkit listrik, tetapi mereka tidak dipertimbangkan dalam analisis keuangan
karena mereka tidak menghasilkan aktual pengeluaran atau pendapatan.

(K)

Konversi harga pasar ke dalam akuntansi:

(i)

Dalam analisis keuangan, harga pasar, yang memperhitungkan rekening pajak dan
subsidi, biasanya digunakan. Dalam analisis ekonomi, beberapa harga pasar dapat
berubah sehingga lebih akurat dan mencerminkan nilai-nilai sosial atau ekonomi.
Harga disesuaikan ini disebut “shadow” (harga 'bayangan' atau harga 'akuntansi').
Dalam analisis ekonomi dan keuangan, harga proyeksi juga digunakan, dalam hal
ini, keduanya menggunakanya untuk sebagian besar komponen harga hipotetis.
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Langkah-langkah utama dalam analisis kelayakan ekonomi pembangkit listrik
adalah:
-

Mendirikan proyek ekonomi seumur hidup.

-

Memilih titik acuan untuk menghitung nilai sekarang (titik nyaman adalah waktu
ketika proyek datang ke dalam operasi).

-

Menentukan tingkat eskalasi yang sesuai jika variabel seperti harga energi atau
biaya konstruksi meningkat pada tingkat yang berbeda dengan tingkat inflasi
umum, pembangunan proyek dan alternatif bersaing aliran biaya tahunan tanpa
eskalasi kehidupan ekonomi proyek. Ini termasuk biaya modal tahunan, biaya O
& M, biaya penggantian, non-moneter yang diukur (eksternalitas) dan biaya
lainnya.

-

Perakitan manfaat tahunan tanpa eskalasi untuk umur proyek. Ini termasuk nilai
pembangkit listrik, diukur menggunakan manfaat non-moneter dan manfaat
lainnya.

-

Meningkatnya biaya dan manfaat yang ditentukan di atas.

-

Menetapkan tingkat diskonto sosial yang sesuai.

-

Menghitung indikator kinerja ekonomi yang dipilih.

-

Melakukan analisis sensitivitas dan risiko.

Mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek dan menentukan apakah proyek tersebut
menguntungkan sehubungan dengan pilihan generasi alternatif berdasarkan hasil analisis.
Perbandingan benar dibuat menggunakan basis nilai umum. Penggunaan satuan moneter
nilai konstan sepanjang penelitian sangat dianjurkan untuk menghindari pengaruh
mengganggu tingkat yang berbeda dan bervariasi dari inflasi, yang tidak harus
diperkirakan dan kemudian dikompensasi. Jangka waktu yang biasa digunakan untuk
CBA dimulai tahun pertama operasi pembangkit listrik dan memanjang melalui
kehidupan ekonominya. Ini adalah praktek yang normal bahwa biaya dan manfaat
dinyatakan dalam nilai konstan yang ada pada saat selesainya STudi Kelayakan (misalnya
dinyatakan dalam nilai dolar konstan tahun studi).
8.3. Lingkup Studi
8.3.1.

Estimasi Biaya Proyek
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Untuk tujuan mempertimbangkan biaya proyek seumur hidup dengan cara yang
sistematis dan komprehensif, itu adalah berguna untuk bekerja dalam kerangka yang
disediakan oleh sistem akun IAEA untuk PLTN. Komponen biaya pengelolaan limbah
diperlakukan sebagai dana yang disimpan. Komponen biaya saat ini adalah:Biaya
Investasi Modal -Total (TCICs); biaya siklus bahan bakar nuklir; biaya O & M.
Seperti yang akan dibahas di bawah, dekomisioning dan pengelolaan limbah biaya
yang harus disertakan dalam itu biaya proyek seumur hidup.
8.3.2.

Biaya Investasi Modal Total
The TCICs adalah biaya untuk memperoleh dan membangun PLTN dan

membawanya ke operasi komersial. Biaya ini membuat sekitar tiga perempat dari total
biaya pembangkitan listrik dari nuklir kekuasaan. The TCICs dapat dipecah menjadi dua
kategori besar: biaya overnight (Overnight Cost/OC) yaitu biaya membangun PLTN jika
itu harus benar-benar dibangun 'semalam' (tidak ada pembiayaan dan tidak ada eskalasi)
dan biaya keuangan. Breakdown ini penting, karena kegagalan untuk membedakan antara
perkiraan yang termasuk biaya keuangan dibandingkan dengan tidak termasuk mereka
dapat menyebabkan kebingungan dalam perbandingan angka biaya modal diterbitkan.
Dalam sistem akun IAEA, biaya overnight terdiri akun 21-54 dan 70. Konsep OC
adalah berguna satu dalam hal abstrak dari kenyataan bahwa pembangunan sebuah PLTN
biasanya akan meregangkan selama beberapa tahun di mana harga peralatan, tenaga kerja
dan bahan mungkin sangat baik meningkat, dan di mana bunga atas pinjaman yang
dilakukan untuk membiayai pembangunan akan harus dikeluarkan. Sebuah perkiraan
biaya yang tidak membuat seperti kehendak abstraksi, menurut definisi, embed perkiraan
eskalasi, durasi konstruksi, profil pengeluaran dan suku bunga mungkin variasi. Karena
variasi ini yang cenderung berbeda antara proyek, biaya memperkirakan bahwa termasuk
mereka akan membuat sulit untuk membandingkan biaya proyek dengan cara yang
bermanfaat. Sebaliknya, sejauh perkiraan OC berbeda antara proyek, ada kemungkinan
bahwa perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan akurat dalam variasi seperti biaya
tenaga kerja di lokasi yang berbeda, kebutuhan bahan untuk pembangunan berbagai jenis
pembangkit, dll
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Perlu dicatat bahwa biaya pembongkaran dapat dimasukkan di bawah pos OC (sebagai
akun 54), meskipun mereka mungkin alternatif dimasukkan dalam O & M biaya (sebagai
akun 870).

Melaporkan biaya investasi semalam bervariasi, bahkan ketika disajikan pada 'per kW
(e)' dasar. Sangat mungkin bahwaperbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor
'nyata', dalam arti mencerminkan perbedaan kondisi pasar lokaldan pilihan teknologi.
Pada saat yang sama, ada faktor-faktor yang sebagian besar 'jelas' dalam arti
mencerminkanperbedaan pendekatan akuntansi dan / atau penyimpangan nilai tukar dari
pembelian yang tepat 'paritas daya 'tingkat. Selain itu, ada data terbatas pada biaya barubaru ini sebenarnya membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang tersedia. Bahkan,
Data biaya konstruksi yang disediakan oleh vendor mungkin optimis, terutama menjelang
komitmen kontrak, jika tidaktunduk evaluasi independen. Dalam konteks ini, adalah
keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan vendor, dan akan lebih bijaksana dari
Amerika terlibat dalam Studi Kelayakan untuk melakukan atau komisi independen
mereka sendiri penilaian dari biaya overnight dalam konteks proyek PLTN yang
diusulkan mereka. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada baik top down atau bottom
up pendekatan estimasi biaya. Pendekatan bergantung pada penerapan indeks eskalasi
dan faktor skala rekayasa untuk referensi pembangkit. Pembangkit yang berteknologi
serupa dengan PLTN yang diusulkan, tetapi yang dibangun pada waktu dan tempat yang
berbeda. Dengan demikian dalam kondisi pasar yang berbeda), meskipun referensi
pembangkit mungkin berbeda dalam beberapa aspek penting. Biasanya ukuran, indeks
eskalasi dan rekayasa skala faktor akan dirancang untuk menyesuaikan perbedaan pada
kondisi pasar yang relevan dan ukuran pembangkit masing-masing. Sebuah pendekatan
bottom up untuk memperkirakan potensi biaya PLTN akan lebih mengandalkan
dekomposisi pembangkit menjadi komponen utama. Beberapa komponen ini(misalnya
generator turbin) dapat lebih transparan harga daripada yang lain, tetapi dengan saran
ahli, dimungkinkan untukmendapatkan beberapa pemahaman tentang biaya keseluruhan
dari paket PLTN lengkap menggunakan pendekatan ini.

