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KATA PENGANTAR

Sebagaimana dimaklumi, energi nuklir merupakan salah satu alternatip
sumber energi di dunia dewasa ini di samping minyak & gas humi, batuhara,
dan tenaga air, untuk pembangkitan energi listrik secara besar-besaran.
Menurut suatu publikasi Badan Tenaga Atom Internasional (I AH A) kapasitas
Hstiik nuklif terpasang pada tanggal I Maret 1977 sudah mencapai 88 248
MW (net) liengan jumlah reaktor sebanyak 197 buah. Sedang kapasitas lis-
trik nuktir yang masih dalam taraf perencanaan atau pembangunan sudah
mencapai 340 350 MW (net) dengan jumlah reaktornya sebanyak 367, se-
hingga selunihnya berjumlah 428 597 MW (net) dan 564 reaktor yang ter-
sebar di 32 negara teratasuk beberapa negara berkembang.

Sekalipun perkembangan pembangunan pusat iistrik tenaga nuklir te-
lah berjalan dengan pesat pada tahun 1972 kapasitas listrik nuklir terpasang
baru mencapat 31 947 MW (net) dengan 115 reaktor - haruslah diakui bali-
wa masih banyak pihak-pihak yang meragukan segi-segi keamanan dan ke-
selamatan reaktor-reaktor nuklir, baik di negara industri yang sudah maju
maupun di negara berjkembang. Sampai kini masih terbaca dalam mass-me-
dia berita-berita mengenai demonstrasi yang terjadi di beberapa proyek
PLTN di imt negeri.

Berhubung segi-segi keselamatan reaktor telah menjadi bahan perbin-
cangan utama di bebetapa negara, maka Komisi Persiapan Pembangunan
PLTN mengusulkan kepada Badan Tenaga Atom Nasional agar untuk loka-
karya PLT|>1 yang diselelggarakan dalam tahun 1976 dipilih sebagai judul
"Keselamatan Reaktor dan Segi Humasnya". Lokakarya tersebut diadakan
di Semarang datam bulan April 1976.

Buku ini memuat sambutan, prasaran maupun diskusi yang di sampai-
kan dalam Lokakarya tersebut dan diharapkan dapat menjadi bahan untuk
penyajian fakta-fakta iegi-segi keamanan/keselamatan reaktor guna menglii-
langkan kecemasan ataupun kekhawatiran yang ada dalam masyarakat bila-
mana suatu PLTN nanti akan dibangun di Indonesia.

BADAN TENAGA ATOM INDONESIA.
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Serta para pejabat wakil instansi dan para hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama kami mengucapkaa selamat datang kepada Bapak-bapak-ibu-
ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah hadir digedung ini untuk mehgikuti
Loka Karya yang bertema Keselamatan Pusat Listrik Tenaga Nuklir dan Segi
Humasnya.

Loka Karya ini sebenarnya adalah suatu mata rantai dari pada rangkaian
Seminar-seminar dan Loka Karya yang telah lewat yang mendekatkan kita pa-
da terlaksananya introduksi tenaga nuklir di Indonesia bagi pembangkitan tena-
ga listrik.

Kita semua telah maklum bahwa Seminar Energi Nasional yang diadakan
pada tahun 1974 telah menghasilkan kesimpulan bahwa kita perlu meryngkat-
kan penyediaan listrik secara terus-menerus dan secara teratur hingga dicapai '.
daya setinggi 64 000 MW pada tahun 2000. Kesimpulan ini dikaji kemudian
oieh para ahli dari luar negeri dalam berbagai kesimpulan dan oleh ahli-ahli ki- -
ta sendiri, yang terakhir dalam Seminar Tenaga Listrik di Bandung tahun yang |
lalu tanpa menghasilkan perubahan yang substansiil. Peningkatan penyediaan te- ,#
naga listrik ini diperlukan untuk menampung kebutuhan tenaga bagi peningkat- ,>?
an kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi dan Iain-lain sehubung- -\
an dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. • $

Kita maklum pula tenaga listrik itu dapat diperoleh dari berbagai sumber |
energi misalnya tenaga air, batu bara, minyak bumi, panas bumi, tenaga mata- .;.!
hari, tenaga nuklir dan lain-lainnya. Pengubahan sumber-sumber tenaga tersebut f J
menjadi listrik memerlukan penguasaan tehnologi dan teknik yang memadai ; J
dan penguasaan itu tidak sama mantapnya untuk berbagai sumber yang berbeda. : j |
Tehnik pengubahan tenaga air menjadi listrik misalnya, telah lama dikuasai dan |
tehnologi yang terpaut dapat dikatakan telah dewasa. Begitu pula pengubahan • • ?
tenaga panas yang diperoleh dari pembakaran minyak burnt, gas alam dan batu j jj
bara menjadi listrik. |

Pengubahan tenaga nuklir menjadi listrik telah merupakan kenyataan dan <••
kini berjalan dalam instalasi-instalasi yang satuannya berkapasitas sampai 1000
MW: karena listrik dan teknologmya telah dikuasai.
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jadi 2 atau 2,5 iuta basiel tfap hari, maka • dalam \ytikkU seMtar 15 tahun per-
sediaan itu akan habis, beiaifi bahiwa pads tahuji 2d0O kita hatus mehgimport
ro!ii|tk yang mahal dari Tlmiir Tengah yang iumlahnya mendekati setengah ju-
ta; ton tiap hari» bila stasiuastasiun Kstrik kita akan kita jalankan dengan mem-
bakat mmyak bumi. '-= v .L --'": /

Kalau kebutuhan bahan bakar itu dicukupt dengan batu bara maka tiap
haii haras dipoduksi dan di transport ke imtai^imtalasilu^^
hun 2QQ0 nanti bahan bakar yang iumlahnya jauh melampaui setengah juta ton
tiap hatinya. Disini masalah iasffifas transport akan merupakan problem yang

Oleh kacena itu kita memandang penggunaan s tenaga nuklir sebagai pilih-
an yang dapat miOTolong ki«a d ^ kesulitan inL Kecuali murah hatga listriknya,
yaitu hampir sepacuh hacga Vsbak konvensionil yang dibangkifkan diengan pem-
bakaian minyak, bahan nuKI& mengandung tenaga 10 juta kali lebOi besar dan
pada baltan fosil yang beiafnya sama. Indonesia mengintroduksi tenaga nuklir
bukan antuk mercu suar, ikut-ifcutan ataupun dengan alasan yang dibuat-buat,
melainkan karena tak ada piBfiadB lain. Sudah barang tentu dicari optimalisasi
penggunaan sumber-sumber fenaga daft minyak, batu bara dan nuklir dalam pe-
nyediaan tenaga dimasa yang akan datang.

Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian.
Mentperoleh tenaga panas dan batu bara maupun minyak bumi tidaklah

sukar karena anak kecilpun dapat menyalakan minyak atau batu bara yang di-
keluarkan dari bumL Proses pem&akaran itu telah dianggap sebagai hal yang
biasa, terjadi sehari-hari dan lomran.

Akibatnya ialah baftwa erang tidak berfikir panjang apakah hasil pemba-
kaian i£u mengganggu kesenatan ateu membabayakan lingkungan. Hal semacam
itu tidak pernaft dipersoalkan, lam halnya dengan tenaga nuklir. Bahan nuklir
yang dikeluarkan dari bumi bams diolah dahulu dan dibersihkan sampai bebas
kotoran, yang orde kemumiannya mencapai part per million, Kecuali itu, un-
tuk membakarnyapun diperluJEan tehnik yang pelik dan tehnologt yang tinggL
Hanya dengan pengetahuan yang tinggi orang mampu membakar bahan nuklir.
Oleh karena itu maka orang dengan pengetahuan yang tinggi itu orang menge-
tahui pula bahaya yang tersangkut dalam pembakaran itu manpun pada hasil
pembakarannya yaitu zat-zat radioaktif.

Cefakanya ialah bahwa justru karena kita mengadakan tindakan-tindakan
pengamanan terhadap bahays'baliaya itu, seakan-akan kita mengiklankan insta-
lasi nuklir, sebagai instalasi yang hams dicurigai dan dihindarkan, kepada ma-
syarakat.

an dan'

k|

Saud
Wrn;
mere



Manlah kita bersama-sama mcncari jalan yang terbaik untuk memberikan
enielasan kepada masyatakat tentang perlunya introduksi tenaga nuklir dan men-
slaskan aspek keselamatannya secara jujur digandongkan dengan alternatif lain,
iemoga Saudaia sukses dan kami mengucapkan "selamat bekeija".

Akhirnya kami mohon kepada Bapak Gubemur untuk memberikan sambut-
n dan meresmikan pembukaan Loka Karya ini.

Semarang, 7 April 1976.

*PeneMan yang dalam statistik meropwlihatkan, bahwa karena adanya
v

- - - - - - - - ~ : - •',<!>ngkah'langkah pengamanan yang diambil dalam pembuatan koraponen-kom-
nttklw, konstseksi dan disain instalasi nuklir serta opesasinya, Pusat- ;;|

LiStnk lena^a Nviklir adatah jauh. lebih aman dari pada pabnk-pabrik • ••.
K«eu3i ito sadiQafetifitas ata» ladiasi yang dikeluaikan oleh pus%t'pusat ; |
tenaga nufciir adalah jauh tebih keeil dan pada radioaktifitas karena , '

idiom yang diaebaskan oleh pusat-pusat UstrSs yang sama „besar yang mem- '
afe» batu bara. Puaat-pusat Usfeik yang membakar minyak" gas dan batu bara
[tan menimbttlkaii poHusi oksida-belerang dan oksida zat lemas yang berbahaya 1
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MENTERI KESEHATAN EEPUBLIK INDONESIA
PABA LOKA KARYA KESELAMATAN REAKTOR &

SEGI HUMASNYA
(dibaca oleh IrJeh DepKes)

Saudara-saudara Peserta Loka Karya Yth.,

Dengan rasa gembira saya meriyambut diadakannya Loka Karya ini yang
berarti satu langkah lebih «majur untuk mendekatkan kita kepada realisasi pem-
bangunan suati* Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Met&iat judul Loka Karya "Keselamatan Reaktor dan Segi Humasnya "sa-
ya berpendapat, bahwa segl keselamatan para pekerja PLTN dan kesehatan
masyarakat disekitar bangunan PLTN perlu mendapat perhatian yang sewajarya.

Pada umumnya jika mendengar perkataan nuklir,' maka assosiasi pikiran
masyarakat selalu tertuju pada bom atom yang untuk pertama kali diledakkan •
di Hiroshima yang menimbulkan begitu banyak korban, tetapi yang menyebab-
kan berakhiinya Perang Dunia II. ^

Oleh sebab itu untuk mendapat dukungan sepenuhnya darr semua-lapisan
masyarakat dalam Pembangunan PLTN di Indonesia masyarakat kita hams di-
persiapkan dan dibuat matang secara psikologis untuk pembangkitah daya listrik
dari tenaga nuklir. - - ^ ^ ^

Setiap "englneering/enterprise" akan m^mbawa risiko bagi masyarakat yang
menggunafcannya, tidak terkecuali dalam pengusahaan PLTN.: Jika dibandingkan
dengan pembangkit daya • secara konvensionil, maka pada PLTN kita dihadapkan
pada tambahan dua jenis ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan, yaitu :

- BAHAYA RADIASI dan
- BAHAYA PENCEMARAN RADIOAKTIP " - -
Risiko pencemaran radioaktip ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan radio

aktip yang mungkin dilepaskan keluar sehingga menimbulkan pencemaran terha-
dap lingkungan.

Disamping itu pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktip dapat me-
nimbulkan ancaman terhadap lingkungan hidup penduduk, terutama terhadap
sumber air minum.

Untuk menjamin keselamatan para pekerja oleh Pemerintah telah dikelu-
arkan P.P. No. 11 tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
dan P.P. No. 12 tahun 1975, tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktip dan/atau
Sumber Radiasi Lainnya yang masing-masing peraturan pelaksanaannya sedang
dalam persiapan. ;

Untuk melindungj rakyat terhadap bahaya pencemaran radioaktip telah
ada landasan untuk tindakan pengamanan dalam bentuk Undang-Undang No. 2
tahun 1966 yaitu Undang-Undang Hygiene.
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Mengingat pentingnya peranan air untuk berbagai kegunaan yang berhu-
bungan dengan kesehatan raasyarakat, maka oleh Departemen Kesehatan sedang
dipersiapkan peraturan, tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Aii,
(yakni sungai, telaga, rawa dsb.), syarat-syaiat Kwalitas (Mutu) Air dari Badan
Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan Kesehatan dan Syarat-'
syarat Kw?litas (Mutu) cairan buangan,/lunpahan/bocoran yang dibuang atau me-
ngalir ke badan air.

Seperti halnya dengan setiap pabrik, maka suatu PLTN j u ^ mempunyai
umur yang terbatas, dan pada suatu saat kelak, misalnya setelah dijalankan se-
lama 30 sampai 50 tahun harus dibongkar untuk diganti dengan yang baru se-
suai dengan kemajuan teknologl Pekerjsan ini tidak mudah, menyangltut risiko
yang besar terhadap keselamatan para pakerja, dan sebaiknya telah difikirkan
secara seksama sewaktu dimulai dengan pembangunan PLTN tersebut.

Sebab itu apabila oleh BATAN dan Departemen PUTL telah ditetapkan
jenis reaktor yang akan dibangun sebagai PLTN, maka saya menyarackan un-
tuk diadakan peisiapan terperinci yang seksama untuk pengamanan terhadap
segala kemungkinan bahaya terhadap kesehatan/keselamatan para pekerja dan
masyarakat disekitarny a.

Mengingat pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia merupakan su
atu usaha nasional yang besar artinya bagi sejarah perkembangan tehnologi di
negara kita, maka semua potensi yang ada didalam negeri hendaknya dimanfa-
atkan. Staf ahli yang ada di Departemen Kesehatan selalu dapat diminta ban-
tuannya untuk soal-soal yang berhubungan dengan bidangnya masing-masing, mi-
salnya untuk penerangan tentang* kesehatan masyarakat, proteksi radiasi dan
pencegahan pencemaran lingkungan.

* Sekian prasaran saya dan semoga Loka Karya ini membawa hasil yang
memuaskan.

Terima kasih.
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PERSIAPAN PFMBANGUNAN PLTN

Budi Sudarsono
Ketua KP2 - PLTN

PENDAHULUAN •

Sebagaimana dimaklumi pemanfaatan tenaga nuklir untuk maksud-maksud
damai dimulai pada tahun 1955 ketika PLTN pertama berukuran S MW selesai
dibangun di Uni Sovyet PLTN perSma yang "b^rokuran komersa1" adalah Calder
HaB di Inggris yang selesai pada tahun 1956, sedang yang mendapat julukan "PL-
TN peitama yang dibangun seroata-mata untuk tujuan komersfl" adalah Shipping-
port, Amerika Serikat, selesai pada .tahuro 1957. Demikianlah maka sebuah sum-
ber tenaga bam mulai diterapkan di dunia.

Latar belakang penggunaan tenaga nuklir ialah perkembangan mengenai ke-
langkaan sumber energi di dunia atau mulai dirasakannya kelangkaan tersebut. Se-
perti dikefahai konsumsi energi dunia telah roeningkat dengan lebih kurang 5%/
tahun untukbeberapa puluh tahun yarig silam. Baru kemudian dalam tahun 1960-
an, ongkos pembangkitan tenaga nuklir sudah mulai bereaing dengan ongkos pem-
bangkitan konvensionil, sehingga permintaan akan tenaga nuklir lebih didasarkan
pada atasan-alasan ekonomi dan karenanya meningkat dengan cepat. Kini penga-
laman yang telah diperoleh meliputi lebift kurang 1000 reaktor — tahun dan ka-
pasitis PLTN terpasang di dunia sudah melefcihi 76 000 MW. Di negara-negara EEC

, dewasa ini terdapat kapasitas PLTN terpasan^ 14 486 MW, sejumlah 35 610 MW
:: masih dalam taraf konstruksi dan 42 616 MW dalam taraf persiapan atau peme-
1 sanan.
1"
I KEMUNGKINAN DI INDONESIA

} Kemungkinan pembangunan PLTN di Indonesia telah dipelajari sejak 1968,
:, ketika Seminar Introduksi Tenaga Nuklir diselenggarakan di Cipayung. Masalah ini
\ kemudian dikaji bersama oleh Departemen Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik dan
| Badan Tenaga Atom Nasomal melalui kerja sama yang mulai dilakukan tahun 1972
X dalam bentuk Komisi Persiapan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir.
}i Perhatian dunia terhadap tenaga nuklir mehjadi lebih besar lagi setelah tim-
'f bulnya krisis energi dalam tahun 1973 - 1974. Dengan melonjaknya harga minyak
;: bumi maka peranan tenaga' nuklir (disamping batu bara) diperkirakan akan mening-

kat. Perhatian seperti ini telah terjadi pufa di Indonesia dan dalam Seminar Ener-
gi Nasional 1974 diperkirakan bahwa peranan tenaga nuklir akan mencapai antara
15 000 — 25 000 MW menjelang tab an 2000. Gagasan yang mendasari perkiraan
tersebut adalah sebagai berikut :



1. Konsurasi energi Indonesia akan raeningkat dari 26,6 juta TCE dalam tahun
1970 roenjadi 213 jute TCE dalam tahon 20Q0.
Jika dalam tahun 1970 65% dari konsumsi tersebut berbentu'k non-komer-
sil (kayu bakar) dan 35% berbentuk komersil (termasuk 15% daripadanya
dalam bentuk tenaga listrik), maka dalam tahun 2000 hanya 15% akan da-
lam bentuk non-komersiil, sedang 85% selebihnya dalam bentuk komersiil
(Ini setara dengan 4 bbl. minyak/kapita, dan 40 — 59% dari padanya dalam
bentuk tenaga Hstrik). , ?

II Kapasitas listrik terpasang diperkirakan sebagai berikut :

PLTU
PLTA
PLTP
PLTN
PLTU
PLTD

batu bara

-

- minyak
- PLTG

8000 -
4000 . -
500 -

15000 -
-
12800 -

16000
5000
6000
25000

39000

12 -
6 . -.
1 -
23 -

-20 -

25
8
9
39

61

Jumlah 64 000 100

Peranan masing-masing jenis energi berdasarkan pertimbangan mengenai :

a. Keterbatasan kapasitas produksi batu bara

b. Keterbatasan potensi tenaga air di pusat konsumsi

c Keterbatasan dana dan waktu untuk pengembangan panas bumi

d. Pembatasan ketergantungan pada saru jenis energi

.-'-*§?
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NUCLEAR POWER PLANNING STUDY (NPPS)
_ " i

- - - - £ • _ . - -

Setelah prospek peranan tenaga nuklir menjadi jelas, maka atas dasar per-
mintaan Pemerintah Indonesia (dalam hal ini BAT AN dengan persetujuan Mente-
ti PUTL dan Menteri Pertambangan) Badan Tenaga Atom"Iriternasional (IAEA)
mehgadakan suatu study yang disebut Nuclear Power Planning Study (NPPS).
Study ini mempergunakan suatu metodologi yang dikembangkan ojefr IAEA un-
tuk melakukan Market Survey di Negara berkembang, dan dilakukan oleh h. Ja-
sif Bjas dari Dpi. Ing. N. Sidja dalam permuiaan tahun 1975.

Dengan asumsi-asumsi tertentu mengenai ketersediaan dan harga bahan ba-
kar dll. dan perhitungan tertentu mengenai biaya modal dsb. NPPS menghasilkan
kesimpulah bahwa pengembangan sistim listrik di Pulau Jawa yang paling meng-
untungkan ialah dengan membaneun PLTN untuk memikul beban dasar. Sebagai
contoh, salah satu hisil NPPS adalah sebagai berikut :
I. Ramalan beban 1975 - 1982 32 %/tahun

1983 - 1992 18 %/tahun

1993 - 1997 10 %/tahun

II. Tambahan kapasitas yang diperlukan, disamping proyek-ptoyek PLTU yang su-



dan direncanakan sampai dengan 1977 dan semua proyek-proyek PLTA di Ja-
wa, adalah :

1978 - 1982 : 8 PLTG @ 50 MW
7 PLTU-bb <§"' 400 MW

. 1 9 8 3 - 1987 : 7 PLTN 2 @ 600 MW
5 @ 1000 MW

1988 - 1992 : 12 PLTN
1 PLTU-bb @ 800 MW
8 PLTG

1993 - 1997 10 PLTN
7 PLTU-bb

16 PLTG

Daiam Seminar Teknik Tenaga Listrik II di Bandung bulan Oktober 1975 yang
lalu masalah proyeksi tenaga listrik ini telah dtbahas kembali dalam suatu forum
Nasional. Seminar tersebut menganggap ramalan sebesar 64.000 MW untuk tahun
2000 sebagai "tidafc terlampau-tinggi", dan memberikan konfirmasi tentang peran-
an tenaga huklir dalam tahun 2000 sehesar antara 15.000 - 25.000 MW.,

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN

Dengan semakin jelasnya peranan tenaga nuklir dalam jangka panjang maka
langkah selanjutnya ialah persiapan kearah pembentukan proyek pembangunan P-
LTN yang pertama. Mengingat jangka waktu siap sekitar 10 tahun-dan mengingat
bahwa jaringan di Pulau Jawa pada tahun 1985 sudah akan melampaui 4000 MW
(cukup untuk menerima satuan s.ebesar 600 MW), maka langkah itu telah dimulai.

Dalam Lokakarya Pemilihan iokasi PLTN jdi Karangkates 10 - 12 April
1975, telah dipilih 5 calon lokasi PLTN dari antara 14 lokasi yang dikemuka-
kan dan dibahas. Terhadap ke-lima calon lokasi tersebut telah diadakan Survei
Reconnaissance oleh Sub-Komisi Lokasi KP2-PLTN antara bulan Juli dan Sep-
tember 1975, dan telah dipilih 2 dart antara 5 calon lokasi tersebut sebagai ca-
lon lokasi terbaik. Selama bulan Oktober 1975 telah tiba empat orang tenaga
ahli IAEA untuk. mengadakan diskusi mengenai pemilihan calon lokasi dan un-
tuk melakukan. peninjauan setempat pada -kedua calon lokasi terbaik. Misi IAEA
tersebut telah memberikan konfirmasi mengenai pilihan yang dilakukan oleh Sub-
Komisi Lokasi KP2-PLTN.

Langkah yang Iebih konkreet lagi ialah tindak-lanjut berikutiiya berupa studi
kelaksanaan (feasibility study) pembangunan PLTN yang diperkirakan akan me-
makan waktu VA -2 tahun dan biaya devisa lebih kurang US $ 300.000,-

Persetujuan prinsip dari BAPPENAS telah diperoleh dalam bulan Agustus
1975 yang lalu, akan tetapi baru-baru ini UNDP, sebagai pihak yang dimintai
bantuan, mengalami krisis keuangan.

P E N U T U P

Sebagaimana telah dikemukakan, KP2-PLTN dibentuk dalam tahun 1972,
yaitu 4 tahun seteiah Seminat Nuklir yang pertama. Sejak semula telah disadari
bahwa pembangunan PLTN memerlukan kerjasama yangerat oleh berbagai tena-
ga ahli dari berbagai disiplin/bidang. Kami para anggota Komisi dan Sub-Komisi
semakin lama semakin menyadari pala bahwa suksesnya pembangunan PLTN ti-



la- ' - " „
Jak saja tergantung pada kerjasama erat antara PLN, Departemen PUTL dan BA-
TAN di satu pihak dengan instansi-instansi lainnya (seperti Depertemen Perhung-
an, Departemen Datam Negeri, Departemen HANKAM, Departemen P & K) di
lain pihak, akan tetapi juga akan tergantung pada keijasama dan salihg pengerti-
an dengan masyarakat. .

Di waktu-waktu yang lampau, masalah teknologi telah mendapatkari sorot-
an masyarakat dan media Pers. Debat masih berkelanjutan mengehai teknologi
tinggi, teknologi madya dan teknologi sesuai, baik mengenai definisinya, atau
mengenai penerapannya, ataupun mengenai strateginya. , ._ .' "

, Pembangunan PLTN, karena sifatnya yang khas yaitu terkandungnya baha-
ya potensiil, adalah salah sahi contoh penerapan teknologi dimana: salah pengerti-
an dapat timbul dalam masyarakat apabila persiapan dan perencanaannya kurang
dipertimbangkan secara masak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingirikan

! raaka Komisi mengusulkan agar dalam Loka Karya yang direncanakan untuk ta-
in hun 1976 ini dapat dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan segi Ke-
l " selamatan Reaktor dan .Segi Humasnya.
"an- Selanjutnya diharapkan para peserta untuk membahas masalah tersebut de-

ngan hati dan pikiran terbuka.
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1. "Teknologi Pusat Listrik Tenaga Nuklir". kasU Lokakarya Teknologi PLTN,
'„ , BATAN, 1975.

ilai. 2. "PemUihan Lokasi Pusat Listrik Tenaga Nuklir", Hasil Lokskarya Pemilihan
.a Lokasi PLTN, BATAN, 1976.
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Lampiran 1.

KECENDERUP

KRQNOLOGl FERSIAPAN PLTN

Maret 1962

Nopcraber 1968

Januari 1970

April 1972

Juli 1972

Februari - Maret '1973

Maret 1*74

Juli 1974

September 1974

Januari - April 1975

April I97S

Oktobei 1975

Ofctober 1975

April 1976

Seminar Tenaga Atom, Bandung

Seminar Introduksi Tenaga Nuklir, Cipayung.

Seminar Tenaga Nuklir, Yogyakarta.

SK Bcrsama Menteri PUTL dan Dir. Jen. BATAN,
tentang Pembentukan KP2-PLTN

Pengangkatan Anggota-anggota Pertama KP2-PLTN.

Seminar Ekonomi dan Teknologi PLTN, Bendung.

Lokakarya Teknologi PLTN, Pasar Jum'at, Jakarta.

Seminar Energi Nasional, Jakarta.

Perabentukan 4 Sub-Komisi KP2 - PLTN :

1. Sub-Komisi Pemflihan Lokasi
2. Sub Komisi Ekonomi Pembangkitan
3. Sub-Komisi Teknologi Reaktor
4. Sub-Komisi Sistim Listrik

Nuclear Power Planning Study, IAEA, Wina

Lokakarya Pemilihan Lokasi PLTN, Karangkates, Jawa
Timur.

IAEA Preliminary Siting Mission.

Seminar Tehnik Tenaga Listrik II Bandung.

Lokakarya Keselamatan Reaktor dan Segi Humasnya.
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Lampiran 2. i

LECENDERUNGAN ONGKOS PEMBANGKITAN LISTRIK PLTN SERTA if
PEMBANGKIT USTR»K LAINNYA *) / |

. Pengantar , ;,-

Jika kita hitung ongkos pembangkitan listrik untuk suatu PLTN dengan 1 4
lertitik tolak pada tiga unsur, yaitu ongkos modal, ongkos bahan bakar dan v
mgkos operasi & perawatan, kita dapat mengamati kenaikan-kenaikan selama I
iga tahun yang terakhir ini, yang terutama.disebabkan oleh unsur pertama, ya-
tu ongkos modal. Unsur bahan bakar pun telah mengalami perobahan yang di
ebabkan oleh kenaikan harga yellowcake di pasaran dunia, sedangkan biaya perka-
•aan telah mengalami kenaikan beberapa kali. Akan tetapi secara keselumhan
enikan harga bahan pokok, yaitu Uranium serta pengerjaannya, tidak membawa • .
tengaruh yang besar, oleh karena unsur bahan bakar merupakan fraksi yang ke-
it dalam ongkos pembangkitan listrik. \

Selanjutnya diberi suatu uraian mengenai masing-masing unsur ongkos sena -
«engamhnya terhadap keseluruhan. l!

:. Ongftos modal.

Suatu program komputer, yang dinamakan ORCOST, sejak lama telah di-
jergunakan di A S untuk mengkitung ongkos modal untuk PLTN tipe PWR, • L
JWR dan H T G R d a n juga u n t u k P L T U y a n g mernpergunakan bahan baka r mi -
lyak, batubara dan gas. ORCOST telah_ mengalami perobahan beberapa kali un-
uk disesuaikan dengan kenaikan harga. Pada asal muianya program komputer '
ni disusun untuk A S , akan tetapi kemudian diadakan perobahan untuk me- j ; "
nuat parameter yang sesuai dengan keadaan dalam suatu negara berkembang.

Tabel 5 memberikan ongkos modal untuk suatu PLTN tipe PWR 600 \ D j -
UWe yang dihttung untuk keadaan diberbagai negara. " ,r

Dari angka-angka pada Tabel I jelas dapat dilihat, hahwa mulai tahun ' ;
ll>73 kenaikan ongkos modal yang besarnya berkisar antara 20 dan 30% tiap - %'•
ahun, tidak hanya disebabkan oleh inflasi (diperkirakan 10 ' r tahun rata-rata). ;V'
iagi ongkos yang berlaku di A S dapat dikatakan, bahwa kenaikan ongkos ' ':

:;
nodal terutama disebabkan oleh*karena waktu konstruksi diperhitungkan lebih '•) 4-.̂
wnjang dari semula. yaitu 8 tahun, sehinggailDC (interest during construction) I Cf|
uga sangst meningkat. Bertambah panjangnya waktu konstniksi dari 6 sampai - T$\
i (ahun ini adalah sebagian besar akibat dari peruturan N k C , badan pengatur :.,l?g
ii USA, yang mutai sangat teliti dalam menganalisa permintaan Hsensi bangun-
m dan Hsen«j operasi untuk suatu PLTN. Kenaikan origkos modal juga disebab-
tan oleh karena peraturan keselamatan bertambah ketat, yang mengakibatkan.
lahwa PLTN-PLTN yang ditawarkan pada tahun-tahun lerakhir ini memuat sis-
im-sistem keselamatan tambahan, yang kemudian menjatii slandai. I -

label II memberikan perincian dari ongkos modal untuk suatu PLTN tipe
*WR (,00 MWe, yang berlaku untuk AS untuk berturut-lurut tahun 1973 dan
tl>76. Untuk ongkos langsung (direct cost), termasuk ongkos NSSS dapat dilihat
cenaikan yang besarnya sekitar 30%. Kenaikan yang utama disebabkan oleh IDC,
«••bagai st-belumnya telah diuraikan dan yang telah disampaikan dalam suatu ker-
as karya pada Seminar Kedua Tehnik Tenaga Listrik di Bandung dalam bulan
Jktoher 1975.

) Sumbangan pada taporan Ketua KP2-PLTN dari Sub-Komisi : Ekonomi Pembangkitan
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Tabel I : ONGKOS MODAL PLTN TIPli PWR, 600 MWe

Program komputer
(metode penghitungan)

Negara berkembang
nilai reridah

nilai tinggi'

Bangladesh
(April 1974)

Pakistan
(Desember 1974)

Indonesia
(April 1975)

Amerika Serikat

Jerman Barat

Filipina
(Februari 1976)

ORCOST-1
(1971)

275

358

377

ORCOST-3
(1973)

322

439

460

Ongkos modal (US $ / kW)
ORCOST-4
(1974-75)

(a)

454

584

438

436

556

650

-•

(b)

547

805

523

543

770

971

Revisi ORCOST - 4
(Jan. 1976)

(a) (b)

734 1013

760

890
±1700

Catatan : 1. Waktu konstruksi sejak 1974 : 6 tahun, kecuali untuk AS:8 tahun.
2. Semua ongkos adalah dalam nilai tanggal penghitungan.
3. (a) = sebelum eskalasi, berlaku pada permulaan konstruksi.

(b) = sesudah eskalasi, berlaku pada permulaan operasi.
4. Dalam ongkbs modal untuk Filipina termasuk bangunan auxiliary untuk unit kedua, switchyard dan perumahan staf.

w |J w
Ol Ul I»

s i

I SS Z
&3 w (t) g" g e-. £ •"•• s 4



Untuk FUipina berdasarkan angka yang nil, sesuai dengan kontrak yang baru
ditanda tangani oleh Pemerintah FUipina dengan produsen PLTN (Westinghouse)
pada bulan Februari yang lalu.

Dari angka-angka pada Tabel I jelas dapat dilihat, bahwa mulai tahun
1973 kenaikan ongkos modal yang besarnya berkisar antara 20 sampai 30% tiap
tahun, t dak hanya disebabkan oleh inflasi (diperkirakan 10% tahun rata-rata).
Bag! ongkos yang berlaku di USA dapat dikatakan, bahwa kenaikan ongkos
modal terutama disebabkan oleh karena waktu konstruksi diperhitungkan lebih
panjang dari semula, yaitu S tahun, sehingga IDC (interest during construction)
juga sangat meningkat. Bertambah panjangnya waktu konstruksi dad 6 sampai
8 tahun ini adalah sebagian besar akibat dari peraturan NRC, badan pengatur
di USA, yang mulai sangat teliti dalam menganalisa permintaan Usensi bangun-
an dan Usensi operasi untuk suatu PLTN. Kenaikan ongkos modal juga dise-
babkan oleh karena peraturan keselamatan bertambah ketat, yang mengakibat-
kan, bahwa PLTN-PLTN yang ditawarkan pada tahun-tahun terakhir ini me-
muat sistim-sistim keselamatan tambahan, yang kemudian menjadi staridar.