Komponen biaya keuangan TCICs dapat dipecah menjadi biaya eskalasi (akun 60), bunga
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selama konstruksi (IDC) (akun 61) dan biaya (akun 62). Perhatikan bahwa biaya
dekomisioning disertakan (Sebagai akun 54) jika tidak dimasukkan sebagai bagian dari
O & M biaya (akun 870) biaya eskalasi hasil dari perubahan harga komoditas, tingkat
upah, dll tiba di perkiraan dari TCICs untuk proyek PLTN potensial, ini harus
diproyeksikan atau perkiraan - tugas yang menantang. Demikian pula, IDC yang terdiri
dari akumulasi uang dicairkan untuk melunasi bunga atas modal yang diinvestasikan di
pabrik selama konstruksi harus diperkirakan dalam penyusunan setiap perkiraan biaya
yang disiapkan untuk keperluan evaluasi proyek kelayakan dari perspektif ekonomi.
Kedua biaya eskalasi dan IDC akan tergantung, untuk tingkat besar, durasi konstruksi.
Sejauh biaya eskalasi yang bersangkutan, semakin lama durasi yang diharapkan dari
konstruksi, semakin banyak ketidakpastian akan ada sekitar diproyeksikan perubahan
biaya yang relevan. Sejauh IDC adalah khawatir, biaya membawa beban utang yang
diberikan untuk hasil waktu yang lebih lama dalam hubungan jelas antaradurasi
konstruksi dan IDC: lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah PLTN,
semakin tinggi dihasilkan IDC.
8.3.3.

Pembiayaan Bangunan Baru
Tenaga nuklir memiliki kecenderungan historis untuk mendorong biaya up.

Pendatang baru harus memperhatikan kenyataan bahwa peraturan nasional berubah
secara signifikan dari satu negara ke negara lain, dan perubahan yang berlawanan dengan
standardisasi, yang merupakan ukuran biaya pengurangan utama. penyimpangan lisensi
nasional dari aturan yang berlaku di negara penjual juga dapat menanggung harga. Hal
ini juga penting untuk memperhatikan fakta bahwa perizinan tidak satu set statis aturan;
aturan cenderung berkembang, dan, lebih sering daripada tidak, mereka cenderung untuk
mendorong biaya up. Masalah lainnya adalah yang pertama dari jenis risiko bahwa
negara-negara pendatang baru tenaga nuklir cenderung meremehkan. Tanpa referensi
pembangkit, risiko biaya eskalasi sebagai hasil konstruksi mungkin mengejutkan.
Realitas di lapangan tampaknya mau tidak mau melanggar prediksi biaya yang terbaik,
bahkan di negara-negara yang dinyatakan berhasil dalam menjaga proyek ulang pada
waktu dan anggaran. Kecenderungan ini membuat tenaga nuklir jelas lebih tunduk
memberikan cara untuk sumber energi bersaing yang menjadi lebih hijau dan mengemudi
menurunkan biaya bahan bakar mereka. Mereka berhasil dalam mencapai biaya yang
lebih rendah levelized energi, yang kini bersaing dengan biaya levelized tenaga nuklir
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mempertimbangkan biaya operasional bahan bakar dan pemeliharaan ditambahkan ke
biaya pembiayaan modal awal besar tenaga nuklir dan infrastruktur.

Untuk membangun baru di negara pendatang baru, skenario paling berisiko di biaya
pembangkit. Dalam hal ini, biaya membangun baru bisa mulai dari biaya rinci dari
pembangkit referensi bahwa, mengingat akurasi (dengan asumsi diketahui, yang mungkin
tidak terjadi mengingat kepekaan komersial yang terlibat), menjadielemen dasar risiko
rendah. Untuk biaya ini, estimator harus menambahkan biaya perubahan desain yang tak
terelakkan rinciyang diperlukan untuk mengadaptasi desain mengacu pada kondisi lokasi
baru dan biaya kondisi lisensi baru. Selain itu, setiap margin keuntungan dan eskalasi
harga peralatan, konstruksi dan tak terduga akan harusdiperhitungkan.
8.3.4.

Biaya Daur Bahan Bakar Nuklir
Ada dua jenis utama dari bahan bakar reaktor: uranium oksida (UOX) dan bahan

bakar MOX. BBN UOX adalah output dari disebut sekali melalui siklus bahan bakar
dimana bahan bakar bekas disimpan pembuangan akhir pending berikut penghapusandari
inti reaktor. Hasil bahan bakar MOX dari pengolahan, dimana fisil plutonium dan
uranium sisa dari bahan bakar bekas setelah penghapusan dari inti reaktor, dapat
digunakan untuk membuat bahan bakar baru.

IAEA akun sistem bahan bakar biaya siklus terdiri menyumbang 100-171, dan menutupi
driver utama dari biaya bahan bakar untuk kedua hal ini sekali melalui dan siklus bahan
bakar pengolahan, termasuk pasokan uranium, konversi,pengayaan dan fabrikasi
perakitan bahan bakar. Piutang juga didefinisikan untuk biaya pembuangan akhir bahan
bakar bekasdalam kasus di mana tidak ada pengolahan berlangsung, serta untuk biaya
pembuangan akhir limbah radioaktif dari reprocessing 2.
Dalam memperkirakan bahan bakar biaya mungkin timbul selama masa dari PLTN untuk
tujuan evaluasi ekonomi selama Studi Kelayakan, itu akan diperlukan untuk membuat
asumsi untuk yang dari dua siklus bahan bakar ini akan digunakan.
Studi lain menunjukkan bahwa biaya siklus bahan bakar mungkin sekitar 20% lebih tinggi
dari sekali melalui perkiraan $ 8,28 / MW • h, jika pengolahan diadopsi.
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8.3.5.

Biaya Operasi dan Perawatan

8.3.6.

Isu-isu Penting dalam Analisis Ekonomi

Beberapa isu dan masalah-masalah yang khas dalam analisis ekonomi harus dihadapi dan
diselesaikan di bagian ekonomi dari Studi Kelayakan, seperti dibahas di bawah.

8.3.6.1.

Nilai moneter dari manfaat

Karena pasar tidak pernah sempurna di dunia nyata, harga pasar yang sebenarnya
digunakan dalam analisis keuangan mungkin gagal untuk mencerminkan nilai sosial input
dan output dalam CBA ekonomi. Hal ini mungkin terjadi ketika beberapa harga yang
diatur oleh pemerintah untuk mengkompensasi kegagalan pasar yang dirasakan dalam
cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan mereka sendiri. Hal ini dapat terjadi ketika
pajak tidak langsung digunakan untuk memperbaiki eksternalitas, ketika ada hambatan
rezim atau perdagangan monopoli, atau karena beberapa kendala hukum lainnya atau
ketidaksempurnaan pasar (misalnya tarif untuk masukan energi atau bahan bakar). Setiap
kali beberapa masukan dipengaruhi oleh distorsi harga yang kuat, ini dapat dianggap
dalam penilaian proyek, dan, melalui penggunaan faktor konversi yang sesuai,
transformasi dari harga pasar menjadi harga akuntansi yang mungkin lebih
mencerminkan kesempatan sosial sumber daya harus dilakukan. Praktek internasional
telah diasumsikan faktor standar untuk beberapa kelas input dan output; lainnya
memerlukan faktor tertentu yang akan ditetapkan kasus per kasus. Namun demikian,
sering ada argumen ekonomi yang baik untuk menggunakan harga batas atau biaya
marjinal, atau keduanya, sebagai harga akuntansi, ketika harga sebenarnya dianggap
menyimpang luas dari biaya kesempatan sosial. Dalam kasus proyek pembangkit listrik,
manfaat diukur sebagai pendapatan dari penjualan energi dengan harga akuntansi yang
sesuai, yang harus ditentukan sementara akuntansi untuk distorsi yang mungkin ada di
pasar pembangkit listrik.

8.3.6.2.

Diskonto

Tingkat diskonto dalam analisis ekonomi proyek investasi - tingkat diskonto sosial –
upaya untuk mencerminkan pandangan sosial tentang bagaimana manfaat masa depan
dan biaya harus dihargai terhadap orang-orang yang hadir. Ini mungkin berbeda dari
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tingkat diskonto keuangan ketika pasar modal tidak sempurna (yang selalu terjadi dalam
kenyataan). Teoretis sastra dan praktek internasional menunjukkan berbagai pendekatan
dalam menafsirkan dan memilih nilai tingkat diskonto sosial untuk diadopsi. Tingkat
diskonto 10% diadopsi oleh Bank Dunia dan, baru-baru ini, oleh Bank Eropa untuk
Rekonstruksi dan Pembangunan, dapat dianggap sebagai batas atas. Biasanya, pemerintah
menetapkan tingkat diskonto sosial bagi proyek-proyek umum di tingkat yang lebih
rendah dari lembaga keuangan internasional. Penggunaan tingkat diskonto yang rendah
kadang-kadang dibenarkan untuk estimasi keuntungan bersih lingkungan proyek oleh
fakta bahwa dampak lingkungan menghasilkan efek negatif dalam jangka panjang.
Beberapa orang berpendapat mendukung tingkat diskonto nol karena pertimbangan etika
untuk generasi mendatang. Dalam kasus apapun, di mana dampak lingkungan yang kuat
terjadi, tingkat diskonto yang rendah (sekitar. 3-5%) harus dipilih untuk menyertakan
beberapa prinsip-prinsip etika seperti prinsip kehati-hatian. Karena tidak ada cara yang
benar-benar memuaskan komputasi tingkat diskonto sosial berdasarkan data ekonomi
umum dan tujuan, estimasi yang selalu mengandung unsur kesewenang-wenangan. Untuk
mengimbangi kesewenang-wenangan ini, rentang dapat didefinisikan dan analisis
sensitivitas diterapkan.

8.3.6.3.

Eksternalitas lingkungan

Tujuan dari fase ini adalah untuk mengevaluasi biaya eksternal atau manfaat dari dampak
lingkungan pada masyarakat yang tidak dipertimbangkan dalam analisis keuangan, dan
karena itu tidak tercermin dalam arus kas langsung. Ini mungkin termasuk dampak polusi
udara pada mortalitas dan morbiditas orang, dampak pada pembangkit listrik, bahan
bangunan dan keanekaragaman hayati, akustik dan polusi visual, penurunan nilai tanah
dan real estate di zona dampak, dll. Kehadiran eksternalitas telah menjadi salah sumber
utama dari perbedaan antara manfaat pribadi dan sosial proyek. Dalam konteks analisis
proyek, dampak lingkungan harus benar dijelaskan dan dinilai, mungkin dengan bantuan
metode evaluasi yang canggih. Untuk ringkasan dari literatur yang relevan, dan diskusi
metodologi untuk monetisasi dampak lingkungan, lihat Eksternalitas Energi, Metodologi
2005 yang diperbarui oleh Komisi Eropa. Perangkat komputer IAEA’s SIMPACTS, yang
telah dikembangkan dengan tujuan utama membantu negara-negara berkembang yang
menilai biaya eksternal dari pembangkit listrik, dapat membantu dalam fase ini. Sebagai
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aturan umum, selain biaya keuangan, biaya sosial atau manfaat selain kompensasi yang
mengalir dari proyek kepada pihak ketiga yang dapat diidentifikasi, diukur dan diberi
nilai moneter yang realistis harus diperhitungkan dalam CBA. Jika hal ini sulit atau tidak
mungkin untuk dilakukan, biaya dan manfaat harus diperhitungkan dan dijelaskan
setidaknya dalam istilah fisik untuk penilaian kualitatif, untuk memberikan pengambil
keputusan lebih banyak bahan untuk memfasilitasi keputusan. Pencantuman biaya
lingkungan dan manfaat dalam CBA dari PLTN kemungkinan akan memiliki dampak
yang menguntungkan pada penilaian yang karena polusi udara yang cukup besar dan
pengurangan emisi karbon dapat diperoleh dari menambahkan energi nuklir daripada
alternatif bahan bakar fosil. Eksternalitas lainnya mungkin termasuk:
-

Nilai dikaitkan dengan ketergantungan yang lebih besar atau lebih kecil pada
impor energi, evaluasi yang dapat dilakukan dengan menerapkan harga bayangan
yang sesuai (jika ada distorsi pasar energi karena tugas, pajak-pajak internal, harga
yang dikenakan, dll) dengan energi pengganti dari luar negeri;;

-

Perkiraan keamanan manfaat pasokan menambah kapasitas nuklir baru, yang
dapat dimodelkan sebagai mengurangi biaya mengasuransikan terhadap gangguan
pasokan bahan bakar (misalnya biaya penambahan kapasitas penyimpanan
tambahan gas yang seharusnya dapat ditambahkan dalam sebuah skenario di mana
investasi mengalir ke pembangkit listrik gas daripada generasi nuklir).

8.3.7.
8.3.7.1.

Indikator Unjuk Kerja Proyek
Nilai sekarang bersih (NPV)

Nilai sekarang bersih (NPV) dari proyek didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai
sekarang dari semua manfaat proyek terkait dan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek
terkait. Ini adalah indikator kinerja yang sangat singkat proyek investasi. NPV yang lebih
besar dari nol menunjukkan bahwa proyek menghasilkan keuntungan bersih dan
umumnya diinginkan. Hal ini juga berguna untuk peringkat proyek yang saling eksklusif
karena nilai-nilai diskonto arus kas alternatif menunjukkan yang lebih menguntungkan.
Namun, penilaian proyek umumnya tampak pada indeks prestasi ekonomi bukan pada
perbedaan numerik biaya; variasi dari metode perbandingan, rasio biaya-manfaat, karena
itu lebih sering diadopsi.
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8.3.7.2.

Rasio biaya manfaat

Rasio nilai sekarang dari arus manfaat seumur hidup pada aliran biaya hidup dihitung.
Manfaat harus melebihi biaya, yaitu rasio (nilai sekarang [manfaat]) / (nilai sekarang
[biaya]) harus lebih besar dari kesatuan dengan margin dapat diterima untuk proyek yang
akan dinilai layak secara ekonomi. Metode ini mudah dan sederhana - itu adalah angka
murni yang independen dari ukuran investasi. Adalah hal yang tidak mungkin
menunjukkan ekonomi yang berarti, selain fakta sederhana bahwa manfaat melebihi
biaya dengan persentase tertentu. Dalam hal itu, indeks lebih berguna dari manfaat
ekonomi yang merupakan laba bersih dari total investasi modal dalam proyek tertentu,
yang didefinisikan sebagai rasio keuntungan bersih untuk modal investasi. Ini
menghindari bahaya menutup kerugian dengan memalsukan biaya dengan cara
memasukkan item manfaat langsung ke dalam aliran biaya. Hal ini memungkinkan suatu
perbandingan hasil, termasuk kesempatan yang hilang dari modal dengan bukti nyata
manfaat proyek dalam menghasilkan modal.

8.3.7.3.

Internal rate of return(Tingkat Pengembalian Modal)

Metode ini mengatasi kelemahan menggunakan tarif diskon yang acak dipilih yang
mungkin tidak tepat jika kondisi ekonomi harus berubah. Internal rate of return (IRR),
juga disebut ekonomi yang sama, yaitu biaya bersih dari proyek ini adalah nol. Tingkatan
ini menunjukkan pengembalian yang diharapkan pada proyek yang memiliki biaya
investasi awal tertinggi (umumnya, di nuklir terhadap perbandingan pembangkit listrik
bahan bakar fosil, itu adalah skema berbasis nuklir). Di bawah nilai IRR tertentu, investasi
itu dipertimbangkan tidak cocok. Metode IRR adalah transparan, memfasilitasi
dimasukannya fitur non-teknis yang terukur, dan dapat dibandingkan secara langsung
dengan indikator ekonomi lainnya yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

8.3.7.4.