Tabel II memberikan perincian dari ongkos modal untuk suatu PLTN tipe
PWR 600 MWe, yang bertakuuntuk USA untuk berturut-turut tahun 1(973 dan
1976. Untuk ongkos langsung (direct cost), termasuk ongkos NSSS dapat dili-
hat kenaikan besarnya sekitar 3.0%. Kenaikan yang utama disebabkan oleh IDC,
sebagai sebelumnya telah diuraikan dan yang telah disampaikan dalam suatu
kertas karya pada Seminar Kedua Tehnik Tenaga Listrik di Bandung dalam bu-
lan Oktober-1975. r \

Tabel II. PERINCIAN ONGKOS MODAL PLTN TIPE PWR 600 MWe DAN
PENGARUHNYA OLEH KENAIKAN HARGA (US $ JUTA)

i

t

I
u
*
5
d

I

3
s
0uiei

s

Pos No. ORCOST-3

20
21

22.
23

24

25

26

91

92

93

94

Lokasi, izin tar.ah

Struktur konstruksi, fasilitas
lokasi
Reaktor, pembangkit uap
Turbine
Pembangkit listrik

Lain-lain alat
Contigency, cadangan
Overtime

Total Ongkos langsung

Fasilitas konstruksi
Pengelolaan, konsultan
Asuransi, pendidikan, pajak
I D C

Total ongkos langsung
Total PLTN
atau dalam S/kW

(1973)

0,1
\

38,9
56,8
49,8
20,5

4,6
12,9

183,5
10,9
28,1

6,1

47,3
92,4

276,1
460

ORCOST-4
(Jan. 1976)

1,0

51,4
74,3
65,3
27,7^

5.9
17,0
17,9

259,4

16,9
41,5
10,6

126,6
195,6
456,0
760

Kenaikan (%)

,•

_ Y<
V

32

31

31 \
35
28

' 32

41
55
48
74

168

13



3. Ongkos bahan bakar

Unsor bahan bakar ini sangat tergantung pada beberapa parameter ekono-
mi tertentu, yaitu hasp yellowcake, ongkos perkaysan, biaya konversi dan. fa-
bnkasi, ssdangkan harga plutonium yang dihasilkan dam bahan bakar terpakai,
pun fhat menentukan ongkos terakhir. Perhitungan on^tos bahan bakar tidak-
lah mudah, olcb karena suatu muatan bahan bakar uiarmtm dipergunakan7 selama

FafctQf yang Iain adalah karena ongkos untuk bahan bakar teras pertama lebih :
ttngg» dari pada bahan bakar ekwiKbrium.
Fnsiapan untuk melakukan pemesanan untuk tiap-tiap tahap pabrikasi bahan ba-
kat haros sudah dtkksanakan jauh sebelumnya dengB» lead time yang berbeda- ,

os
g

beda pula. Hal ini mengakibatkan bahwa ongkos bajian bakar periu diperhitung-
kan bun^ atas mddal. Kemudian setelah instates rauM beroperasi perlu diper-

k pola penghasilan dari penjualan energt Untak menghitung pembang-i
kttan Estrik biasanya diambil suatu nilai rata-rata sebma m'asa manfaat dari
PLTN itu. Nilai rata-rata ini kita namakan ongkos bahan bakar dibulatkan (le-
velized fuel cost). ,

- Ongkos bahan bakar terdiri dari ongkos langsuag (direct cost) dan ongkos
tidak lanening (indirect cost). Ongikos Iangsung mencafiaipi ongkos untuk ba-
han-bahan ditambah dengan biaya untuk proses dan SBBVW yang dipeflukan un-
tuk merufcah afau mengolah yeUowcake sampai tingkat dan bentuk terakhir dari

label HI : ONGKOS BAHAN BAKAR DIBULATKAN

Penncian, menurut
komponen dan pengerjaan

Ongkos bahan bakar (mills/kWh)

Langsung Tidak
langsung

Total

Bahan i n t o sebelum dan
sesudah opoasi

Pembelian U3O8

Sisa U3O8 ekwivalen sesudah
inadiasi

Nilai Pu yang dihasilkan

Sub total

Pengelolaan. Service

Konversi

Perkayaan

Fabrikasi

Pengolahan kembali

Sub total

Total

2,42

0,57

0,46

0,49

0,08

0,08

2,91

0,49

• 0,38

1,39 0,65

0,10
1,28

0,39

0,73

2,50

3,89

0,02
0,22

0,08

-0,11

0,21

0,86

2,04

0,12

1,50

0,47

0,62

0,71

4,75

elemen bahan
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dengan mengh
SWU, US $ 3
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Seminar Keduj
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elemen bahan bakar. Ongkos tidak langsung mengandung unsur bunga atas modal
yang diperhitungkan dengan keuntungan dari penjualan energi (listrik). Tabel III
memberifcan peftoaan dari cmgkos bahan bakar untuk PLTN tipe PWR 600 MWe

fa~ I dengan mengWttmg US $ 3 0 , - tiap lb U3O8 , ongkos perkayaan sebesar US$ 76/
*» i SWU, US $ 3,30/kg U untuk konversi dan US $ 120/kg U untuk fabrikasi.
tk- I , - ' ~
lama \ Ongkos bahan bakar sebesar 4,75 mills/kWh berlaku untuk tahun delapan

[ pul«han dan merupakan kenaikan 41% dari pada nilai, yang disampaikan pada
bill Seminar Kedua Teknik Tenaga Listrik dalam bulan Oktober 1975, yang besai-

nya 3,37 imUs/kWh (berdasarkan harga US S 2 0 , - tiap lb U3O8 dan US $ 76. - /
r ba- SWU). Akan tetapi mengingat bahwa ongkos modallah yang membawa pengaruh
ida- terbesar pada ongkos pembangkitan listrik, maka kenaikan harga yellowcake ha-
ung- nya menyebabkan kenaikan antara 4 dan 5% pada ongkos pembangkitan Ustrik.

%- 4. OngHos Operasi dan Perawatan.

(le- Ongkos Operasi dan Perawatan ( O & M) untuk suatu pusat listrik umumnya sa-
ngat tergantung pada tipe, daya dan faktor beban dari instalasi, sedangkan jumlah unit

jkos serta peraturan lingkungan yang berlaku pada. lokasi juga memberi pengaruh terhadap
unsur ini dalara penghitungan ongkos pembangkitan listrik. Pada Tabel IV diberikan
perincian untuk ongkos 0 & M untuk suatu PLTN tipe PWR 1000 MWe, yang berlaku
untuk suatu negara industri.

Tabel IV. PERINCIAN ONGKOS O & M MENURUT PERSENTASE

Pos pengeluaran %

Staf personalia O& M 44

Bahan-bahan untuk perawatan 20

Komponen-komponen dan pemasangan . 18

Asuransi, biaya operasi (fees) 7

Administrasi 11

Dari Tabel IV dapat dilihat bahwa pengeluaran terbesar adalah untuk staf per-
sonalia., Untuk suatu negara berkembang ditaksir bahwa ongkos O & M akan lebih ting-
gt kira-kira 30 sampai 40 %. Meskipun upah dinegara berkembang lebih rendah, seca-
ra keseiuruhan diperkirakan bahwa ongkos O & M akan memerlukan biaya yang lebih,
oleh karena pekerjaan perawatan akan memerlukan waktu yang lebih panjang dan me-
merlvkan pula tenaga pekerjaan yang jauh lebih banyak. Ongkos O & M diperkirakan
akan menaik secara normal, yaitu roengikuti kecenderungan inflasi.
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Lampiran 3 Tahun

PERANAN P.L.T.N. DALAM SISTIM PEMBANGKTTAN MENJELANG
TAHUN 2000 *)

1. Laporan ini merupakan singkatan dari pada studi bersama antara International Ato-
mic Energy Agency (IAEA) dan Pemerintah Indonesia (BATAN/PlN), yang diberi
judut Nuclear Power Planning Study (Java Island) setama tahun 1975. Dalam studi
ini dipeiajari peranan setiap jenis perabangkit (termasuk PLTN sebagai salah satu
jenis pembangkit) dalam memenuhf kebutuhan Ustrik di pulau Jawa secara optimal.

2. Stiidi tersebut dilakukan dengan perkiraan ramalan beban berikut:

Tahun Beban Tertinggi Beban Terrendah

1980

1985

1976
1980
1982
1985
1990
1992
1995
1997

(MW)
917

2802
4896
8045
18405
25627
34109
41872

(MW)
851

1585
2221
3593
8139
10915
16861
23238

1990

3. Pulau Jawa yang padat penduduknya relatif miskin akan sumber-sumber ener-
gL Sumber tenaga hidro yang tersedia kira-kira hanya sampai 3000 MW daya
terpasang, sedang kemampuan sebenarnya jauh lebih rendah karena sangat ter-
gantung kepada musim atau debiet air yang tersedia. Karena itu untuk meme-
nuhi kebutuhan tenaga listrik seperti yang diramalkan tersebut pulau Jawa ha-
ras mengimport energinya dari luar.

4. Dengan memperhatikan ramalan beban serta keadaan sistim kelistrikan pulau
lawa yang telah terpasang serta rencana perluasan yang telah pasti (fixed
system), rencana perhfasan sistim pembangkitan yang optimal diperoleh dengan
mempergunakan program computer yang disebut WASP II (WIEN AUTOMA-
TIC SYSTEM PLANNING) pada computer IEM 370/145.

5. Dengan memakai seluruh potensi tenaga air yang tersedia di pulau Jawa maka
rencana perluasan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1995

*) Sumbangan keterangan tambahan pada laporan Katua KP2PLTN dari Sub-Komisi
Sistim Listrik.
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Tahun Rencana perluasan Sistim Pexn-
bangkitan Menurut Raraalah

1980 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Beban Rendah

MW

313
967

704

»umlahl984

1985 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1342
900
600
600
704

Jumlah 4146

1990 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

1995 ' (1)
(2)
(3)
(4)
(S)

Jumlah

1997 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

Keterangan:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

15Q2
900

2200
3400
1662

9664

1502
800

2800
12400
2852

20354

1502
800

4800
17400
3200

27702

PLT
PLT
PLT
PLT
PLT

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

Jumlah

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

0)
(2)
(3)
(4)
(5)

%

15,78
48,74

35,48

100,00

32,37
21,71
14,47
14,47
16,98

100,00

15,54
9,31

22,77
35,18
17,20

100,00

7,38
3,93

13,76
60,92
14,01

100,00

5,42
2,89

17,33
62,81
11,55

Jumlah 100,00

A
U-Minyak
U - Batuba»
N
G

Rencana Perluasan Sistim Pern-
bangkitan Menurut Ramalan

(U
(2)
(3)
(4)
(5)

Beban Tinggp.

MW

313
967

1200

1104

Jumlah 3584

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1342
900

3600
2200
1504

Jumlah 9546

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

1502
900

4800
12400
3062

22664

1502
800

7200
28000
4452

41954

1502
800

8600
34200

5200

50302

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

Jumlah

Jumlah

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jumlah

%

8,73
26,98
33,48

30,81

100,00

14,06
9,43

37,71
23,05
15,75

100,00

6,63
3,97

21,18
54,71
13,51 -

100,00

3,58
1,91

17,16
66,74
10i61

100,00

2,99
1,59

17,10
67,99
10,33

100,00
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DISKUSI

PERTANYAAN:

Sutaryo Supadi :

- Saya kurang jelas mendengarnya tentanglangkah-langkah dari proyek pem-
bangunan PLTN. Mohon diulang lagi.

JAWABAN:
Budisudarsonu:

- Langkah yang diperiukan sesudah NPPS a'dalah studi kelaksanaan (feasi-
bility study) PLTN pertama di Indonesia. Untuk ini perlu dilanjutkan studi
lokasi PLTN, pengumpulan data lokasi, tinjauan atas ramalan beban pulau

Jawa, perbandingan harga-harga modal dan ongkos penibangkitan untuk
PLTN serta altematip-laternatip lain dst,

PERTANYAAN:

lr. Maitias Ninrdtn : -

- Dalam NPPS sebagai patokan diainbil harga minyak bumi diambil 0 dollar
per barrel Pada kenyataannya harga minyak bumi sewaktu pembuatan
NPPS itu adalah 11 dollar/barrel dan bahkan harga proyeksi minyak dilaku-
kan 80 an bisa Iebih dari 12 dollar per barrel.
K Apakah ahsfl-hasil NPPS itu bisa dijadikan pegangan pertama t mengingat

data-data yang dimasukkan.

2. Bagaimana gambaran pendirian PLTN di Indonesia bila data yang sesung-
guhnya dimasukkan dalam NPPS.

JAWABAN:
Budisudarsono r

1. Asumsi yang digunakan memang S *)/bbl pada 1 Januari 1975. dan se-
lanjutnya dikenakaneskalasi. Ketiak NPPS dilaksanakan asumsi tersebut
dpandang paling realistis untuk keperluan suatu perhitungan jangka
panjang.

2. Jika harga minyak yang dipakai da!am perhitungan NPPS lebih tinggi.
mak3 peranan tenaga nuklir bisa menjadi lebih besar. ,,.

PERTANYAAN:

Soegiahrto:

— Pemilihan data lokasi akan segera dilakukan; apakah kriteria yang dipakai
dalam pemilihan lokasi ini ?

Apakah faktor konsumen menjadi pertimbangan pula ? !

JAWABAN :

Budi Sodaisono:

- Mengenat pemilihan Iokasi PLTN telah diadakan lokakarya khusus dalam
bulan April l l)75 yang lalu. Ketentuan yang dipakai antara lain data kepen-
dudukan. tersedianya air pendingin, faktor gempa/seismik, dll.
Faktor konsumen tidak menjadi soal dalam pemilihan lokasi karena PLTN

ak<
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akan dibangun untuk melayani seluruh pulau Jawa : pada tahun 1985
jaringan listrik pulau Jawa sudah bersatu.

rtKTANYAAN'

em- stigt
Reaktor yang akan dipasang pertama kali di Indonesia akan dibeli dari mana ?
Penimbangan-pertimbangan apakah yang dipergunakan ? misalnya : - ba-
han bakar, harga, kwalitas, politik dsb

JAWABAN:
iudi

Dalam lokakarya Teknologi PLTN di Pasar Jumat Jakarta tahun 1974 te-
lah dihahas berbagai jenis PLTN. Lokakarya ceriderung untuk memilih
jenis PHWR (tipe C ANDU) dari Kanada atas dasar pertimbangan:pertimba-
ngan :

1. Penggunaan bahan bakar uranium alam (dan bukan uranium yang diper-
^ kaya) supaya tidak tergantung pada proses perkayaan dan pengolahan-

ulang yang mesti dilakukan di luar negeri. ,

2. Peluang untuk pengembangan teknologi yang lebih besar dibandingkan
dengan PLTN jenis LWR, misalnya dalam fabrikasi bahan bakar.

3. Pengeluaran devisa yang paling kecil (untuk jangka waktu masa-manfa-

«ng- a t P L T N ) -

PERTANYAAN:

Mulyono :

1. Menurut rencana kapan PLTN akan dibangun ? dan mujai beroperasi tahun
=- berapa dengan kapasitas perrnuh'.sn berapa ?

2. Apakah jaringan-jaringannya (daerah operasinya) sampai ke desa-desa ?
Karena mulai th 1974, Pemda tk 1 Jawa Tengah, mulai mengusahakan
listrik seoara bertahap didaerah-daerah yang tidak dicapai oleh jaringan-

>• Listrik Pusat (PLN). \ li
Bila kami mengetahui rencana jaringan-jaringan dari P.L.T.N., maka dalam
percncanaan pembangunan Jawa Tengah, kami dapat menyelaraskan.

' Tcrima kasih. w

ai JAWABAN:

Hudi Sudarsono:

1. Jika studi kelaksanaan selesai dalam 2 tahun (s/d akhir 1^77). maka sete-
lah penjajagan pembiayaan dan negosiasi kcrtrak, pembangunan dapat
dimulai tahun 1980 dimulai tahun 1980 dan selesai tahun 1986. Kapasitas
sebesar 600 MW. Tetapi ini belum menjadi rencana.

sen- -• PLTN dimaksudkan untuk menyediakan tenaga listrik bagi jaringan sejuruh
pulau Jawa yang menjadi tanggung-jawab PLN.

nsi I
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PERTANYAAN:

Djoko Soemamo:

1. KonstruksiPLTNnantinyatentunya dilaksanakandenganbantuankonsul-
tan dan erectionnya oleh kontraktuifasing. Oleh karena ini merupakan pe-
kerjaan konstruksi yang memeriukan sehnologi yang tinggi levelnya dan
juga merupakan yang pertama kali di Indonesia, maka kemungkinan akan
dilaksanakan dengan sistim turnkey. -. _
Bagaimana juga cara pelaksanaannya, maka tentu memeriukan suatu team
counterpart dan pemerintah untuk mendampingi Consultant dan contrac-
tor ybs. 1

- Sampai dimana persiapan untuk counterpart tsb. (organisasi, pembagian
kerja, tenaga*tenaganya dsb).

2. Sesudah konstruksi selesai maka PLTN tersebut hams dioperasikan oleh
operator-operator khusus.

-* Apakah sudah dirintis untuk mendidik operator tsb, karena pendidikan
khusas untuk mereka mungkin memeriukan waktu yang lama.

3. PLTN tsb akan dihubungkan dengan jaringan listrik PLN
- Mengingat kapasitas PLTN tsb akan disekitar 600 MW dan merupakan

single unit dan pula mengingat daya pembangkitan PLN di Jaw a pada th- •
1985 mungkin baru mencapai 2500 MW, maka 600 MW tsb merupakan
25% dari seluruh pernbangkit PLN di Jawa, sehingga bila terjadi outage
dari PLN( gangguan, refueling) akanmengakibatkan pemadaman;
bagimanakaL mengatasinya:

4. Mengenai rencana pembangunan PLTU-PLTU batubara yad.
- Karena sampai dengan saat ini yang kami ketahui PLTU-PLTU selalu

dikonstruksi untuk beroperasi dengan bahan bakar residue, kami mohon
penjelasan mengenai penyediaan batubara tersebut.

Terima kasih

JAWABAN:

Budi Sudatsono:

1. Hingga kini belum ada ketentuan mengenai Counterpart untuk tahap
Konstiuksi KP2 PLTN adalah team bersama PUTL/PLN - BATAN yang
menangani tahap persiapan proyek PLTN:, dan niscaya bagian dari tugas-
nya untuk memikirkan Counterpart yang dimaksud. Diharapkan kerjasama
PUTL/PLN - BATAN akan berlangsung terus sampai tahap konstruksi.

2. Pendidikan operator PLTN dapat dilakukan selama jangka waktu konstruk-
si PLTN.

3. Penyelesaian pembangunan PLTN diharapkan sinkron dengan pengem-
bangan serta inter-koreksi dan integrasi jaringan pulau Jawa. Diperkirakan
jaringan seluruh pulau Jawa sudah mencapai sedikitnya 35500 MW pada
tahun 1985.

4. Penyediaan batubara masih dalam taraf rencana. Rehabilitasi tambang Bukit
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Asam (diharapkan dengan bantuan World Bank) akan dapat meningkatkan ?
produksi batubata sampai 2 juta ton/th. pada tahun 1965. Untuk keperluan '%
yanglebih besar harus diadakan investasi tambahan atau membeli sebagian > --;
dari produksi yang dihasilkan dalam rangka kontrak bagi-hasil PN Batubara
dengan Shell). '-"•

PERTANYAAN: j

dr. Sjukri Sahab : \

1. Apakah telah tersedia tenaga-tenaga baik skilled maupun semi skilled un- !
tuk menangani OLTN ini thn. 1.985 - ]

2. Mengingat penyebab kecelakaan 85% terletak pada human factor (faktor- I
manusia) apakah masalah safety reduction (calon) tenaga ini dilaksanakan,
Pertanyaan ini saya batasi pada keselamatan Tenaga Kerja dan dengan
asumsi tahun 85 PLTN sudah beroperasi. Kami menerima kemungkinan •;
kecelakaan kecil walaupun demikian bila kecelakaan terjadi.
Probability akan menjadi - 1 (satu). Dalam paper ada teknology peng-
amanan tetepi tidak disebutkan organisasinya.

- Apakah panitia pembina keselamatan & kesehatan kerja. (ad UU pokok
keselamatan kerja) pada organisasi keselamatan kerja PLTN ini.

JAWABAN

Budisudarsono:

1. Tenaga kerja untuk proyek PLTN baru tersedia sebagian kecil saja.

2. Sudah barang tentu pendidikan dan latihan ketrampilan wajib dibarengi i
dengan masalah keselamatan/safety. ]
Tiap OLTN diatur dan diawasi operasinya oleh instansi Pemerintah yang ,
berwenang agar keselamatan kerja, keamanan penduduk sekelilingnya, bah- , i
kan kelestarian lingkungan sekitantya dapat dijamin. Jika ada hal yang :Z \
meragukan izin operasi PLTN dapat ditanggilhkan/dibatalkan. % "

PERTANYAAN: f j
Th. H. Lumbantoruan: j j

Kerjasama BATAN dengan instansi-instansi lain seperti PUTL, PLN dalam 1 ;
persiapan PLTN sedang berjalan. ::; :

Bagaimanakah nanti bentuk kerjasama antara BATAN dan PLN dalam }
konstruksi dan pengusahaan PLTN ? I !
Siapakah nanti yang menentukan tarif penjualan tenaga listrik yang dibang- |
kitkan oleh PLTN ? ^ ]

MWABAN: 1

Bentuk yang dipikirkan adalah semacam Otorita di bawah pengendalian
BATAN dengan kerjasama unsur PUTL—PLN, Keuangan dll. Tarif penjualan
listrik dari PLTN ke PLN ditentukan oleh Pemerintah atas dasar hasil Perun-
dingan instansi-instansi yang beisangkutan.
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PENILAIAN KEAMANAN PLTN

Oleh : Sutaryo Supadi
Martias Nurdin

1)
2)

L P E N D A . H U L U A N

Kehidupan kita penuh dengan risiko, adakalanya iisiko yang dihadapi
dapat diteiima sebagai pengorbanau yang sewajarnya ditanggung untuk suatu
hasil yang diinginkan, dan sering risiko tersebut tidak dapat diterima dsngan
pemikiran yang rasionil ataupun bahkan kadang-kadang dengan alasan-alasan
yang kuiang dapat diterangkan secara ilmiak
Bila penyediaan energi merupakan salah satw masalah dunia yang kita hadapi,je-
laslah bahwa untuk menanggulangji masalah jtersebut kita haros dapat memper-
kirakan dan mengatur sendiri kompromi antara iisiko dengan sasaran yang di-
tuju. - I

Hampir seperempat abat sejarah PLT1*J, belum pernah ada kecelakaan yang
merusak terhadap personil, instalasi dan lingkungan seldtamya. Tetapi entah ka-
rena penampilan pertama kalinya yang berbentuk kegfatan-kegiatan non-damai,
atau kaiena kurang mengertinya terhadap masalah sebenamya yang dihadapi,
maka masalah-masalah keamanan dan keselamatan PLTN telah menjadi issue
pada akhir-akhir ini ditengah-tengah kekurangan somber energi yang melanda
dimana-mana. - I

Kekhawatiran akan terlepasnya zat-zat radioaktif keluar PLTN, telah me-
nainbah usaha manusia untuk mendisain sistim keamanan PLTN secara berlapis-
lapis, baik yang berupa sistim -operas! (proses), sistim proteksi maupun pada sis-
tim isolasi dengan menggunakan kemajuan ilmu dan teknclogL
Selain itu diusahakan pula usaha-nsana yang! terpisah dalant menganalisa dan meng-
kwalifisir kemungkinan kecelakaan serta riako/konsekwensanya. Metoda yang di-
gunakan telah pula digunakan pada disiplin maupun kegiataii Iain, dimana data-
data statistik- tentang pengalaman kecelakaan-kecelakaan praktis tidak ada. Hasil-
hasil yang diperoleh dapat membantu memberikan petunjuk dalam penyempur-
naan-penyempumaan yang perlu dilakukan maupun dalam mengambil putusan-
putusan tentang masa depan PLTN.

Kemajuan flmu dan teknologi serta pengalaman daii operasi PLTN-PLTN
yang telah ada, digunakan sebagai umpan balik untuk terns menerus menyem-
purnakan sistim-sistim pengamanan dan atas dasar yang sama, standar dan kri-
teria keselamatan PLTN, diubah dan disesuaikan oleh instansi-instansi yang ber-
wenang raengatumya.

Pendapat masyarakat luas tentang aspek-aspek ini, cukup besar pula pe-
ianannya dalam turut mewamsi standar dan kriteria keselamatan reaktor. Se-

" BATAN/Sub Komisi Teknologi Reaktor KP2PLTN
2 PRAB-BATAN/Sub Komisi Teknologi Reaktor KP2FLTN.
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bagian pendapat masyarakat memang dalam batas-batas/proporsi yang wajar, te- ';?§
tapi harus diakui pula bahwa sebagian lagi benar-benar menjurus pada kepen- "'$
tingan pribadi ataupun golongan, dan berwujud apa saja yang dapat dibayang- . |
-Kan dengan menggunakan dalih keselamatan umum. Walaupun analisa-analisa il-
miah secara kwantitatif tentang risiko telah dapat diselesaikan, namun bagaima- -
na meng-komunikasikan hal tersebut pada masyarakat luas, merupakan masalab,
lain dan benar-benar bukan hal yang gampang. v

Bagi Indonesia yang mongharapkan PLTN pertama beroperasi pada tahun ,
80-an, kiranya tepat dari sekarang menyiapkan din untuk, secara men dalam le- i
bih memperhatikan masalah-masalah keselamatan PLTN dan merintis kearab.pe-
nentuan standar ataupun kriteria yang bakal berlaku dikemudian hari. Selain
itu masyarakat luas secara bertahap perlu jauh-jauh hari disiapkan agar pada
saatnya dapat menerima kehadiran suatu PLTN, bukan saja sekedar memenuhi
kebutuhan energi, tetapi juga suatu PLTN yang aman, hasil dari peraikiran dan
pembangunan para ahli kita sendiri yang penuh tanggung jawab terhadap peri ' ;
kehidupan umat manusia. ;'

II. EVOLUSI KEAMANAN PLTN

ILL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SISTIM PENG AMAN

Penilaian keamanan pada sistim PLTN secara garis besar dapat di-
bagi menjadi tiga bagian, yaitu : - - l? ? x

ij - i

a. Peralatan sistim proses
Terdiri dari peralatan-peralatan pengamanan yang berfungsi pada ope- - r
rasi normal. Bagaimana sistixn ini di-disain, dibuat dan selanjutnya • t
dipakai agar dapat memenuhi kriteria-kriteria keamanan yang diingin- !

kan, akan dibahas pada kcrtas-kertas karya yang lain terutama dari
Westinghouse.

b. Peralaian sistim proteksi ' " • j

Yaitu semua sistim atau alat-alat yang direncanakan untuk mence- ; ]
gah terjadinya kerusakan bahan bakar nuklir karena kegagalan sistim V|
proses atau kesalahan operator. Peralatan pokok) pada sistim ini ada-
lah Sistim Pendingin Darurat (ECCS — Emergency Core Cooling
System). |

c Peralatan sistim isolasi ' : |

Yaitu setiap struktur dengan peralatan serta sistim-sistim yang diran- - ]
cang untuk mencegah atau membatasi keluarnya zat radioaktif dari :-;;;

sistim proses keluar disekitar PLTN. Sistim ini erat hubungannya. ^

Baik peralatan maupun cara bekerjanya sistim-sistim diatas adalah bebas se^ -:M
ta tidak tergantung satu dengan lainnya, dan bahkan satu sama lain saling meru- J^f
pakan satu sistim pengamanan yang berlapis-lapis dari PLTN. Selain itu. juga di- "%t|
usahakan agar kemungkinan kegagalan secara berssmaan (ganda) dari ke-3 sistim- ; | |
sistim diatas sangat kecil. j ;|2

Dari setiap penilaian tentang keselamatan suatu PLTN, sejak dahulu kala ^ %|
telah didasari bahwa satu-satunya potensi bahaya terbesar dari PLTN ialah bi- 4 ; |
la terjadi penyebaran zat-zat radioaktif kelingkungan seca^a besar-besaran, hal f̂
mana akibat melelehnya bahan bakar nuklir. Hal itu bara akan terjadi bila ke-3 | |
sistim diatas gagal berfungsi secara bersamaan.

!4K
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Pada kertas karya ini hanya akan dibahas perubahan-perubahan/penyem-
purnaan pada sistira-sistira proteksi dan isolasi pada PLTN untuk raenggambar-
kan usah&usaha manusia dalam menjamin keselamatan suatu PLTN.

PLTN jenis BWR

Mula-mula hanya disediakan sistim pendingin darurat (ECCS) yang ber-
rungsi menahaa temperatur bahan bakar nuklir agar tidak meleleh. Sistim ini
terdiri dari : Sistim Injeksi Bertekanan Tinggi (HPIS) memompakan air kete-
rasreaktbr dari atas bUa tekanan pada pipa primer turun dari kondisi operasi
tetapi belum terlalu berbeda. Semi automatic blowdown berfungsi menurunkan
tekanan dengan menyedot uap tekanan tinggi ke tangki penurun tekanan. Pe-
nyembur teras, alat semprotan yang dipakai. Sistim injeksi Bertekanan Rendah
(LPIS), menyemprotkan air dingin keteras reaktor, sehingga dapaf membatasi ke-
naikan teraperatur dengan baik - cepat.

Kemudian disamping ECCS, juga disediakan sistim pendingin ruang isolasi,
dimana disampuig mendinginkan, air yang mengahdung zat kimia disengaja untuk
mengikat'I131 dan diembunkan serta larut dalam air sehingga tidak berdiffusi me-
lalui sistim isolasi.

Sebelum tahun 1969, sistim isolasi BWR berbentuk bola lampu terbalik dan
diluarnya ada bejana penurun tekanan, dan sejak 1969, disain bam yang lebih kokoh
dan keandalan lebih tinggi ditemukan dan di trapkan dalam sistim proteksi dan isolasi
tersebut. Sistim isolasi berbentuk kerucut dimana bejana penurun tekanan sudah
berada didalamnya. Dengan disain yang baru keandalaii ECCS dan sistim isolasi
bertambah baik serta sewaktu-waktu sistim-sistim terssbut mudah diuji keandalan-
nya.

Disain sistim isolasi BWR sebelum th. 1969 disebut "Pressure Suppression
Containment", dan disain 1969 disebut "Over and Under Design Containment".

PLTN jenis PWR

Pada PLTN jenis PWR, baik sistim proteksi maupun sistim isolasi dirancang/
disediakan untuk tujuan yang sama. Prinsip kerja dan detail tehnis sedikit berbe -
da, tapi tujuan tetap sama.

Pada tahun 1967 - didapatkan konsep baru yang menunjukkan keandalan
yang cukup baik, dimaha didapatkan Ice Condenser Containment Concept. Pada
konsep bam itu ditekankan masalah penyerapan panas yang lebih sempurna.

Jumlah panas yang harus dibuang, sebagiannya terserap sewaktu pencairan
es yang ada pada bagian atas, panas sisa dibuang dengan sistim pendingin darurat
( ECCS ) yang telah disediakan.

Dengan tidak mengurangi komponen-komponen subsistim lainnya, jelaslah
Ice Condenser Containment Concept lebih menunjukkan keandalan yang tinggi
dari konsep sebelumnya.

Penyempurnaan baru terus diusahakan, yaitu dengan menambahkan kos-
tiksoda pada es sehingga bisa mengikat iodine radioaktif dari udara.

PLTN jenis HWR ^ _

Pada PLTN jenis HWR, baik sistim proses, sistim proteksi maupun sistim
isolasi kesemuanya mengalami perubahan.
Perubahan-perubahan ntana ditujukan guna mendapatkan pengamanan yang lebih
baik.
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PLTN Douglas Point tidak mempunyai ruangan hampa sebagai Picke-
ting dan Bruce. Douglas Point berogerasi 1967, Pickering 1971 dan Bruce akan ber-
operasi 1976.

Dari konsep sistim isolasi PLTN Pickering didapatfcan evolusinyapada PLTN
Bruce.