Unit biaya listrik teraras

Analisis kelayakan ekonomi dari pembangkit listrik tidak lengkap sampai biaya produksi
energi telah ditentukan dan dibandingkan dengan sumber-sumber alternatif yang
bersaing. Teknologi pembangkit listrik yang berbeda memiliki karakteristik tertentu yang
dapat bervariasi dari satu teknologi ke teknologi yang lain. karakteristik seperti waktu
konstruksi, output listrik, masa operasi proyek, investasi modal, sumber bahan bakar
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(harga dan ketidakstabilan harga), biaya operasi dan pemeliharaan, semua mempengaruhi
struktur biaya proyek. Metodologi biaya levelized adalah metodologi standar yang
memungkinkan kinerja perbandingan seperti itu. Jumlah energi yang dihasilkan oleh
pembangkit listrik dan waktu terkait biaya operasional umumnya akan bervariasi dari
tahun ke tahun; Oleh karena itu, nilai-nilai sekarang dari aliran biaya tahunan dan output
energi dikerjakan dalam evaluasi biaya. Perhitungan dapat dilakukan, pada prinsipnya,
dilakukan istilah moneter yang berjalan (berlaku), eskalasi biaya nominal dengan tingkat
diskon yang nominal, atau dalam istilah moneter yang konstan, menggunakan 'riil (nyata)'
yaitu net inflasi, biaya eskalasi dan diskon 'riil (nyata)'. Utilitas lebih suka menggunakan
istilah moneter saat ini untuk memperkirakan biaya sedekat mungkin dengan nilai yang
sebenarnya, antara lain, karena tingkat tarif didasarkan pada kebutuhan arus kas. Untuk
tujuan perbandingan umum, metode diskonto dalam moneter yang konstan dianjurkan.
Biaya total pembangkit listrik diperhitungkan dalam perhitungan biaya levelized
termasuk investasi modal, O & M, siklus bahan bakar, pengelolaan limbah, memenuhi
peraturan emisi (termasuk mungkin biaya karbon) dan dekomisioning. Seperti
pengeluaran dari kategori biaya tertentu (misalnya biaya O & M) yang terdistribusi secara
merata selama setiap tahun, dapat diasumsikan bahwab hal itu terjadi pada pertengahan
tahun. Biaya levelized dapat dilihat sebagai tingkat yang harus dibebankan pada setiap
kWh energi listrik pada nilai sekarang dari total biaya pembangkit listrik. Unit biaya
listrik teraras (LUEC) tidak tergantung pada tanggal diskonto. Perlu dicatat bahwa biaya
unit ini bukan angka rata-rata. Proses diskonto cenderung nilainya berat pada bagian awal
dari periode waktu yang bersangkutan, akibatnya dalam perbandingan pembangkit listrik
bahan bakar fosil, nuklir memerlukan waktu yang lebih lama di mana biaya produksi
menguntungkan dan cukup dihargai.
8.3.8. Analisis Sensitifitas dan Risiko
Ketidakpastian dan risiko adalah poin penting yang harus dipertimbangkan ketika menilai
proyek investasi. Ketidakpastian ramalan dilakukan di CBA berasal dari ketidakpastian
variabel dan parameter yang masuk ke dalam CBA. Hasil yang tidak menguntungkan bagi
sponsor proyek adalah mungkin terjadi, risiko harus dianalisis agar menjadi layak.
Prosedur yang direkomendasikan berdasarkan:
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•

Langkah pertama, di mana analisis sensitivitas harus menentukan dampak yang
diasumsikan, perubahan variabel menentukan biaya dan manfaat yang terlihat
pada indeks keuangan dan ekonomi dihitung (NPV, IRR atau LUEC);

•

Langkah kedua melibatkan studi tentang distribusi probabilitas variabel yang
dipilih dan perhitungan nilai yang diharapkan dari indikator kinerja proyek.
Diskusi tentang sensitivitas, risiko dan skenario yang digunakan dalam analisis
risiko yang terkait dengan proyek yang diberikan di bawah.

8.3.8.1.

Analisis sensitivitas

Analisis sensitivitas dan beralih nilai telah menjadi alat-alat tradisional analisis risiko
dalam penilaian proyek investasi. Analisis sensitivitas dapat didefinisikan sebagai
penyelidikan dampak pada kriteria keputusan (indeks kinerja: NPV, IRR atau LUEC) dari
variasi dalam variabel proyek penting dan parameter diambil satu per satu. Langkah
utamanya terdiri dari pemilihan variabel 'kritis' dan parameter dari model, yaitu, yang
variatif, positif atau negatif, sehubungan dengan nilai yang digunakan sebagai estimasi
terbaik dalam kasus dasar, memiliki efek terbesar pada indeks kinerja (NPV, IRR atau
LUEC). Analisis nilai beralih menentukan persentase yang variabel harus berangkat dari
nilai diposting agar keuntungan bersih dari proyek menghilang. Kriteria yang dapat
diadopsi untuk pilihan variabel penting bervariasi sesuai dengan proyek tertentu, dan
harus akurat dievaluasi kasus per kasus. Analisis sensitivitas mungkin termasuk biaya
investasi, diskon tarif, harga jual listrik yang dihasilkan, biaya bahan bakar, penilaian
eksternalitas, dll Kedua sensitivitas dan beralih analisis nilai memiliki dua keterbatasan
utama: mereka mengambil probabilitas maupun korelasi ke account. Teknik yang biasa
dari berbagai satu variabel pada suatu waktu dibenarkan hanya jika variabel tidak
berkorelasi dengan semua variabel proyek lainnya, yang paling sering tidak terjadi.

8.3.8.2.

Analisis risiko

Analisis risiko mengevaluasi kemungkinan bahwa proyek akan (atau tidak akan)
mencapai kinerja yang memuaskan (dalam hal NPV, IRR atau LUEC), serta varian
sehubungan dengan perkiraan terbaik yang dibuat sebelumnya. Berbeda dengan analisis
sensitivitas, analisis risiko memungkinkan ketidakpastian di sejumlah parameter proyek
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yang secara bersamaan dipertanggungjawabkan dan dampak pada kriteria keputusan
untuk dikuantifikasi. Prosedur dimulai dengan menetapkan distribusi probabilitas untuk
masing-masing variabel kritis yang diidentifikasi dalam analisis sensitivitas,
didefinisikan pada rentang yang tepat dari nilai sekitar estimasi terbaik yang digunakan
dalam kasus dasar. Metode khas untuk melakukan ini adalah untuk menetapkan distribusi
probabilitas segitiga ditandai dengan tiga nilai (estimasi terbaik dan dua penyimpangan,
satu positif dan satu negatif). Pendekatan lain yang umum adalah untuk model
ketidakpastian dalam parameter sebagai variabel didistribusikan normal dengan nilai ratarata dan standar deviasi dari literatur dianalisis, data historis atau penilaian ahli. Setelah
menetapkan distribusi probabilitas dari variabel penting, mungkin untuk melanjutkan
dengan perhitungan distribusi probabilitas dari indeks kinerja proyek. Metode yang
paling sering digunakan untuk proyek-proyek investasi adalah metode Monte Carlo, yang
dapat diterapkan dengan menggunakan perangkat lunak komersial yang sesuai.
Metode ini terdiri dari ekstraksi acak berulang seperangkat nilai-nilai untuk variabel
penting, diambil dalam interval yang ditetapkan masing-masing, dan menghitung indeks
kinerja untuk proyek yang dihasilkan dari masing-masing kelompok dari nilai-nilai
diekstraksi. Korelasi antara variabel tertentu dapat diperhitungkan. Prosedur ini diulang
untuk sejumlah cukup besar dari ekstraksi (umumnya, lebih dari beberapa ratus) sampai
konvergensi perhitungannya didapat dengan distribusi probabilitas dari IRR, NPV atau
LUEC. Dari distribusi diperoleh probabilitas (atau terakumulasi distribusi probabilitas),
mungkin untuk menetapkan tingkat risiko untuk proyek, misalnya, memverifikasi apakah
probabilitas kumulatif lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai referensi yang dianggap
penting (misalnya ada probabilitas sekitar 53% yang IRR akan kurang dari 5%). Tentu
saja, sebuah proyek berisiko adalah satu dengan probabilitas tinggi bahwa itu tidak akan
melampaui batas tertentu dari indikator kinerja dipertimbangkan.

8.3.8.3.