• Sistim penghubung ruang hampa dirubah .perubahan mana memberikan respon yang
Iebih cepat dari sistim semprot ruang hampa.
Petbaikan pada sistira proses dari Douglas Paint ke Pickering dan Bruce tercermin

i dalam bentuk dan lay out bejana tekan dengan dump tank, disamping itu diintro -
\ dusirnya. penggunaan pressurizer (mengatur kondisi tekanan sistim pendingin primer)

pada Pickering dan Bruce.
Perubahan lain terjadi pada Pickering 3 & 4, dimana disain tabung tekan Pickering 3
dengan umur pakai hanya 15 tahun, maka tabung tekan dickering 4 didisaih untuk
selama umur reaktor, 30 tahun.

n.2. PENDAPAT MASYARAKAT

,. Diskusi yang ada dalam masyarakat luas mengenai keselamatan PLTN,
cenderung menjurus pada "maximum credible accident* Vyaitu suatu kecelaka-
an dengan postulasi korban/akibat yang paling banyak/jelek. Anggapan ini da*

ih pat dimengerti sepenuhnya, tetapi hendaknya jangan dilupakan untuk pula me-
asi neliti bagaimana skenario dari kecelakaan tersebut dapat terjadi, lengkap de-

ngan keboleh jadiannya. Disinilah letak pangkal perbedaan pendapat/hasil studi
yang berkecamuk di masyarakat, masing-masing menggunakan skenario yang

x- hipotetis.
Dari sekian banyak kontroversi tentang keselamatan PLTN, masalah ECCS

n rupa-rupanya selalu merupakan issue pokok. Pertanyaan-pertanyaan diajukan apa-
kah ECCS akan berfungsi bila- diperlukan ?. Andaikata berfungsi, apakah cukup
mendinginkan bahan bakar nuklir agar tidak meleleh ? Pertanyaan-pertanyaan
diatas didasarkan pada kenyataan bahwa walaupun telah diadakan eksperimen-

• eksperimen secara subsistim dengan menggunakan RIG (engineering loop), te-
tapi sistim tersebut belum pernah dicoba pada kondisirkondisi kecelakaan yang disi-
mulasikan secara realistis. Reaktor LOFT (Lose of Fluids Test) di Idaho akan
digunakan untuk melakukan eksperimen-sksperimen semacam itu, dan diharap-

a kan reaktor LOFT dapat beroperasi pada akhir tahun 1975. Sebelum ekspe-
nmen-eksperimen pada LOFT dapat dilakukan dan memberikan hasil yang rr.e-

t muaskan, kiranya sulit untuk meyakinkan semua ffliak akan keandalan ECCS.
lt Pada tahun 1970, sdr. England raembuat thesis yang pada dasarnya mem-

buat kode computer untuk menghitung panas sisa yang dikeluarkan setelah re-
t aktor dihentikan operasinya. Thesis tersebut teiah mengundang ^olongan masya-

^kat yang lain untuk melakukan kampanye anti nuklir dengan menggunakan
teta-data tesis sdr. England. Antara lain dapat disebutkan psmyataan dari Env-
ronment Quality Laboratory (California), Mr. Ralph Nader, Union of Concerned
Scientists (UCS) dimulai pada tahun 1971, dan sebagainya.

Ulasan-ulasan pro dan kontra saling betmunculan, baik di Amerika sendiri
di negara-negara barat lainnya, yang umumnya mengikuti pola perkem-

di Amerika Serikat (baik yang pro maupun yang kontra) dengan selang
beberapa saat.

Khusus mengenai ECCS telah diadakan beberapa kaU penelaahan yang meng-
ih nasilkan Interim Policy Statement dari USAEC pada th. 1971,- dan kemudian

dengar-pendapat" di markas besar USAEC pada tahun-tahun 1972 dan 1973



(selama 17, hingga akhir-akhirnya pada Desember 1973 dikeluarkan Fi-
nal Acceptance Criteria. Sementara itu pada tahun 1972, USAEC telah raera-
bentuk Reactor Safety Study (RSS). yang diketuai oleh Prof. N. Rasmussen
untuk menilai risiko kecelakaan pada PLTN-PLTN yang beroperasi di Amerika
Serikat. .



dunia. Walaupun pada saat ini ± 50 buah PLTN telah beroperasi di Amerika
Serikat, tetapi karena belum pernah ada kecelakaan yang terjadi, maka risiko-
risiko yang diteliti oleh team Rasmussen harus diperkiiakan dan tidak dapat
didasarkan atas pengalaman ataupun pengukuran-pengukuran. Oleh karena itu

• harus dibuat estimasi terhadap :

' }, kemuugkinan terjadinya kecelakaan. dan

2. konsekwensi dari keeelakaah-kecelakaari tersebut.

ig Tujuan dari penelitian ini ialah membuat suatu estimasi yang realistis
dari risiko-risiko kecelakaan PLTN da:, membandingkannya dengan risiko-ri-

i stko yang terjadi dari kecelakaan-kecelakaan non nuklir yang hingga saat ini
telah dialami oleh masyarakat luas. Perbandingan ini dipandang perlu untuk
lebih menundukkan masalah pada proporsi yang wajar, dan lagi pula perlu
untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan penggunaan tenaga nuklir gu-
na memenuhi kebutuhan tenaga listrik dimasa mendatang.

111.2. RUANG L1NGKUP

Ruang lingkup dari penelitian hanya meliputi tipe-tipe reaktor yang seka-
s rang telah beroperasi di Amerika Serikat, yaitu tipe-tipe PWR dan BWR

yang kesemuanya menggunakan air biasa sebagai pendingin dan moderator.
'̂  Penelitian diaxahkan pada masalah-masalah pokok, yaitu :

I. Identifikasi dari sebab-sebab terjadinya kecelakaan
1 2. Menentukan keboleh-jadian (probability) pada masing-masing sebab ke-
5" celakaan

3. Pola transpor hasil-fisi

4. Distribusi hasil fisi ke lingkungan disekitarnya

5. Efek kesehatan dan kerugian harta ,

t 6. Risiko-risiko terhadap kecelakaan non-nuklir

7. lnterpretasi dan komunikasi dari arti keboleh-jadian kepada masyarakat
umum/awam.

;r-
«K3. PELAKSANAAN PENELITIAN

Team Rasmussen terdiri dari 6 0 orang cendekiawan, yang ahli dan ber-
pcngalaman dalam bidang-bidang yang diperiukan dalam penelitian terse-
but, dan datang dari berbagai-bagai instansi, seperti Komisi Tenaga Atom,
Laboratormm-Laboratorium Nasional, Perusahaan-perusahaan Swasta, dan
Universitas-universitas. Penelitian yang semula diharapkan selesai 3alam 1

\ tahun ternyata memcrlukan waktu 2 tahun, dimana telah bekerja sebanyal:
50 orang — tahun (man years) dan memakan biaya sebesar 3 juta dollar.

a~ Metudo log i yang d igunakan, mendasarkan atas m e t o d o l o g i y a n g te -
lah d ikembangkan o leh D e p a r t e m e n Pertahanan d a n N A S A sejak t a h u n

1 60-an, yaitu apa yang disebut "event trees".dan "fault trees". Untuk
maksud penutisan ini, masing-masing akan digunakan terjemahan "pohon-

'"£ kejadian" dan "pohon-kegagalan". Metoda ini sangat berharga dalam me-
ramalkan keandalan dari suatu sistim bila data-data pengalaman belum ada,

n . yaitu dengan menggunakan data-data yang telah ada dari komponen-kom-
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ponennya serta keandalan dari sub-sistim maupun faktor-faktor manusia.
Pohon-kejadian diinulai dari suatu kejadian yang dapat mengakibat-

kan suatu kecelakaan dari sistim, dalam hal ini PLTN tersebut.
Jadi pohon-kejadian adalah urut-urutan peristiwa/kecelakaan sesuai

dengan apa yang beriaku pad» PLTN yang sedang beroperasi, yang diten-
tukan oleh terjadinya dan sifat peristiwa/kecelakaan yang memulai perta-
ma sekali. -

Sebagai contoh dapat digambarkan suatu pohon-kejadian dari LOCA
(Loss Of Cooling Accident) yahg telah sangat disederhanakan, seperti pada
Gambar — I.
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Peristiwa/kecelakaan yang memulai pertama kali dalam hal ini adalah pe-
cahnya pipa utama dari pendingin. Peristiwa ini diperkirakan "keboleh-jadian-
nya", P j ; Kemudian kita bertanya apakah tenaga listrik tersedia apa tidak.
Keboleh-jadian P2 dipeiuntukkan bag! gagalnya/tidak tersedianya tenaga listrik
yang dipedukan untuk menjalankah sistim keselamatan -darurat. Bila tidak ter-
sedia tenaga listrik maka tidak ada satupun unit-unit keselamatan darurat yang
dapat beroperasi hingga bahan bakarakan meleleh, dan akibatnya banyak seka-
Ii zat-zat radioaktif yangakan keluar. Keboleh jadian dari peristiwa ini adalah
Pi x P2. Demikianseterusnya pohon-.kejadian pada gambar 1 dapat diterangkan.

Jelaslah bahwa bila terdapat suatu metoda untuk menentukan keboleh-
jadian dari kegagalan masing-masing sub-sistim/komponen, maka dapat dihitung
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keboleh-jadian suatu peristiwa tertentu dari sistim secara menyeluruh. Baris ter-
atas dari Gambar-1, yang dimulai hanya dari pecahnya pipa pendingin utama
dan juga satu-satunya peristiwa/kecelakaan yang terjadi, merupakan disain-da-
sar dari kecelakaan PLTN. Jadi, dengan bekenanya semua sistim pengamanan
dalam PLTN sedikit sekali zat radioaktif yang keluar ke Ungkungan, bila diban-
dingkan dengan urut-ututan peristiwa sebaliknya seperti tercermin pada baris
terbawah. Dengan menganalisa secara lengkap suatu pohon kejadian, maka da-
pat dibuat suatu histogram seperti Gambar-2. Yang menggambarkan frekwensi
kejadian vs — akibatnya.

Gambar — 2 . : Histogram dari besarnya zat radioaktif yang tersebar.

ttt.

ig

Dalam uraian diatas, sebagai contoh telah diambil pohon-kejadian yang di-
mulai ctengan pecahnya pipa' pendingih. Setiap peristiwa-perfstiwa lain yang da-
pat memulai rentetan peristiwa-peristiwa berikutnya dapat pula dibuatkan po-
hon-kejadian sendiri-sendiri, selama peristiwa yang memulai tersel)Ut tidak saling
berpntungan satu sama Iain. Selanjutnya juga dapat dibuatkan histogram seper-
ti pada Gb—2, dan hasilnya dapat digabungkan satu sama lain sebagai hasil-akhir
dari gabungan peristiwa-peristiwa/kecelakaan-kecelakaan pokok dalam PLTN.

Pohon-kegagalan adalah suatu metoda untuk menentukan keboleh-jadian
yang diperlukan dalam pohon-kejadian. Jalan fikiran yang digunakan dalam po-
hon kegagalan adalah hampir merupakankeballkan dari yang digunakan pada po-
hon-kejadian, yaitu pohon kegagalan mulai pada suatu kejadian yang tidak diingini
dan kemudian mengidentifisir hat-hal yang dapat menyebabkannya. Sebagai con-
toh dapat dtterangkan secara sederhana bagaimana menentukan keboleh jadian
Pz pada Gambar — 1.
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Gantbar - 3 : Fault tree gagalnya tenaga Kstnfe pada ESF

Gagalnya tenaga Kstrik pada ESF dapat disebabkait oleh hilangnya tenaga-
d - c ATAU a - c, sebab tenaga a — c diperlukan untufc memberikan energi pa-
da ESF dan tenaga d - c digunakan untuk menjalanfcan tangkaian kontrol untuk
selaniatnya menyalakan tenaga a — c. Jadi padaGanriJsr3, terjadinya peristiwa
yang digambar paling atas menipakan jumlah dan fcebotefc-jidian dua peristiwa
sebelumnya.

Eada bagian dibawabnya lag}, menggambarfcan hiiangnya tenaga a - c ca-
dtngan DAN hilangnya tenaga a — c dari luar (iaringan^fens» akan menyebabkan
kebJangan total tenaga a - c pada ESF. Jadi keboleh jadian peristiwa yang dise-
but terakhir meiupakan perkalian dari keboleh jadian dari dua peristiwa sebelumnya.

Dengan mengetahui bekerjanya suatu sistun secara detail, maka analisa po-
hm kegagalan dapat diselesailcan.

Sniah barang tentu kegagalan bekerjanya suato unit teigantung dari Iaju
kerasakan dad kompohen-fcdmponen yang membuatnya serta kesalahan-kesalah-
anmanusia yang mengoperasikannya. Keandalan dari kcdwa hal diatas dapat di-
tentokan dengan eukup baik oleh ahli-ahli yangbeigeiak dalam bidang-bidang
feisebut, bingga sebagai akibatnyaharus diakui bahwapenentuan keboleh jadi-
an dari laju kerusakan komponen maupun kesalahan manusia tetap akan mem-
bawa kesalahan-kesalahan. Peihitungan-perhitungan dari keb^leh jadian sema-
CSSD P2, biasanya dilakukan dengan komputer.

Ketelitianperhitungan'perhitungan daripohon kegagalan tergantung dari
analisa peristiwa-peristiwa apa saja yang dapat teriadi sebelumnya, serta pada

SHig perisMwa barns ditentukan angka keboleh-jadian-ny a. Walaupun
keKhafcnwtya has2 akhir mengandung banyak kemungkinan kesalahan-kesalahan
namun pengalanian menunjukkan bahwa pobxm kefagalan dapat memberikan
angka-angka yang konsisten bila staf yang mdaiattkan analisa benar-benar berpe-
ngalaman dan mengerti benar sistim yang sedang dipelajari

Dengan sengaja metoda penelitian yangdipakai oleh team Rasmussen se-
cara relatif telah diuraikan dengan panjang lebar, agar kita dapat memberikan
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• apresiasi sewajamya akan hasil-hasil yang disimpulkan. Lebih-lebih, jangan sam-
; pai ada kesan-kesan yang negatif bila ternyata hasil yang dicapai oleh team yang
' dianggap "pro-nuklir" ini, menyimpulkan bahwa keselamatan PLTN sebagai se-

suatu yang tidak menakutkan.

s 4 HAS I L - H A S I L

Dalam menganalisa keselamatan PLTN, team Rasmussen telah mengeuna-
kan dasar perhitungan yaitu akan beroperasinya 100 buah PLTN di'Amerika Se-
nkat, yang diperkirakan teijadi pada tahun 80-an. Seperti diketahui saat ini, ki-
ra-kira 50 buah reaktor telah beroperasi disana.

Karena berdasarkan hukum-hukum fisika suatu PLTN tidak dapat mele-
dak seperti bom atom, maka satu-satunya potensi bahaya terbesar dan PLTN
ialah menyebarnya zat-zat radioaktif secara besar-besaran kelingkungan diseki-
tarnya. Hal terakhir dapat teijadi bila bahan bakar nuklir kaiena hilangnya zat
pendingin, menjadi meleleh pada temperatur sekitar 5000°F. Hukum fisika se-
lain itu juga mengatakan, bahwa walaupun pada saat hilangnya air pendingin
reaktor segera dihentikan operasinya namun masih tetap dihasilkan panas-sisa
dari inti inti hasil fisi yang cukup membuat bahan bakar menjadi leleh. Karena
itulah disediakan pula Sistim Pendingin Darurat Teras (Emergency Core Cooling
System - ECCS). Baru bila ECCS tidak berfungsi maka bahan bakar secara po-
tensiil dapat meleleh.

Kesimpulan-kesimpulan pokok dari Team Rasmussen adalah :

a. Akibat dari potensi kecelakaan-kecelakaan PLTN tidak akan lebih besar, dan
bahkan untuk banyak hal raalahan lei ih kecil, bila dibandingkan dengan ke-
celakaan-kecelakaan non-nuklir. Akibat-akibat lebih kecil dari gambaran yang
terdapat pada masyarakat luas sebagai hasil dari studi-studi terdahulu atau-
pun issue-issue lain yang pernah dilontarkan.

b. Kemungkinan terjadinya kecelakaan-kecelakaan pada PLTN jauh lebih kecil
bila dibandingkan dengan kecelakaan-kecelakaan non-nuklir yang mempunyai
akibat yang serupa. Dalam studi ini telah pula dipelajari kecelakaan-kecelaka-
an non-nuklir yang berupa kebakaran, peledakan, gas racun yang bocor, jebol-
nya bendungan, pesawat terbang jatuh, gempa bumi dan angin taufan, kese-
muanya dapat menyebabkan akibat/kerugian yang sebanding atau lebih be-
sar dari kecelakaan uuklir.

Secara grafts kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diluktskan dalam
grafik-graftk sebagai berikut :

Dari grafik Gam bar 4 dapat diterangkan seringnya frekwensi (kejadian per-
tahun) vs. jumlah korban yang jatuh akibat suatu kejadian tertentu. Sebagai
contoh misalnya, jumlah 100 orang korban akibat kecelakaan dari berope-
rasinya 100 buah PLTN, mempunyai frekwensi sebesar ± •• -- per lahun.
Sedangkan untuk jumlah kurban yang sama akibat kecelakaan-kecelakaan ke-
bakaran dan pesawat terbang jatuh, masing-masing mempunyai frekwensi sa-
tu dalam 10 per tahun dan satu dalam 7 per tahun, atau dengan lain per
kataan masing-masing 1000 dan 5000 kali lebih besar dibanding dengan ke
celakaan nuklir. Gambar 5 menunjukkan hal yang sama oada pe•••<•»! •>• pe
ristiwa yang secara alamiah.
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Dalam menghitung jumlah korban yang mungkin jatuh, baik yang me-
ninggai maupun tidak, team telah menganalisa 4800 kombinasi dari 3 fak-
tor, yaitu jumlah radioaktivitas yang iolos keUngkungan, keadaan cuaca pa-!;
da saat kecelakaan, dan jumlah manusia yang mendapat radiasi. Seperti di- •
tunjukkan dalam gambar 1 misalnya, maka banyak sedikitnya zat radioaktif
yang lotos ke atmosfir, banyak variasinya. Demikian pnta keadaan cuaca pa-
da berbagai-bagai lokasi PLTN, maupun kepadatan pomSuduk disekitarnya.
Ke-4800 kombinasi dari ketiga faktor terse but dianattsa dengan komputer
dan hasilnya menunjukkan seperti gambar 4 dan 5 yaitu untuk kecelakaan
yang menimbulkan 10 orang korban atau lebih adalah 1 dalam 2500 per
tahun, atau dengan lain perkataan rata-rata satu kejadian semacam itu da-
lam 25 abad.

Kecuali korban-korban jiwa, studi telah pula menyimpulkan kerugi-
an-kerugian harta akibat bila terjadi kecelakaan-kecelakaan PLTN ataupun
kecelakaan non nuklir baik yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alami-
ah maupun yang buatan manusia seperti pada gambsr 6.
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Dari gambar 6 dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian harta yang
m 3 akibat kecelakaan 100 PLTN, kira-kira 100 sampai 1000 kali lebih

^vii kemungkinannya dibanding dengan sebab-sebab yang lain. Keragian
w*-ta dalam kecelakaan PLTN, terdiri dari koraponen-komponen :

a. biaya yang diperlukan untuk memindahkan untuk sementara, orang-
orang dari daerah yang terkontaminasi.

h, nilai kerogian akibat tidak dapat digunakannya milik/harta benda pen-
duduk yang barang-barangnya perlu dibersihkan akibat kontaminasi,
selama beberapa minggu sampai beberapa bulan.

c, biaya untuk menjamin masyarakat luas agar tidak terkena radioak-
tivitas yang mengotori makanan dan suply air minum.

Disamping resiko-resiko yang digambarkan pada ketiga grafik diatas, di sam-
rmg korban jiwa kiranya perlu digambarkan efek negatip pada kesehatan manusia
> ang dapat ditimbulkan bleh kecelakaan PLTN, Efek kesehatan ini me-tiputi efek
ungka panjangyang dapat berupa kanker, efek keturunan dan kelainan pada ke-
icnjar gondok. Korban-korban tersebut dapat menjadi kira-kira dua kali lebih banyak
d; handing dengan jumlah yang meninggal. Akan tetapi jumlah tersebut dapat diabai-
kan bila dibanding dengan 8 juta orang per tahun yang menderita kecelakaan-kece-
lakaan lainnya.

Satu hal yang penting perlu dikemukakan disini, hal mana diakui pu-
U oleh team Rasmussen sebagai sesuatu yang belam sepenuhnya dapat di-
pecahkan, yaitu walaupun hasil-hasil" studi menunjukkan risiko yang sangat
kecil, tetapi tidak berarti bahwa masyarakat luas secara otomatis akan me-
ngerti dan dapat menerimanya. Sebagai contoh, korban-korban kecelakaan
blu lintas begitu besar tiap tahunnya, dan. seolah-olah masyarakat dapat
menerimanya sebagai risiko/kenyataan hidup di zainan ini. Tetapi begitu ._•=
ada berita korban akibat pesawat terbang jatuh, dimana sebenarnya jum-
iah korban sangat sedikit dibanding dengan korban lalu lintas dan demi-
kian pula frekwensrnya, maka telah menimhulkan reaksi-reaksi yang luar
Hiasa. Dalam hal PLTN.gambaran serupa terjadi pula, dan kuncinya terletak
pada bagaimana menyampaikan pengertian keboleh-jadian suatu peristiwa pada
masyarakat luas.

Sudah barang tentu, orang akan tergoda dengan pertanyaan-pertanyaan,
mengapa dan apa sebabnya hasil dari studi ini seperti yang telah digambarkan
diatas. jauh lebih kecil konsekwensinya bila dibandingkan dengan hasil analisa
sebelumnya. Studi utama yang pernah dilakukan oleh Komisi Tenaga Atom
Amerika Serikat tentang kecelakaari-kecelakaan reaktor (WASH - 740) pada
tahun 1957, menggunakan dasar-dasar perhitungan dari suatu reaktor berdaya
500 MW thermal. Seperti diketahui, pada saat itu beium ada satupun PLTN ko-
mersiil yang beroperasi, dari karenar.ya belum dipunyai suatu gambaran teknis
yang jelas tentang potensi mekanisme kecelakaan PLTN. Maksud dari studi
terutama ditujukan untuk menentukan konsekwensi-konsekwensi maksimal
vang mungkin dapat dialami bila terjadi kecelakaan, hal mana pada saat itu di-
perlukan oleh Konggres A.S. dalam rangka menentukan ganti rugi yang harus
diberikan pada masyarakat/para korban bila terjadi hal-hal yang tidak diingin-
kan.

Untuk dapat membandingkan hasil studi Rasmussen dan studi tahun,
, maka metoda Rasmussen digunakan pula untuk menghitung suatu reak-

500 MW thermis pula, seperti dalam tabel dibawah.



Perbandingan akibat kecelakaan PLTN hasil studi 1957 dan Rasmussen (1974)

1

, Macam i

1 !
Meninggal

Luka-luka/menderita
sakit

Kerugian harta
(railliar dollar)

Kemungkinan terja-
di per tahun operasi-
reaktor

1
WASH-740

1 - 4.
| Max. (1957) |

3.400

43.000

7
(dollar th. 1957)

Wash-1400
Rasmussen

Max

92

200

1.7
(dollar 1973)

1

109

' Rata-rata

(dollar

1

0.05

0.01

0.051
1973)

1

Perbedaan diatas sebagian besar dapat diterangkan sebagai berikut:
a. WASH-740 menggunakan perkiraan jumlah pehduduk disekitar PLTN,

perkiraan mana temyata terlalu tinggi, sedangkan Rasmussen mengguna-
kan hasil sensus.

b. WASH - 740 mengumpamakan 50% dari semua zat radioaktif keluar ling-
kungan, sedangkan studi terakhir_herdasarkan hasil-hasil eksperimen yang
diadakan menemukan bahwa tidak niuligkin jumlah sebanyak itu tersebar
kelingkungan. /

c. Studi R&smussen memperhitungkari kemungkinan pengungsian penduduk
dari sekitar PLTN, sedangkan study terdahulu tidak.

d. Zat radioaktif yang terlepas bila kecelakaan PLTN terjadi, berupa sema-
cam "asap" yang keluar dari cerobong. Karena temperatur yang tinggi,
maka akan mengembang keatas dan mengurangi akibat-akibat yang di-
timbulkan didaratan. Gejala ini tidak dipertimbangkan dalam WASH-740.

IVJCESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

IV. 1. STANPAR KEAMANAN PLTN :.

Kriteria keamanan PLTN dinegara-negara pembuat PLTN, Amerika
Serikat misalnya, selalu berubah, berkembang dan disempurnakan berdasar-
kan pengalaman dari reaktor-reaktor yang telah beroperasi dan kemajuan
ilmu dan teknologL

Disamping itu dikembangkan pula metoda-metoda untuk menganalisa as-
pek keainanan PLTN secara sbttmatisi dan kwantitatif seperti apa yang 1
telah dilakukan oleh Team Rasmussep Team tidak hanya menganalisa
besarnya risflco ataupun konsekwensi.dari suatu kecelakaan PLTN, tetapi lv-2.
juga menggunakan metoda yang sama untuk membandingkan risiko atau-
pun konsekwensi kecelakaan-kecelakaan non-nuklir yang tanpa kita sadari
telah menjadi sebagian dari kehidupan kita sehari-harL Hasil-hasil perban-
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dingan tersebut dimana dikemukakan risiko beroperasinya 100 buah PLTN
* jauh lebih kecil dari risiko-risiko kecelakaan-kecelakaan lainnya, kiranya

dapat meyakinkan masyarakat luas tentang keamanan PLTN. Tinggallah se-
karang merubah pandangan bidup kita untuk menerima kehadiran PLTN-
PLTN sebagai" iumber tenaga listrik sebagai kenyataan.

S Indonesia berharap bahwa pada tahun 80-an PLTN pertama akan
sudah beroperasl Ditinjau dari segi lamanya persiapan dan pembangunan-
nya, jelas sekarang adalah waktunya untukmemulai persiapan-persiapan
oleh unit-unit yang melembaga bila saskan pada tahun 80-an ingin dica-
pai. Persiapan-persiapan dan pembangurj'an akan berjalan lebih lancar bila
ada "terms of reference"-nya, dan sesu'ai dengan thema lokakarya ini,
maka yang dimaksud adalah aspek keselamatan PLTN. Pada saat ini be-
ium dipunyai kritetia keamanan PLTN iyang berlaku di Indonesia.

Bagi negara herkembang pada urmmmya dan Indonesia tanpa kecua-
li, maka adalah langka untuk dapat menyusun sendiri serta secara menye-
luruh suattt standar ataupun kriteria ketnanan PLTN. Walaupun demikian
b'dak faerarti bahwa kita dapat bekerja! tanpa patokan-patokan. Pada loka-

" karya "Penentuan Lokasi PLTN" di Karangkates tahun 1975, hal yang se-
rapa telah pula disadari, dan apa yang: disimpulkan dalam lokakarya ter-

5> sebut telah menuju kearah yang benar yaitu mengadakan usaha-usaha se-
ia* cara sistimatis dan bertahap untuk menyusun suatu kriteria penentuan lo-

kasi PLTN. Kita ketahui bahwa kriteria!; penentuan lokasi adalah hanya
Ling- merupakan sebagian dari kriteria keamanan PLTN pada umumnya, dan ki-
ang ta sadar pula bahwa masalah»masalah tersebut adalah kompleks, jauh jang-
sbar kauannya dan tidak mudah menyusunnya. Alangkah idealnya bila untuk

hal ini dipunyai aspek-aspek hukum seperti P.P. No. 11, 12 dan 13 ten-
tang penggunaan dan transportasi zat radioaktif.

Untuk tahap-tahap permulaan, kiranya akan sudah memadai bila ki-
ta dapat mengidentifikasi masalah-masalah pokok dari kemanan PLTN,

aa* dan selanjutnya bekerja dengan memperhatikan kriteria dari negara-negara
p> maju ataupun rekomendasi badan-badan internasional. Selain itu perlu di-
l~ ingat bahwa setiap penambahan sistim keamanan berarti tambnh uang dan
•740. lagi pula sistim keamanan yang terlalu ber-Iebih-lebihan justru akan me-

ngurangi fungsi PLTN dalam membangkitkan tenaga listrik.
Barangfcali ada yang bertanya apakah hasil-hasil yang membesarkan

hati yang telah disimpulkan oleh team Rasmussen dapat ditrapkan pula
di Indonesia. Hasil-hasil tersebut telah didasarkan atas asumsi-asumsi dan;

standar maupun kriteria keamanan dan sistim-sistim proses, proteksi dan
fika isolasi dari PLTN yang berlaku di Amerika Serikat. Demikian pula me-
rdasai- ngenai kriteria mengenai penentuan lokasi yang mencakup antara lain ten-
tjuan ^"S kepadatan penduduk, faktor meterologi dan geologi setempat. Penulis

penulis berkeyakinan bahwa hasil-hasil tentang perhitungan risiko terhadap
kecelakaan PLTN dapat pula berlaku di Indonesia, karena team telah me-

as" ninjau beroperasinya 100 buah PLTN, dimana jugai bahwa "safety margin"
m g antara risiko nuklir dan non nuklir begitu besar.
sa
etapi IV-2- PANDANGAN MASYARAKAT
atau- Z ~ | I "
i a d a r i Dan uraian pada bab III, dapat ditarik kesimpulan bahwa di banyak
rban- negara, khususnya pada tahun-tahun terakhir ini, masalah keamanan PLTN
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yang sebenarnya berpangkal pada hal-hal teknis dapat berkembang menjadi
masalah*masalah non tchnis. Meningkatnya kesadacan akan kelestarian ling-
kungan petto disambut deogan baik. Itisnitping ito tidak dapat dikesam-
pingkan adanya fafcta-bjfcwa issue keamanan PLTN telah menggerakkan
fifcak-fihafc yang meiagjifcaii toewnanan H.TN uatnfc mengemukakan sang-
^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ dipa-

sang, Ke.a&an rosnjadi tebife kompleks, fettena sanggahan-sanggahan keandal-
an sistim fengamanan oteh bebeiapa fihak, juga digunakan untuk memper-
juangkan kep?*iting3n<keeentingan politiknya. Hal tersebut telah pula ter-
jadi disaata ucgaia majB seperti Swedia.

Bagajmana kemungkinannya di Indonesia? Masalah "conditioning" da-
ri masyaiakat hias untuk dapat menenma kehadiran PLTN perlu menda-
patkan pe&atian khusus. Kita semua tahu, disatu pihak dikemukakan bah-
wa PLTN adalah aman, tetapi dilain fihak untuk berja^-jaga diri terha-
dap segala tomungkinan perlu ditentukan lofcasi PLTN yang jauh dari ke-
padatan penduduk (adanya daerah terlarang). Hal ini mengundang pe'rtanya-
an-pei|anyaan yang dapat menimbulkan ketidak tenanpn pada masyara-
kat luas. Han-han tesa^bir mi, dalam sutaHurat kabar kita baca tentang
masalah pemakiman kembali dari 12QQ0 onrng penduduk sebagai akibat
dibangunnya pabnk bajs CHegon. Dikemukakan masalahnya adalah kom-
pleks. Apa yang akan terjadi Mia hal setupa tentlang dalam rangka pem-
bangunan PLTN peifama di Indonesia ?

Pisaiankan agar peneMiigan-penerangan pada masyarakat Iuas dapat
dilakukan talkap demi tahap sesuai dengan kemaiuan realisasi pembangun-
an PLTN. Sasaiannya dua kelompok masyaiakait, kelompok pertama ada-
lah golongan masyarakat yang terdidik, dan kelompok kedua terdiri dari
selebihnya. Kelompok tenkhir, menurut pendapat penulis, relatif akan
Iebih mudah untuk dijelaskan melalui saluran-sahiran pimpinan daerah se-
tempat ataupun melalui mass media. Sedangkss penerangan-penerangan pa-
da kelompok pertama iatab mcxeka merasa mengerti tentang masalah-ma-
salah teknis tetapi kurang cukup untuk dapat mendalami masalah-masalh
yang sesungguhnya. Sebigai akilrat, pendapat ataupun pandangan-pandang-
an yang mereka keluaikan melalui mass media dapat merusak usaha-usaha
yang telah dOaksanakan terhadap kelompok kedua. Dalam hal ini teknik
pendekatas dalam membeokan penerangan pada masyarakat luas penting
peranannya.

3. Ster

4.1-

5. P.

6. G.

7. KI
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DISKUSI

PERTANYAAN

IT. Soeripto Setyodi

1. SARAN :

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Rencana penentuan tenaga listrik antara lain dengan PLTN - yang
telah didahului dengan penyelidikan/penelitian yang mencialam, perlu
didukung sepenuhnya oleh semua instansi pemerintah dan masyarakat
semua dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Untuk ini masyarakat perlu diberi penerangan yang sistematik dan
mantap antara lain mengenai pengertian bahwa semua rencana terse-
but telah dipikirkan dengan masak, sehingga masyarakat tidak pcrlu
khawatir/takut-takut/ditakut-takuti akan timbulnya bahaya-bahaya
yang rriungkin timbut dalam bidang kesehatan.

Menghadapi realisasi P.L.T.N. ini perlu kiranya disusun bahan yang
terujud dalam brochures yang berhubungan dengan kesehatan, dan
dapat disalurkan oleh instansi-instansi kesehatan dalam segj health
education dalam rangka jaringan health information yang telah ada
sejak dari Uep Kes, Propinsi, Kabupaten sampai Kecamatan lewat
Puskemas — terutama dimulai dari Propinsi dimana PLTN tersebut
akan dibangun. Bahan tersebut sebaiknya bersifat populair.

Demikian pula untuk pemupukan dalarri bidang ini dalam pengertian
populair perlu diberi informasi lewat program' School health - pro-
gram yang juga ada dari Dep Kes sampai kepelosok-pelosok - Mulai
dari Propinsi yang akan ada P.LT.N*.

Bahan-bahan populair ini
PLN.

dunohon dapat diberikan dari BAT AN +

2. PERTANYAAN :
Menghadapi. keadaan emergency. Walaupun segala usaha telah ditempuh
dalam rangka keamanan, dan kasus emergency tersebut tidak kita harap-
katt semua, tetapi mohon dapat diberitahukan macam bahaya apakah yang
mungkin timbul yang akan mengenai pe tugas dan masyarakat disekitarnya,
sehingga semua jaringan keseliatSn/slagorde kesehatan dapat menyiapkan diri
sedini mungkin, dipandang dari :

1. Tenaga-tenaga dokter
2. Tenaga-tenaga paramedis
3. Obat-obat yang diperlukan
4. Peralatan kedokteran + penunjang yang diperlukan
5. Laboratorium, klinik.,
yang perlu ada dan selalu siap di Puskesmas, RSU Kabupaten dan RSU Pu-
sat, di ibu kota Propinsi, untuk kasus-kasus yabg diakibatkan oleh kecelaka-
an atau keadaan emergency tersebut.
Mohon bahan-bahan ini dapat diberitahukan, sehingga usaha mengatasi ke-
adaan emergency dapat kita atasi bersama .