Analisis skenario

Dalam situasi ketika itu tidak layak untuk melakukan analisis risiko yang bermakna,
misalnya dalam jenis kasus Monte Carlo, karena kurangnya informasi tentang distribusi
probabilitas yang mendasari (terutama di bidang biaya nuklir) atau karena alasan lain,
analisis skenario dapat dilakukan. Namun, perlu dicatat bahwa analisis skenario hanya
jalan pintas prosedural, dan tidak dapat dianggap sebagai pengganti yang memadai untuk
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analisis risiko. Pendekatan ini untuk model ketidakpastian dan menunjukkan sejauh mana
kelayakan ekonomi dari proyek di bawah berbagai skenario. 'Optimis' dan 'pesimis' nilainilai dari kelompok variabel kritis dapat dipilih untuk menunjukkan skenario yang
berbeda, dalam hipotesis tertentu. Secara khusus, skenario yang lebih pesimis untuk opsi
nuklir harus hati-hati dianalisis. Skenario ini mencakup biaya konstruksi nuklir yang
tinggi, tingkat diskonto yang tinggi, harga gas yang rendah dan harga karbon yang rendah.
Indikator kinerja proyek kemudian dihitung untuk setiap hipotesis. Dalam analisis
skenario, distribusi probabilitas yang tepat ditentukan tidak diperlukan.

8.3.8.4.

Sumber lainnya dalam analisis ekonomi

OECD NEA telah menerbitkan perangkat pemberitaan pada keekonomian PLTN di mana
informasi yang berguna yang tersedia pada daya saing opsi nuklir, termasuk peran
penetapan harga karbon, perbandingan biaya teknologi yang berbeda, daerah dan tingkat
diskonto dan beberapa sublinks lain yang berguna pada studi NEA, laporan dan publikasi.

8.3.9.

Kelayakan Ekonomi dan Pendanaan
Analisis keuangan yang rinci disediakan untuk lembaga keuangan untuk meminta

pinjaman. Lembaga keuangan berusaha untuk memenuhi jaminan bahwa semua kondisi
yang dapat menimbulkan risiko kebangkrutan berada dalam parameter penerimaan
mereka sendiri. Parameter utama yang dipertimbangkan adalah:
-

Proyek teknis, kelayakan finansial dan ekonomi dengan latar belakang sektor
industri nasional;

-

Pembenaran ekonomi dan keuangan untuk output yang diusulkan

-

Keberlanjutan Proyek dan / atau badan;

-

Tingkat kontribusi terhadap kemajuan manusia dan teknologi;

-

Persyaratan lokal sebenarnya untuk investasi;

-

Tata kelola proyek.

Analisis keuangan termasuk dalam Studi Kelayakan dari sudut pandang kepentingan
pemilik dan untuk memfasilitasi keputusan. Oleh karena itu harus dimulai dengan analisis
sumber-sumber keuangan pemilik / utilitas. Kemudian akan mempertimbangkan semua
sumber eksternal pembiayaan, jenis pembiayaan yang tersedia, atau kombinasi dari
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sumber yang berbeda seperti sebagai pemilik ekuitas, pemasok kredit, pembeli kredit,
obligasi, leasing, usaha patungan, seperangkat investasi institusional seperti yang
disediakan oleh bank-bank pembangunan internasional, dll. Setiap analisis keuangan juga
harus memperhitungkan kondisi pemberi pinjaman (kreditur), dan persyaratan dan
prosedur pada kedua fase persiapan dan pelaksanaan. Hasil penelitian ini harus
dirumuskan sejumlah skenario yang kredibel dan proposal untuk pembiayaan proyek
dengan pertimbangan karena risiko dan pra-kondisi. Ada insentif untuk PLTN yang
mungkin menarik bagi calon investor. Mereka harus disorot dalam bagian ini. Harus
digarisbawahi bahwa bahan bakar yang digunakan dan dengan harga yang benar-benar
terlepas dari harga ketidakpastian dan fluktuasi besar yang terkait dengan gas dan
batubara. Harga bahan bakar nuklir juga memiliki pengaruh pada total biaya
pembangkitan listrik dari PLTN, sementara setiap kenaikan harga gas secara signifikan
berdampak pada harga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit gas. Ini berarti bahwa
untuk utilitas yang beroperasi pembangkit gas atau pembangkit listrik cogeneration,
investasi di energi nuklir akan mengurangi risiko bisnis yang terkait dengan
ketergantungan pada harga gas. Dari sudut pandang pemilik pembangkit listrik,
stakeholder terkait dan para pengambil keputusan lainnya, termasuk pemerintah, adalah
penting bahwa mereka diberikan dengan nilai sekarang dari manfaat ekonomi bersih yang
diciptakan oleh proyek dan keuntungan atau kerugian ekonomi yang timbul oleh masingmasing pemangku kepentingan. Keputusan mengenai perbedaan antara distribusi manfaat
ekonomi bersih dan manfaat keuangan bersih harus dijelaskan. Dalam evaluasi risiko
proyek, dari sudut pandang pemilik, juga penting untuk menempatkan semua langkah
mitigasi yang diperlukan dan untuk membangun biaya mereka. Analisis keuangan pada
akhirnya harus menunjukkan apakah, dengan pembiayaan di tempat, proyek ini layak dan
apakah program yang ditetapkan mampu membawa proyek ke hasil tepat waktu dan
sesuai anggaran.
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BAB IX
KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK
TRANSPARANSI
9.1.

Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan secara umum didefinisikan sebagai setiap orang,

kelompok atau organisasi yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan
hasilnya, yang biasanya bervariasi sesuai dengan keputusan yang dibuat. Pemangku
kepentingan dapat mencakup pelanggan, pemilik, operator, karyawan, pemasok, mitra,
serikat buruh, industri resmi atau profesional, badan ilmiah, lembaga pemerintah atau
regulator (lokal, regional dan nasional) yang memiliki kepentingan dalam satu atau lebih
aspek dari program pembangkit listrik tenaga nuklir, kelompok lain dari para pemangku
kepentingan tidak langsung termasuk media, masyarakat (individu, kelompok masyarakat
dan kelompok kepentingan), negara lainnya, terutama negara tetangga yang mungkin
telah menandatangani perjanjian berkomitmen untuk pertukaran informasi mengenai
dampak lintas batas yang mungkin terjadi, atau negara yang terlibat dalam ekspor atau
impor teknologi atau bahan tertentu.

9.2.

Transparansi
Komunikasi adalah alat penting untuk menjembatani kesenjangan antara

kekakuan dari definisi matematika (resiko = dampak × probabilitas) dan rumus persepsi
(resiko = bahaya × kebiadaban). Melalui terus komunikasi, perbedaan dapat semakin
berkurang. Hal ini juga penting bagi komunikator untuk mengetahui bahwa komunikasi
tidak selalu berarti mencapai kesepakatan. Perbedaan yang diidentifikasi pada seluruh
kegiatan komunikasi tidak selalu negatif. Mereka mungkin memberikan kontribusi untuk
meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Sebuah proses pengambilan
keputusan berkualitas tinggi selalu memiliki transparansi sebagai titik akhir. Transparansi
merupakan produk kegiatan komunikasi yang baik, dan tidak ada dengan sendirinya dari
awal. Definisi transparansi dirumuskan oleh Espejo dan Wene pada tahun 1999 sebagai
"Pada suatu area kebijakan yang tertentu, transparansi adalah hasil dari proses
pembelajaran yang terus berlanjut yang mampu meningkatkan apresiasi semua pemangku
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kepentingan terhadap isu-isu yang relevan, dan menyediakan mereka jalur untuk
menekan operator, pelaksana dan perwakilan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam
hal penjelasan teknis, bukti keaslian, dan legitimasi tindakan.

9.3.

Komunikasi
Hal ini penting bahwa semua pihak menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup

intrinsik mengandung sejumlah risiko dan bahwa sulit untuk membayangkan bahwa
semua risiko dapat benar-benar dihilangkan. Ketidakpastian dan risiko yang tidak dapat
ditangani hanya oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, komunikasi juga
penting untuk mendapatkan tingkat yang cukup pada pemahaman umum. Gambar 4
menunjukkan gambar konseptual dari kegiatan komunikasi yang sukses. Ciri utama dari
kebijakan komunikasi yang baik mengenai tenaga nuklir adalah untuk mencapai
transparansi antara komunikator dan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang
tidak menggurui dan jelas bukan aliran satu arah informasi kepada masyarakat umum atau
lokal yang tinggal di dekat fasilitas nuklir, yang bisa diibaratkan seorang guru yang
menyebarkan informasi dan mendistribusikan materi pendidikan untuk kelas, melainkan
saluran komunikasi interaktif dua arah dengan para pemangku kepentingan. Dalam
rangka membangun iklim komunikasi yang efektif, komunikator harus berempati, tidak
bersimpati dengan para pemangku kepentingan, dan harus jujur setiap saat. Mereka harus
memiliki semangat komitmen untuk tujuan mereka, dan jangan pernah menjanjikan apa
yang mereka tidak mampu memberikan. Kompetensi dan profesionalisme diperlukan dari
komunikator di bidang tenaga nuklir. Risiko tidak selalu sama dengan persepsi risiko.
Pemangku kepentingan mungkin memiliki pemahaman yang berbeda dari apa yang
otoritas pemerintah, termasuk badan pengawas keselamatan nuklir, mungkin telah
dikomunikasikan. Komunikator harus diingat bahwa kebenaran, keaslian dan keabsahan
informasi yang mereka berikan adalah yang paling penting. Dalam rangka untuk
mencapai keseimbangan di Gambar 9.1., komunikasi yang efektif sangat penting,
tujuannya untuk mencapai transparansi antara komunikator dan pemangku kepentingan,
dan mempertahankan kualitas melalui upaya berkelanjutan.
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Gambar 9.1. Diagram Strategi Komunikasi

9.4.