JAWAI

Sutaryi

1

2

PERT;
Ishaki

Sutar
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JAWABAN :

Sutaryo Supadi M.Sc.

1. Terimakasih atas saran-saran saudara yang sangat berguna tersebut.

2. Keunikan kecelakaan nuklir adalah tersebarnya zat radioaktif keling-
kungan, zat-zat mana dapat berupa gas, cairan xnaupun zat padat.
Jadi dalam rangka persiapan pelayanan medis yang diperlukan, disam-
ping hal'hal yang menyangkut penderita-penderita akibat radiasi, menurut

x hemat kamijuga perlu disediakan pelayanan medis yang lain akibat
kecetekaan yang dapat terjadi bila banyak orang/masyarakat sekitar
PLTN menjadi panik atau diungsikan.

PERTANYAAN :

bhakGani

1. Membaca prasaran saudara pada halaman 23 bans 14 s/d 17 saya
kurang setuju, malah saya berpendapat bahwa dengan sistim keamanan
yang terlalu berlebih-lebihan (maksud saya kalau hal ini sistim keaman-
an yang "adequate") maka justru akan raenambah fungsi PLTN terse-
but karena si. tenaga keija akan bekerja sangat baik karena dengan
sistim keamanan yang adequate itu secara physiologis si tenaga kerja
akan bekeija dengan perasaan ^yang sangat aman.
Malah kalau kita indikasi kelu'ar Negeri misalnya Amerika maka
walaupun biaya untuk keselamatan itu besar justru sangat diperhati-
kan.
Apalagi PLTN ini adalah salah satu dari aspek perkembangan dinega-
ra kita ini maka- kita tidak ingiit pembanguhan berhasil dengan disertai

11 angka sakit (kematiah) kecelakaan yang meningkat.
Jadi kesimpulan saya :

Struktur Sistim Keamanan yang terlalu ber-lebih-lebihan (adequate)
justru akan menambah fungsi PLTN dalam membangkitkan tena-
ga listrik.

2. Pada halaman 22 bans 5 dan 6 dari bawah dikatakan bahwa "Pada saat
ini belum dipunyai kriteria keamanan PLTN yang berlaku di "Indon-

l nesia". ^
>. . Pertanyaan.: Apakah sudah ada di Indonesia ini yang akan bertugas
l i r i menentukan kriteria-kriteria tersebut ? kalau belum ada saya sarankan

segera dibentuk.

JAWABAN :

Sutaryo Supadi M.Sc

1). Apa yang saya maksud dengan sistim pengamanan yang "terlalu ber-
j lebih-lebihan" bukan merupakan terjemahan dari "adequate". Tetapi
u* justru tebih ketat lagi. Saya sangat setuju dengan pendapat saudara,

bahwa sistim pengamanan harus "adequate" agar petugas dan masya-
rakat dapat bekerja dengan rasa aman.

2). BATAN yang mempunyai tugas pengembangan, pengaturan dan peng-
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awasan dengan tenaga atom adalati instansi yang menentukan kriteria-
kriteria yang saudara maksud.

PERTANYAAN

»r. E. Tahir

1). Final Acceptance Criteria

2). Frequensi kematian sudah ada,

Bagaimana dengan efek-efek lain :
- Cacat
- Penyakit-penyakit chronis

- Pengaruh terhadap gen.

JAWABAN

Sutaryo Supadi M.Sc.
1). Final Acceptance criteria dari ECCS pada dasamya berisi pembatasan

suhu dari kelongsong baban bakar nuklir, dengan maksud agar dapat
diba*tasi pembebasan panas dari reaksi eksotermik antara zirconium
dan air, menjaga kerapuhan dan tidak terbentuk gas hidrogen yang
bersifat eksplosif.

2). Frekwensi terhadap efek-efek yang lain memang tidak saya masuk-
kan dalam kertas kerja. Tetapi Studi Rassmussen menyimpulkan pula
bahwa korban luka-luka/penderita dapat dibagi dua :

a), jangka pendek, sesudah kecelakaan terjadi, penderita yang me-
merlukan perawatan dokter berjumlah kira-kira dua kali dari
yang meninggal.

b). jangka panjang, dari kecelakaan yang mengakibatkan 100 orang
meninggal, selama 20 tahun berikutnya, atau dapat menyebab-
kan korban/penderita akibat beberapa macam kelainan sbb :

Kemungkinan per PLTN per Tahun

Sepeiti dibahas dalam kertas kerja kemungkinan terjadinya kecelakaan meledaknya
bahan bakar adaiah 1 dalam 17 .OCJO per PLTN per tahun. Sebagai ilustrasi juga di -
berikan angka-angka untuk kemungkinan yang lebih kecil, yaitu saiu dalani 1.000.
ooo..

PERTANYAAN

Dr. F. Tambunan

1. Akhir-akhir ini terbaca dalam majalah L.N. bahwa ada tiga pejabat di
A.S. ( 2 saya kira dari G.E. dan 1 orang dari N.R.C.) telah menjadi
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Effek

1. kanker
2. penyakit pada

gondok
3. genetika

1 dalam 17.Q00

( 1

4
< 1

1 dalam 1.000.000

450

12.000
450

Jumlah kejadian
pada penduduk
.sekitar PLTN

64.000

20.000
100.000

Sutar

PER'

S.P.

JAW

Suta

PEF

Sug
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anti nuklir di California. Apa pembicara/penulis paper dapat memberi pen-
jelasan mengenai apa latar belakang dari kejadian tersebut. Dan apakah
hal seperti ini tidak meraglkan cause dari pengembangan PLTN- PLTN ?

2. Seorang yang kena kontaminasi bahan radioaktip, katakan saja dengan
beberapa atom Pu-239, apakah dapat menjadi sumber radiasi bagi orang
Iain ? BHa demikian apakah hal ini diperhatikan «ialam Study Rasmussen ?

JAVVABAN :
Sutaryo Supadi M.Sc.

1. Maaf, saya tidak mengetahui pula alasan-alasan yang mereka kemukakan.
Bila ditinjau sepintas lalu, kelihatannya kejadian tersebut merugikan pe-
ngembangan PLTN. Tetapi mengingat "keterbukaan" dari masalah PLTN
dan khususnya aspek keselamatannya di A.S., maka saya berpendapat
bahwa kejadian itu pada akhimya akan memperkokoh kedudukan
PLTN.

2. Tidak secara langsung. Tetapi bila zat radipaktif tersebut keluar dari
tubuh manusia dengan setelah melalui jalur/saluran-saluran tertentu (mi-
salnya air minum, makanan yang tercemar) masuk ke manusia lain, ma-
ka baru terjadi penularan. Keinungkinan terakhir ini kecil sekali, karena-
nya tidak dibahas dengan Study Rasmussen. Tetapi studi mempelajari
pula bagaimana mengamankan daerah-daerah yang terkontaminasi.

PERTANYAAN :
S.P. Kuntjoro Jakti

1. Adakah hasil buangan ?
2. Apakah hasil buangan tersebut perlu diamankan dulu ("treated") yang

lokasinya di PLTN itu sendiri, berdekatan ataukah jauh dari PLTN ?
3. Setelah itu dikemanakan hasil tersebut ?
4. Apakah pengamanan tersebut tidak mencemarkan lingkungan, khususnya

sumber-sumber air ( air permukaan atau ait bawah tanah) ?

JAWABAN :
Sutaryo Sutadi M.Sc.

1. Sesuai dengan hasil lokakarya teknologi PLTN pada tahun 1974, Indo-
nesia cenderung memili PLTN jenis HWR ditinjau dari segi teknis).
Dalam hal itu, jenis HWR tidak ada masalah pembuangan zat radioak-
tip dalam rangka proses-ulang bahan bakar.

2. 2) + 3) + 4). Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, lalu menjadi tidak di- -.
permasalahkan lagi.

PERTANYAAN :
Sugimin :

Seperti diuraikan oleh Bapak DIRJEN BATAN adanya Lokakarya atau
pembahasan-pembahasan mengenai keselamatan reaktor dapat menimbulkan
kesan bahwa PLTN tidak aman. Pertanyaan kami :
1. Apakah sudah ada atau akan ada rencana untuk memanfaatkan perguru-

an tinggi untuk menghilangkan issue tersebut 1
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2. Ma sudah ada, atau akan-ada, cara-cara yang dipergunakan hendaknya
diseiagamkan supaya Kasilnya tidak sebaliknya malah menakut-nakuti ma-

k

3. Penerangan lewat pemerintah daerah perlu dipikirkan lebih dalam, ka-
rena bagaimanapun perguruan tinggi adalah hal ilmiah masih dianggap
lebih dipercaya. Karena itu penerangan lewat perguruan tinggi lebih
mantap daripada lewat pemerintah daerah.

JAWABAN :

Sutaryo Supadi M.Sc. •

1. Sudah ada f

2. Terima kasih atas saran saudara. • ! JJ

3).Terima kasih atas saran saudara. i-

PERTANYAAN : of n

- ^ sidei
Mulyono : <^

Bagaimana pengaruh terhadap keselamatan sumber-suinber yang lain ? ' essei
Misalnya : 1. ikan yang ada pada perairan disekitar lokasi, - histc

2. kesuburan daerah sekitar lokasi t0 S1

• grov
Atas kotoran-kotoran (residu) yang dibuang pada proses pengolahan bahan ; ^
bakunya ?
Karena mata pencaharian penduduk di daerah Utara P. Jawa adalah
Nelayan dan Petani. ; ceat

JAWABAN :

Sutaryo Supadi M.Sc.

Apa yang dibahas/dalam kertas karya adalah bila terjadi kecelakaanjadi ' Coal
jelas pengaruh pada manusialah yang diutamakan untuk diteliti. mk
Masalah ikan dan kesuburan tanah dapat terpengaruh pada saat PLTN
beroperasi secara normal, khususnya oleh pengaruh panas yang dibuang t dec
dari air pendingin. Kenaikan temperatur dapat diatur, tergantung dari di- ' :ed
sain-nya, agar tidak mempengaruhi sistim ekologis dialautan seandainya *lul
lokasi PLTN di tepi pantai.
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Nuclear Safety Aspects Of A Westinghouse Pressurized
Water Reactor

C. Eicheldinger; P. T. Chu; G.A. Rasmussen; J.R. Galando *)

j . INTRODUCTION

The three major elements toward developing an awareness of the benefits
of nuclear powers to understand why nuclear power is needed, the safety con-
sideration of nuclear power and the operating plant safety performance.

The need for nuclear power is underscored by the fact that energy is an
essential ingredient of economic growth. Energy growth and GNP growth have
historically exhibited a remarkable lock-step relationship. It would not be correct
to say that the availability of energy causes economic growth, but economic
growth certainly cannot take place unless adequate supplies of energy are avai-
lable for the goods and services that make up the gross national product.

Worldwide oil and gas reserves are being rapidly depleted and based on
present rates of consumption, «most of these "resources will be gone in the next
century. It is vital that those resources be preserved since they cannot be subs-
tituted for producing such things as lubricants, aviation fuel, fertilizers and plas-
tics. To use those energy sources which can provide abundant, safe, clean energy
economically is of paramount importance in the planning of national development.
Coal and uranium are such energy resources best suited for electric power, gene-
ration in large installations.

The experience with nuclear plants indicates that nuclear power can produce
, electricity safety and with substantial savings to the users. The savings that are reali-

zed by having nuclear power to generate electricity can be utilized for other worth-
while purposes.

Today, there are 55 nuclear power plants in the United States which are availa-
We for operation. These plants now represent approximately 9 percent of the total
Metrical generating capacity of the United States. In the Chicago area, nuclear power
a presently generating 30 percent of the electricity consuftied. In the Miami area, it
accounts for 20 percent and in Boston, it accounts for over 30 percent. In 1974,
foe nuclear power generated in the Philadelphia area accounted for 9,4 percent
wd eith the scheduled completion of new facilities in 1975, that percentage rise
to 17 percent. In the Pittsburgh area, completion of nuclear facilities will account
for more than 20 percent of electricity generated by nuclear power late this year.

« PWR SYSTEM DESCRIPTION

The process that takes place within the nuclear reactor is known as fission
*hich is a very stable and controllable process, more predictable than the com-



bustion process. It provides a clean source of heat, but it is not as well under- |
stood as the combustion process to the generdi public. If the combustion pro- }
cess is allowed to take place in an uncontrolled manner, it would cause great i
damage. The same would apply to the fission process. The nuclear reactor tech-:
nology as practiced currently is so developed that the design provisions not only -
harness the fission rection, but also allow a wide safety margin under the most
severe hypothetical accident. _

The fission process, illustrated in Figure I, is caused when neutrons of a
fissionable material - Uranium 235 - are released ami strike other uranium
atoms, releasing heat This process also generates whaS are known as fission pro-
ducts. The fission products release the radioactivity that is associated with the
fission process and these fission products form the wastes that must be separa-
ted out and carefully disposed of.

Fission takes place within pellets of uranium fuel that, typically in a
Westinghouse PWR, are three-fourth of an inch long anil three-eights of an inch
in diameter. These pellets are stacked end to end in a long special zirconium
alloy tube which is completely sealed. The pellets contain typically three percent
uranium 235 and 97 percent uranium 238, the latter is a more abundant isotope
which cannot fission, in sufficient quantity to serve as a light water fuel. These
12-foot-tang tubes are clustered in fuel assemblies — 235 tubes to an assembly,
and there axe about 120 assembles in a 600 MWe reactor.

The fuel assemblies are surrounded by water which acts as a coolant or
heat transfer medium and also as a moderator — that is, water slows up neutron
so that the fission process can take place. This water is under high pressure, so
that bulk boiling does not occur. It flows through the tube side of the steam
generators where the heat is transferred from the pressurized water or the pri-
mary coolant through tube walls to water in the secondary system to generate
steam that drives the turbine generator. Thus the fuel and its coolant is isola-
ted from the system that actually generates electricity. This system is called the
pressurized water reactor and is shown in Figure 2.

III. SAFETY CONSIDERATIONS OF NUCLEAR POWER PLANTS

Safety is not an1 absolute quantity. No single endeavor is absolutely safe,
under any conditions, and just about every endeavor can be hazardous under
certain conditions. Ideally, a balanced safety assessment should proceed along
the following lines : (1) establish an acceptable risk level to the individual and
the population at large; (2) calculate likehood and consequences of various
accidents and series of accidents; (3) weigh consequences and probability of
occurrence; and (4) calculate.the overall risk to public health and safety. The
concept of safety is merely an1 acceptance or rejection of a given risk level.

A. ANS Classification of Plant Conditions

The probabilistic approach to nuclear plant safety is desirable in that it
offers a mathematical means of dealing with a highly subjective problem. It
stops short, however, of providing a completely practical guide for design.
Therefore, several years ago, the American Nuclear Society developed four \
categories of plant conditions for pressurized water reactor in accordance
with anticipated frequency of occurence and potential radiological consequen-.
ces to the public. The four categories are : ;
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Condition 1 - N o r m a l Operation & Operational Transients : Condition I
occurences are those which are expected frequently or regularly in the
course of power operation, refueling, maintenance, or maneuvering of the
plant. These conditions shall be accommodated : (a) with margin between

^ any plant parameter and the value of that parameter which would require
I either automatic or manual protective a a i o n ; and (b) with margin between

the actual public radioactivity exposure and the allowable limits, i.e. by
t keeping the radioactivity releases as low as reasonably achievable.

Condition II — Transients of Moderate Frequency ' .Condi t ion II occurren-
ro- ces are transients which may occur with moderate frequency during the lite

of a particular plant. These transients shall be accommodated : (a) with, at
*- most, a shutdown of the reactor plant capable of returning to operation

after corrective action; and (b) with public radioactivity exposure within
10 CFR 20 "*) limits.

* Condition HI — Infrequent Transients : Condition III occurrences are tran- =
sients which may occur very infrequently during the life of a particular plant

en; These events shall be accomodated : (a) with the failure of only a. small
ope fraction of the fuel elements in the reactor, although sufficient fuel element

damage might occur to preclude resumption of operation for a considerable
?> outage time : and (b) with public radioactivity exposure limited to 1/10 of

the 10 CFR 100 **) limits.

ron Condition IV — Limiting Accidents : Condition IV occurrences are accidents
that are not expected to occur during the life of the plant, but are postu-
lated because their consequences would include the potential for the release
of significant amounts of radioactive material while their likehood cannot be

ft judged to be practically zero. Condition IV acpidents are the most severe
events that are protected against in plant designs and represent the limiting

. design bases. Condition IV accidents shall not cause a release of radioacitve
material that results in doses to public in excess of 10CFR100 limits.