Strategi komunikasi Pemangku Kepentingan
Kegiatan komunikasi bervariasi tergantung pada pengalaman dan tradisi yang

telah berkembang menjadi sistem politik dan sosial dan menjadi budaya tertentu nasional
dan lokal. Namun, bahkan mengambil aspek ke rekening, perlu dicatat bahwa hal itu tetap
cukup tantangan untuk membangun sebuah program komunikasi yang efektif tanpa
strategi komunikasi yang dapat multifaset, untuk dapat menanggapi berbagai kebutuhan
setiap kategori pemangku kepentingan. Selain strategi komunikasi pemangku
kepentingan baik, harus ada kebijakan nasional tebang habis pada energi nuklir,
kesadaran yang tinggi di antara manajer senior dari program nuklir dari pentingnya
komunikasi pemangku kepentingan, kebutuhan untuk merekrut cukup banyak
komunikator yang kompeten, dan sumber daya manusia dan keuangan yang dibutuhkan
untuk melaksanakan kegiatan komunikasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan
program. Sebuah strategi komunikasi pemangku kepentingan harus memiliki beberapa
elemen penting seperti yang dijelaskan berikut ini.
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9.4.1. Identifikasi Pemangku Kepentingan
Survei opini, wawancara, tanggapan spontan dari para pemangku kepentingan diri
mereka sendiri dan data demografis semua harus bertujuan mengidentifikasi kelompok
pemangku kepentingan dan keprihatinan mereka dan harapan melalui informasi yang
dikumpulkan. Karena keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kelompok
pemangku kepentingan mungkin harus peringkat di urutan dampak bahwa kekhawatiran
dan harapan masing-masing kelompok stakeholder mungkin memiliki untuk proyek
tersebut.

9.4.2. Perencanaan Komunikasi Pemangku Kepentingan
Sebuah rencana komunikasi pemangku kepentingan harus mencakup alat
komunikasi, isi pesan dan jadwal pengiriman. Alat komunikasi harus dinilai untuk
efektivitas dengan setiap kelompok pemangku kepentingan, dan alat yang paling efektif
dan efisien dapat dipilih untuk setiap kelompok untuk mencapai hasil terbaik dengan
masing-masing kelompok. Pesan harus disesuaikan untuk masing-masing kelompok.
Mereka harus ringkas dan mudah dimengerti, dan mereka harus memenuhi keprihatinan
dan harapan masing-masing kelompok. Rencana komunikasi harus dijadwalkan sesuai
dengan jadwal program pembangkit listrik tenaga nuklir nasional.

9.4.3. Pelaksanaan strategi komunikasi pemangku kepentingan
Sebelum implementasi skala penuh dari strategi komunikasi pemangku
kepentingan, pengujian pesan disesuaikan dengan kelompok tertentu stakeholder untuk
tujuan fine tuning pesan disarankan untuk memastikan bahwa komunikator memiliki
interaksi berbuah dengan kelompok pemangku kepentingan.

9.4.4. Evaluasi Efektivitas Kegiatan Komunikasi
Sebuah rencana evaluasi untuk efektivitas kegiatan komunikasi harus
dikembangkan, mengidentifikasi kelompok sasaran pemangku kepentingan, merinci apa
yang akan dievaluasi, dan memilih teknik evaluasi dan pertanyaan evaluasi yang akan
dibahas. Berdasarkan hasil evaluasi, rencana komunikasi pemangku kepentingan saat ini
harus diatur dengan baik untuk setiap kelompok pemangku kepentingan dan untuk setiap
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aspek politik, sosial dan budaya. Melalui evaluasi efektivitas komunikasi, kelompok
pemangku kepentingan harus ditinjau, dan mungkin baru, lebih tepat, kelompok dibentuk.
Dengan mempertimbangkan unsur-unsur ini dalam kegiatan komunikasi stakeholder,
mekanisme dari rencana melakukan cek tindakan 'harus dikembangkan untuk
melestarikan efektivitas mereka. Kegiatan komunikasi pemangku kepentingan yang
sukses di satu negara tidak akan selalu sukses di negara lain, dan kegiatan yang sukses
dalam satu area lokal dalam suatu negara tidak akan selalu sukses di daerah yang berbeda
dari negara yang sama. Selain strategi komunikasi pemangku kepentingan yang
dijelaskan di atas, strategi komunikasi selama dan setelah keadaan darurat nuklir atau
strategi komunikasi krisis juga harus dikembangkan dan termasuk dalam protokol
komunikasi, terutama dengan badan pengawas keselamatan nuklir dan dengan perwakilan
pemerintah dan media. Strategi komunikasi ini harus disepakati dengan pihak terkait
dalam kerangka strategi komunikasi darurat nuklir nasional yang lebih luas.
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BAB X
DEKOMISIONING
10.1. Tujuan Studi
Dekomisioning adalah mengakhiri masa operasi unit PLTN, terdiri dari seluruh
kegiatan yang bertujuan untuk menghentikan selamanya dengan proses didekontaminasi.
Komponen yang terkontaminasi bahan radioaktif dibongkar dan dilakukan proses
disposal sehingga aman terhadap personil, masyarakat dan ramah terhadap lingkungan.
Kegiatan ini dilakukan (dan dibayar) oleh operator PLTN. Namun, dalam hal terjadi
gangguan operator atau gangguan kinerja, tanggung jawab ini kemungkinan beralih ke
entitas atau badan pengatur. Selain itu, negara-negara tertentu telah membentuk sebuah
badan khusus dengan tanggung jawab jangka panjang untuk dekomisioning.
Dekomisioning ini dianggap dalam Studi Kelayakan sebagai item biaya. biaya akan
tergantung pada jenis kapitalisasi, pilihan teknologi dan dampak lingkungan. Semua
proses tersebut memerlukan standar internasional yang mengharuskan rencana
dekomisioning disiapkan sejak tahap desain pada semua PLTN baru, dan hal tersebut
akan diperbarui selama umur fasilitas. Rencana dekomisioning harus dikembangkan dua
tahun sebelum shutdown direncanakan. Dekomisioning merupakan tahap kegiatan yang
mahal tetapi penting tapi mahal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan
pelaksanaan proyek nuklir.
10.2. Pendekatan dan Metodologi
Dekomisioning Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dapat bervariasi secara luas dan
pilihan optimal dibuat berdasarkan sejumlah parameter yang, dalam banyak kasus,
spesifik lokasi atau spesifik negara. Oleh karena itu tidak ada satu pendekatan optimal
untuk semua fasilitas. Metodologi proses dekomisioning dapat dibagi lagi, dengan cara
agak skematis dan bertahap. Tidak ada definisi resmi dari berbagai tahap, masing-masing
negara menggunakan definisinya sendiri yang sedikit berbeda untuk disesuaikan dengan
masing-masing kasus. Untuk acuan dapat disebutkan, misalnya: IAEA Technical Reports
Series N°375, “Safe Enclosure of Shut Down Nuclear Installations”, 1995, yang
memberikan definisi berikut:
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"Menurut definisi tahapan IAEA tentang dekomisioning, bahan bakar nuklir atau bahan
radioaktif dalam sistem proses dan juga perairan radioaktif yang diproduksi dalam operasi
normal pertama-tama dihilangkan melalui operasi rutin. dari tiga tahap dekomisioning
dari PLTN dapat didefinisikan dengan:
Tahap 1
a) Kendala kontaminasi pertama dijaga seperti pada saat operasi tetapi sistem
pembukaan mekanik diblokir dan disegel secara permanen (katup, busi dll.).
Bangunan pelindung disimpan dalam keadaan yang sesuai dengan bahaya yang
tersisa. Atmosfer di dalam bangunan pelindung harus mematuhi aturan secara
tepat. Akses ke bagian dalam bangunan penahanan tunduk pada prosedur
pemantauan dan pengawasan.
b) Unit ini berada dalam pengawasan dan peralatan yang diperlukan untuk
memantau radioaktivitas baik di dalam pabrik maupun di daerah sekitarnya
disimpan dalam kondisi baik dan digunakan bila diperlukan dan sesuai dengan
persyaratan hukum nasional. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa
pembangkit tetap dalam kondisi baik. Jika perlu, pemeriksaan dilakukan untuk
melihat bahwa tidak ada kebocoran pada penghalang kontaminasi pertama dan
bangunan penahanan.

Tahap 2
a) Hambatan kontaminasi pertama dikurangi sampai ukuran minimum (semua
bagian mudah dibongkar dihilangkan). Penyegelan penghalang itu diperkuat oleh
sarana fisik dan perisai biologis diperluas jika perlu sehingga benar-benar
mengelilingi penghalang. Setelah dekontaminasi ke tingkat yang dapat diterima,
bangunan penahanan dan sistem ventilasi nuklir dapat dimodifikasi atau
dikeluarkan jika tidak lagi berperan dalam keselamatan radiologis dan, tergantung
pada sejauh mana peralatan lain dikeluarkan tanpa dekontaminasi, akses ke
bangunan penahan bekas, Jika dibiarkan berdiri, bisa diijinkan. Bagian nonaktif
radioaktif (bangunan atau peralatan) dapat dikonversi untuk tujuan baru.
b) Pengawasan di sekitar penghalang dapat dilakukan dengan santai namun
diinginkan untuk pemeriksaan spot berkala yang dilanjutkan, serta pengawasan
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lingkungan. Inspeksi eksternal bagian yang disegel harus dilakukan. Cek
kebocoran tidak diperlukan lagi di bangunan penampungan yang tersisa.

Tahap 3
Semua bahan, peralatan dan bagian PLTN, aktivitasnya tetap signifikan meski prosedur
dekontaminasi dikeluarkan. Di semua bagian kontaminasi yang tersisa telah dikurangi
sampai tingkat yang dapat diterima.
Istilah lain yang banyak digunakan untuk menggambarkan strategi yang diadopsi untuk
dekomisioning adalah yang telah diperkenalkan di AS oleh Komisi Regulasi Nuklir
(NRC):

Di tempat penyimpanan aman (safe storage, SAFSTOR), PLTN tetap utuh dan
ditempatkan di tempat penyimpanan pelindung untuk waktu yang sangat lama (sampai
60 tahun 2), dan setelah itu dibongkar. Metode ini, yang melibatkan penguncian bagian
PLTN yang mengandung bahan radioaktif dan memantaunya dengan petugas keamanan
di tempat, menggunakan waktu sebagai agen dekontaminasi - yaitu, atom radioaktif
"meluruh" dengan memancarkan energi ekstra untuk menjadi atom non-radioaktif atau
stabil. Setelah bahan radioaktivitas meluruh sampai tingkat rendah, aktivitasnya sama
dengan yang dijelaskan di atas sebagai DECON. Semua struktur bangunan dan sistem
yang diperlukan untuk pekerja dan keselamatan umum harus dipelihara dalam masa
penyimpanan yang aman. Kondisi pra-kondisi untuk mencapai kondisi penyimpanan
yang aman adalah bahan bakar telah dikeluarkan dari PLTN dan cairan radioaktif telah
dikeluarkan dari sistem dan komponen kemudian diproses.

Penguburan:
Komponen radioaktif dimasukkan ke dalam struktur monolitik, misalnya beton,
untuk mengamankan dari jangkauan masyarakat umum. Struktur monolitik harus
memastikan integritas selama sekitar 100 tahun untuk memperoleh manfaat dari
peluruhan nuklida. Setelah periode penguburan, semua komponen yang menyertai harus
sangat rendah radioaktif dan anggapannya haruslah bahwa pembongkaran pada saat itu
dapat dilakukan dengan cara "konvensional". Selama masa pengembangan pabrik tetap
berada di bawah lisensi nuklir.
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Ketiga kategori yang disajikan di atas adalah skematisasi kasar dari berbagai situasi.
Strategi DECON misalnya dapat menyiratkan dekomisioning dan pembongkaran yang
benar-benar "cepat", atau proses yang lebih lama, yang dapat mengoptimalkan
penggunaan personil PLTN dan mengurangi biaya yang terkait dengan aktivitas yang
memakan waktu di lokasi.
10.3. Lingkup Studi
10.3.1. Biaya Dekomisioning
Sejak beberapa PLTN telah dinonaktifkan sepenuhnya, biaya yang tepat dari
pelaksanaan tahap terakhir ini dalam kehidupan pembangkit hanya dapat diprediksi.
Perkiraan bervariasi dari 10% ke multiplier yang tidak terbatas dari biaya konstruksi. Data
sering tidak diterbitkan karena pengaturan kontrak dan hak milik.
Mengingat variasi yang signifikan dalam perkiraan biaya dekomisioning, telah menjadi
mengikat untuk memasukkan perkiraan dekomisioning dari awal proyek, dengan maksud
melakukan tinjauan berkala dari perkiraan tersebut sepanjang hidup layanan pembangkit.
Regulator hari ini dapat meminta pemilik PLTN bahkan membentuk dana perwalian
selama hidup layanan pembangkit menumpuk instrumen uang yang cukup untuk
menutupi dekomisioning, seperti yang diakui sebagai suatu usaha yang memakan sangat
kompleks dan waktu, yang biaya dapat meningkat dan beberapa dekade terakhir. Dana
dapat terakumulasi melalui berbagai cara, termasuk pendapatan dari pelanggan listrik,
dari pajak dan dari pengenaan biaya, dan mereka harus dilindungi dari subtractions dana
untuk membiayai inisiatif lain selama operasi.

Jika kita mencoba melakukan rincian biaya dekomisioning, kita menyadari bahwa
peraturan ketat adalah cost driver utama untuk pembongkaran dan pembuangan limbah.
Dimulai dengan dampak atas tanah, mungkin ada kebutuhan untuk ekspansi sementara
perimeter untuk menyediakan pementasan dan laydown area untuk penghapusan
komponen besar. Demikian pula, kegiatan dekomisioning mungkin memerlukan
pembangunan gedung sementara dan fasilitas untuk pengolahan limbah dan penyimpanan
sementara, pelatihan, perubahan pada pengaturan pagar dan keamanan. item biaya lain
didorong oleh klasifikasi dan jenis limbah, jumlah limbah yang dihasilkan, pembangunan
repositori limbah untuk masing-masing jenis tertentu yang dihasilkan, dan kebutuhan
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transportasi khusus. situs repositori jangka panjang yang memadai diperlukan untuk
menyimpan limbah radioaktif dari PLTN dinonaktifkan.
Durasi semata-mata proyek dekomisioning akan membebani biaya tenaga kerja, termasuk
situs yang sedang berlangsung pemantauan dan pengawasan. Dalam mengestimasi biaya
dekomisioning PLTN dan pelepasan limbah, faktor multiplikasi yang sesuai harus
digunakan untuk memperhitungkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan
masyarakat dan lingkungan.

kontaminasi tanah juga kemungkinan, dan mewakili faktor lain ketidakpastian yang
mungkin menaikkan biaya dekomisioning naik jauh. Melaporkan setiap kebocoran
selama masa PLTN akan memungkinkan rencana dekomisioning untuk lebih tepatnya
dalam hal ini. Terkontaminasi jalur aliran di tanah di bawah bangunan reaktor dan produk
tambahan dapat membentuk dan menyebabkan bahan radioaktif untuk diangkut dalam
arah dan tarif yang tidak dapat diperkirakan. Hanya pengujian langsung dapat
menentukan ini, tetapi pengujian tanah di bawah bangunan tidak dapat dilakukan sampai
akses telah dibuat aman. Tergantung pada hasil tes ini, jumlah yang bervariasi dari tanah
mungkin harus dihapus, dan ini tidak dapat ditentukan sampai proses dekomisioning baik
di bawah jalan. Salah satu konsekuensi yang mungkin dari kontaminasi tanah adalah
pencemaran air tanah alami, baik melalui migrasi kontaminan melalui tanah ke meja air,
atau melalui variasi tinggi muka air ke titik masuk ke dalam kontak dengan vena yang
terkontaminasi dari situs. kontaminasi tanah yang mungkin adalah salah satu alasan utama
yang dekomisioning dilakukan dalam langkah-langkah untuk menghindari gangguan
kuburan tersebut untuk rencana secara keseluruhan.

10.3.2. Fase Dekomisioning
Dekomisioning biasanya dimulai dengan pembangkit yang ditempatkan ke dalam
fase transisi, yang merupakan tahap persiapan. Tahap kedua adalah tahap penonaktifan,
yang meliputi defuelling reaktor total, diikuti oleh drainase dan pembilasan dari semua
sistem fluida. Tahap ketiga memiliki tiga alternatif, tergantung pada kondisi pembangkit
pensiun. Biasanya, melibatkan dekontaminasi dan pembongkaran (DECON), yang
merupakan paling mahal.
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Proses ini biasanya hanya digunakan dalam kombinasi dengan metode lain, tetapi juga
dapat digunakan secara independen dari metode yang kurang kompleks lainnya untuk
meninggalkan fasilitas utuh dan memungkinkan penempatan dalam mode penyimpanan
yang aman atau membungkus / mengubur dalam struktur lama tinggal. Dalam hal ini,
harus terus dimonitor kebocoran sampai radioaktivitas meluruh ke tingkat yang dapat
diterima.
Kasus yang paling mungkin untuk pembongkaran adalah penggunaan kombinasi pilihan
yang berbeda untuk bagian yang berbeda dari pembangkit. Tahap akhir adalah langkah
verifikasi, di mana sesuai dengan semua peraturan yang relevan dipastikan sebelum
disposisi akhir dari situs. Masalah yang terkait dengan disposisi akhir dari limbah,
terutama dengan pemilihan lokasi untuk pembuangan jangka panjang limbah tingkat
tinggi dan bahan bakar bekas, telah berlangsung selama bertahun-tahun; Tindakan masih
ditangguhkan pada saat penulisan. Negara menghadapi kendala ekonomi yang lebih besar
akan memiliki bahkan kesulitan yang lebih serius menangani pembuangan limbah
radioaktif jangka panjang. Dalam beberapa kasus, tidak ada sistem pengelolaan limbah
yang ada, dan pembongkaran harus ditunda ke tanggal kemudian.

10.3.3. Dampak Lingkungan Dekomisioning
Sebagai aturan, dekomisioning unit PLTN dilakukan setelah berakhirnya waktu
pelayanan desain atau bahkan di luar itu, setelah operasi jangka panjang di luar kehidupan
pelayanannya awalnya diasumsikan. Dekomisioning juga bisa terjadi sebelum selesainya
desain kehidupan PLTN jika kondisi operasi yang aman tidak mungkin untuk
mempertahankan. Semua kegiatan dekomisioning harus dilakukan sehubungan penuh
persyaratan dan asumsi yang terkandung dalam Analisis Dampak Lingkungan (EIA)
pembangkit. Sebuah fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir yang terkontaminasi,
bahkan setelah penutupan permanen dan defuelling karena, selama operasi, SSK menjadi
aktif. Ada dua cara utama dimana kontaminasi terjadi:
-

Pertama, Aktivasi dapat terjadi melalui kontak dengan produk fisi. produk fisi
radioaktif biasanya disegel dalam bahan bakar sesekali dapat bocor dan
mencemari pendingin reaktor. Kontaminasi ini pasti merambat, meskipun
tindakan pencegahan, ke bagian lain dari sistem reaktor, terutama di sekitar SSK
dekat reaktor dan di sekitar kolam bahan bakar bekas.
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-

Aktivasi yang lain dibuat ketika zat stabil tunduk pada fluks neutron tinggi.

Contoh zat yang stabil seperti baja yang mengelilingi inti reaktor seperti bejana reaktor
tekanan, internal kapal, BioShield, pembangkit uap, pressurizer, pipa pendingin primer
dan sistem lainnya saling berhubungan dengan sistem pendingin reaktor. Selain itu,
kontaminasi ditemukan dalam sistem limbah radioaktif.

Selama sistem dan peralatan pembongkaran, paparan radiasi dapat terjadi, sebagai
penghalang keamanan pelindung yang dibongkar dan zat radioaktif dapat bermigrasi di
luar unit. Selama memotong bahan untuk pembongkaran, radioaktivitas adalah dalam
bentuk yang berbeda (debu dan gas) dengan yang di mana itu selama menjalankan PLTN.
Hal ini dapat menyebabkan kebocoran radioaktif ke lingkungan. Dekomisioning satu
reaktor 1.000 MW menghasilkan sekitar 10 000 m3 limbah tingkat rendah dan menengah
(Low and Intermediate Level Waste (LILW)), banyak yang beton dan lain bahan
bangunan yang mengandung sejumlah kecil bahan radioaktif.
LILW dibagi menjadi dua kelas: LILW-SL (Low and Intermediate Level Waste- Short
Lived) (LILW hidup pendek), yang memiliki paruh 30 tahun, dan LILW-LL (Low and
Intermediate Level Waste - Long Lived (LILW hidup lama), yang memiliki paruh lebih
dari 30 tahun atau yang menghasilkan terlalu banyak panas harus diklasifikasikan sebagai
SL.

Selain itu, beberapa kuantitas limbah tingkat tinggi (HLW) juga dihasilkan. HLW
memiliki lebih lama setengah-hidup, menghasilkan panas dan membutuhkan isolasi dari
biosfer, misalnya dalam repositori bawah tanah. Dampak lingkungan dari dekomisioning,
meskipun biasanya lebih kecil daripada yang terjadi selama konstruksi situs atau operasi,
yang tetap hadir dan harus dipertimbangkan. Mereka mulai pada penghentian operasi
dengan perubahan pada jejak termal pembangkit. air hangat berhenti mengalir, misalnya,
ke dalam pabrik heat sink utama. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya organisme laut
yang bergantung pada air hangat. Dampak pada penggunaan tanah dan air, udara dan
kualitas air dan ekologi, selain dampak akibat perubahan radiologi, sosial ekonomi dan
landscape, harus dipertimbangkan dan mungkin memerlukan perbaikan.
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Dalam hal penggunaan air, DECON biasanya memerlukan banyak air kurang dari operasi
pabrik. Namun demikian, air harus tersedia, dan DECON akan membutuhkan lebih
banyak air dibandingkan solusi lain.
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LAMPIRAN 1
PROSES BISNIS STUDI KELAYAKAN PLTN

Proses Analisis Sistem Jaringan Listrik

Proses Kajian Kapasitas Unit dan Integrasi
Sistem
Proses Kajian Teknologi PLTN dan Daur Bahan Bakar

Hasil Studi Kelayakan

Pra Studi Kelayakan

Proses Kajian Pendekatan Implementasi
Proyek
Proses Kajian Partisipasi Nasional
Proses Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
Proses Analisis Ekonomi dan Pendanaan
Proses Komunikasi Pemangku Kepentingan
untTransparansi
Proses Kajian Dekomisioning

Kelayakan PLTN
untuk
ditindaklanjuti

Gambar 1. Proses Bisnis Pelaksanaan Studi Kelayakan PLTN
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LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI KEGIATAN

Gambar 1. Rapat Koordinasi tanggal 9 Maret 2017

Gambar 1. Rapat Koordinasi tanggal 9 Maret 2017
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Gambar 3. Rapat Koordinasi tanggal 4 April 2017

Gambar 4. Rapat Koordinasi tanggal 4 April 2017
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Gambar 5. Rapat Koordinasi tanggal 8 – 9 Juni 2017

Gambar 6. Rapat Koordinasi tanggal 8 - 9 Juni 2017
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