B. Some Recent Studies on Risk Analysis

, Attention to safety is the reason for the outstanding safety record and the
extremely small risks which nuclear power present to the public. Two recent
independent studies have been completed to quantify these public risks. One
study was performed in Sweden, and another was done in the United States
under the direction of Professor Norman C. Rasmussen of the Massachusetts
Institute of Technology. The numerical results of these studies differ some-
what , but they both reach the same conclusion-today's nuclear power stations,
even a large number of them, present a negligible risk to our society. The Ras-
mussen study provides a comparison of the fatality risk as shown in Figure 3,
4 and 5. The risk to the public in the United States by the operation of 100
reactors causing 100 or more early fatalities is one chance in 100,000 years.

lt , For an individual living near a nuclear plant the chance of being a fatality in
a reactor accident is one in 75 million per year. By comparison, a person is
10.000 times likely to drown, and even 150 times more likely to be killed by

Footnote :
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lightning. The study further noted that the probability of an accident occuring,
which resulted in 1,000 or more early fatalities was about one in a million
years, or about the same probability of a meteor striking a U.S. population
center and causing 1,000 fatalities. Thus, these independent risk studies clear- j
ly demonstrate that the risks associated with nuclear power are very small. f a

IV.WESTINGHOUSE SAFETY DESIGN PHILOSOPHY - \ fa r]

The reason why nuclear risk is so low is a result of the dedicated and de- 5 in tl
tailed engineering effort that is directed toward nuclear safety. Some of the key j desii
elements that contribute significantly toward the safety of nuclear plants are : - of c

!' . guai
o "Defense in Depth" Philosophy of Design '̂  we

o Multiple Barrier Against Release of Radioactivity to the Environment « equi

o Multiple Review by Many Parties • ^**
Tab

o Openness e x a

o High Quality Material and Workmanship

A. Defense in Depth
o

The design philosophy which we employ has been described as "defense in
depth". Nuclear power plants are designed so as not only to be safe during {
normal operation but also to safely account for the possibility, however re- ;

mote, of large and, for all practical purpose, incredible accidents as well.
A simplified overview of the three levels of defense-in-depth is summarized in
Table 1. The first level addresses prevention of accidents through the design
of the plant, including quality assurance, redundancy, testing, and inspection I
so that plants will operate reliably.

TABLE I DEFENSE IN DEPTH

0 1 s t Level : Prevent Accidents Through Plant Design °

- High Quality Standards
- Redundancy
- Testing
- Inspection

o 2 n d Level : Anticipate Failures or Operating Errors Si:

- Provide Protection Devices and Systems . ™
- Conservative Design Practices re

- Bui l t - in Safety Margins e?
- Redundancy in Detection and Actuation Devices ^

o 3 r Level : Postulate Occurrence of Extremely Unlikely Circumstances ^
if

- Hypothetical Accidents—Design Basis _.
1 — Incorporate Safety Features and Equipment to Safety Control Situation Q

Despite the care taken at the first level, it is prudently anticipated that some 01

failures or operating errors will occur during the life of a plant which can T
have the potential for safety problems. Accordingly, a second level or protec- is
tion devices and systems are provided. These devices and Systems assure that ft
these incidents will be prevented or arrested in a safe manner by alarm and

/ IQ



finally shutdown. Here again, conservative design practices, built-in safety
margins, and redundancy in both the detection and actuation equipment are
incorporated into the plant.
The third level of safety, which supplements the first two, iis designed to
add even further margin by postulating for design purpose the occurrence of -
extremely unlikely circumstances. We taken a severe hypothetical accident
far beyond that which anyone expects to occur and which only could occur
in the event of failures in both the first and second levels of defense. This
design basis accident then is studied in detail, with an arbitrary compounding
of combinations and sequences of events to make more demanding the safe-
guards performance objectives. From an analysis of these postulated events,
we design and incorporate into the plant the third level of features and
equipment to safely control the situation and protect the public health and
safety.
Table H, Reactor Coolant Pipe - Defense in Depth, outlines a typical system
example of how the concept of levels is implemented.

TABLE II REACTOR COOLANT PIPE - DEFENSE IN DEPTH

o 1 s t Level :

— Non-Corrosion Material
— Meets ASME Codes
— Hydrostatic Testing Before Operation
— Radiographic Inspection Before Operation
— Ic—Service Inspection Program

o 2 n d Level : '

— Leakage Detection Systems
— System Monitoring Devices - Pressure, Temperature and Alarm Indi-

cators

o 3 r d Level :

— Postulate Largest Pipe Break
— Provide Safeguards

Emergency Core Cooling System
Containment

Since the beginning of the power reactor industry, the loss of reactor coolant
has been established as one of the design basis accidents. The development of
reliable effective core cooling systems, detailed analytical models, and associated
experimental verification programs has been a fundamental part of the Wes-
tinghouse design and development effort

The rupture of reactor coolant system pipe (Loss of Coolant Accident (LOCA),
if it can happen at all, is estimated to have a frequency no highher than 10"4

Per reactor plant year. With the injection of coolant by the Emergency Core
Cooling System (ECCS), the fuel rods remain cooled and intact, and the fissi-
on products are retained by the fuel clad.
.> •
The fission products released to the containment trom the coolant discharge
* v«ry small and is retained^ in the containment structure. The public impact
from such m event is negligible compared to back-ground activity.
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The ECCS design incorporates redundancy and its chance of failure is estima-
ted to tie less than 10~3 per demand. The combined probability of LQCA and
ECCS failure is then less than 1CT7 per reactor year- In this theoretical event,
the fuel would melt causing release of volatile fission products (noble gases
and iodines) to the containment The containment safeguaxds would automa-
tically aetoste to control containment pressure and scavenge iodine from the
vapor volume. If it is assumed the fuel meltdown results in containment
breach, essentially only noble gases would be available for release to the en-
vironment.

The CQntaitsnent safeguards systems are also redundantly designed and their
Muse probability is also estimated to lie less than 10"3 per demand. The
combined probability of LOCA, ECCS failure, and containment safeguards
systems failure is thus estimated at less than lp"10 per reactor year assuming
independent events^ In this theoretical event the release of volatile fission .
poduct upon containment breach would include an estimated 715 percent
of the iodine fission products as well as the noble gases. ' >, .

The Westinghouse ECCS evaluation model! used to analyze plant performance
during the hypothetical loss of coolant accident (LOCA) and for ECCS per-
formance evaluations was accepted by the NRC in Aprfl, 1975. The NRC
reported that the Westinghouse ECCS model was in complete conformance
with 10 CFR 50, Appendix K (Final Acceptance Criteria for ECCS) requi-
rements. The Westinghouse model is the first vendor ECCS model that has
been accepted by the U.S. NRC for reference in licensing applications as
an approved ECCS evaluation modeL

To summarize, Westinghouse has '•

o developed the required computer codes and models to analyze the reac-
tor and NSSS performance during a loss-of-coolant accident,

o condneted the experimental verification programs which were incorpora-
ted in its ECCS evaluation model,

o a system designed to provide emergency core cooling, and

o an NRC approved and acceptable ECCS model that can be referenced
in Beencing applications and satisfies the NRC Final Acceptance
Criteria.

One of the misunderstandings about the safety of nuclear power plants is
the idea that these third level systems and defenses are the primary or
sole reason why we claim .the plants are safe and that we really expect
me things to happen which the'third level is designed to guard, against.
The accidents which are postulated at the third level, including the design
basis loss of coolant accident, are remote and can only result if the first
level of defense and the second level of defense fail. Thus, the accident
postulated for the third level of defense is never expected to occur.

B. Multiple Barrier

Another factor which contributes to the safety of nuclear power plants are
four distinct barriers which prevent the release of radioactive" material to the
environment as schematically shown in Figure 6.
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These multiple harness are inherent design features of pressurized water reac-
,\ r power plants in the United: States. Bach barrier forms a successive back-up
vstem to guard against any release of radioactive fission products and each is
^signed, constructed, and maintained using high quality materials and sound,
^ engineering principles.

! he first barrier consists of the nuclear fuel itself. The radioactive fission
products produced in the fuel must diffuse through it to escape.

' The fuel pellets are of high density and are an effective diffusion barrier to
Sock in the radioactive products. ;

The fuel pellets are sealed in metal tubes called fuel cladding. The cladding
contains and confines almost all of the radioactive fission products which
manage to escape from the fuel. This provides the second barrier against ra-
dioactive release.

The reactor coolant system constitutes the third barrier to prevent the release
of fission products which might have escaped from, the fuel cladding. Finally,
the leak-tight reactor containment serves as the fourth barrier,! to prevent
the release of radioactive fission products to the outside environment. The
containment has systems to reduce the pressure and remove heat in case of a
severe reactor accident and is a very massive structure which would be extre-
mely difficult to penetrate,. Beyond this barrier is the site boundary distance
as a further measure of protection.

A summary of the four barriers between fission products and the environment
is given in Table 111.

TABLE ID MULTIPLE BARRIERS
~ j !

o Fission Products Trapped in Fuel Pellets !',

c Fuel PelletsEncased in Sealed Metal Tubes I

o Fuel Tubes Enclosed Inside Reactor Coolant System »
j : I'

o Reactor Coolant System Inside Containment

C Multiple Reviews

Another factor contributing to the safety and environmental acceptability of
nuclear power plants is the multiple and independent reviews by various go-
vernment agencies as well as internal design reviews conducted by the nuclear
system vendors. like Westinghouse, the utilities and the architect-engineers.
The major safety review of nuclear plants in the U.S. is conducted by the
Nuclear Regulatory Commission (NRC) which controls the issuance of cons-
truction permits and operating licences. Before a construction permit is issued,
the utility must make application and furnish the regulatory agency with a sa-
fety analysis report and an environmental report. The review an process as shown
in Figure 7 is lengthy and could last nearly a year. Figures 8 and 9 illustra-
te the environmental considerations given to gaseous and liquid effluents in the
Environmental Reports. Furtheri the Advisory Committee on Reactor Safe-
guards make an additional review and then the law requires that a public
hearing be held. This hearing is conducted by the Atomic Safety and Licen-
sing Board. Only after all these! parties have been satisfied, and state and lo-
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cal permits obtained, can a construction permit be issued/ In order to obtain ;
m operating license, essentially the same review process is conducted. :

Table IV summarizes the major parties involved in this review process as prac-
ticed in the U.S.

TABLE IV. MULTIPLE REVIEWS BY MANY PARTIES

o Nuclear Regulatory Commission

o Advisory Committee on Reactor Safeguards

o Atomic Safety and Licensing Boards

o Environmental Protection Agency

o Department of Interior — U.S. Geological Survey •

o Federal Power Commission

o State and Local Agencies

o Internal Design Reviews

- Vendors
- Utilities :

- Architect — Engineers
D. Openness

Table V illustrates several factors which reflect the openness in which the
industry operates and from which benefits are derived which contribute
toward safety. Accessibility of important information concerning plant safety
is made available to interested parties in the licensing review process and at
public hearings. Additionally, in the nuclear industry almost everything is
reported. Abnormal occurrences or events, equipment failures, and construc-
tion problems associated with important plant safety features or systems are
continually being brought to the attention to the NRC either through requi-
red reporting procedures or by the NRC inspection staff. If the potential
exists that other facilities may be affected and that the occurence has a
significant effect .on safety, the NRC; will notify all licencees requesting that
appropriate action be taken to assure that a similar situation does not exist
or will not occur at their faculty. The result of this open exchange of in-
formation on plant experience is of great.benefit to the industry leading to
further improvements in nuclear plant reliability and safety;

TABLE V OPENNESS

o Public Access to Information and Participation in Licensing Review Process

o Public Intervention or Limited Appearance Hearings

o Utilities Report all Abnormal Occurences

o NRC Publishes Occurrence Reports for Industry Information/Action

o NRC Places Communications, Meeting Minutes, Reports etc. in
Public Document Room

V. OPERATING PLANT EXPERIENCE

The discussion thus far has dealt extensively with safety considerations and
design philosophy of pressurized water reactors. The true test, however, is in th«
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actual operation of nuclear plants. The operating plant safety performance can
best be described by looking at three specific areas; the reliability of nuclear
units, the few abnormal occurrences reportable to U.S. Congress and the envi-
ronmental considerations of normal plant operation.

A. Nuclear Plant Reliability

Recently, the reliability of nuclear units has received public criticism.
However, relative to fossil units of comparable size, the performance of nuclear
units has been competitive with those units. Shown in Figure 10 is a com-
parison of cumulative capacity factors *) for large fossil and nuclear units in
the United States as reported by the Edison Electric Institute and by the NRC,

Also shown are capacity factors for Westinghouse nuclear units of compara-
ble size. As indicated , nuclear unit performance, and especially that of Wes-
tinghouse units, have equalled for surpassed fossil fired stations, including the
case where only coal-fired stations are considered.
Realted to the reliability issue is the matter of "abnormal occurrences"
at nuclear plants as reported by the nuclear Regulatory Commission.
For instance, in 1974 there were 1,424 abnormal occurrences reported
at operating plants, but only four were described as being directly
significant and none of these had any effect upon the public. For the
most part these abnormal occurrences are variations from plant operating
technical specifications and should not be interpreted to mean that
accidents are regularly .occurring at nuclear plants.

The U.S. Congress now defines an abnormal occurrence as an unscheduled
incident or event which the NRC determines is significant from the
standpoint of, public health or safety. The NRC has further interpreted
this to mean those events involving, an actual loss or significant reducti-
on in the degree of protection against radioactive materials.
The bulk of the abnormal occurrences under the old definition are now
reported as "reportable occurrences."
During the first half of 1975, no incidents of events occured at the S3
licensed operating nuclear power plants which had an actual impact on
or consequence to the health and safety of the public. However, although
an adequate margin of safety was always present, some events did occur
which involved a temporary reduction in the level of protection. There have
been three single one reccurring and three genetric significant events, which
were considered to be abnormal occurrences, and are reviewed in Table VI.

;SS The occurrence of these events has shown that the reliance on the defease-
in depth concept is sound for the protection of public health and safety.

*! Ca«,^.. F a e t o r s , , N * EfaetHcal Power Generated (MWH)
Maximum Dependants x Total HOUR Since of Commercial Operation
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TABLE VI.

Event Type

Single

Single

Single

Recurring

Generic
_

Generic

Generic

OCCURRENCES AT NUCLEAR POWER PLANTS

First Half of 197S.

Event

Steam Generator Tube Failure

Fire in Electrical Cable Trays

Loss of Main Coolant Pump Seals

Improper Control Rod Withdrawals-
Maintenance

Cracks in Pipes at Boiling
Water Reactors

0

Fuel Channel 1 Box Wear at
Boiling Water Reactors

-

Steam Generator Feedwater Flow
Instability at Pressurized
Water Reactor

B. Environmental Considerations

The actual risks to members of the public from
power plants is so very low as to be considered

Facility

Point Beach 1

Browns Ferry 1 & 2

H.B. Robinson 2

Dresden 2
Quad Cities I

Dresden 2,
Quad Cities 1 & 2.
Millstone,
Montieello, and
Peach Bottom 3

Duane Arnold,
Cooper,
Peach Bottom 2 & 3 /
Browns Ferry 1 & 2
Brunswick 2, Hatch 1,
Fitzpatrick, and
Vermont Yankee

Surry I, Turkey Point,
Indian Point 2, and
Catvert Cliffs 1
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emissions from a nuclear plant are again very low in terms of biological risks.
In fact, in terms of radiation impact, coal and oil fired plants may lead to
radiation exposure to the general population at levels similar to or greater
than nuclear power plants.

A brief look at the estimated population doses from the operation of nuclear
power plants as compared to exposure limits established by international gui-
delines will allow us to appreciate the conservative design of nuclear power
plants.

Routine releases from nuclear power plants are now estimated to deliver
about 0.003 millirem per year to the average U.S. population. This is less
than 20 millionths of the maximum dose of 170 millirem per year to a
member of the critical, segment of the-general public which has been speci-
fied by two longstanding international groups of experts : the International Com-
mission on Radiological Protection and the National Council on Radiation Protec-
tion and Measurement. The whole body dose limit of 5 - 10 millirem per
year from reactor effluents to the most exposed individual is only 1 - 2
percent of internationally approved guidelines for radiation protection. If
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nuclear power plants continue to be built with no technological improvements,
the anticipated radiation level to which the average American would be ex-
posed in the year 2000, assuming that about a thousand nuclear power plants,
are in operation, is only one-fifth of a millirem — less than 1/600 of the
"natural" exposure levels.

To place nuclear power plant radiation in better perspective, consider the in-
trinsic natural background radiation in the U.S. due to cosmic rays, natural
radioactive elements presently existing in the air and water environment as
well as in the elements of the human body. The average natural background
radiation level in the U.S. is about 130 miliirem per year. Man-Made radiati-
on such as from medical and dental X-rays expose us by an additional incre-
ment. The incremental average nationwide exposure has been reduced from
about 54 milHrem in 1964 to 36 millirem in 1970, but is still far, far greater
than the average exposure of 0.003 millirem from nuclear power plants. Table
IV shown below is a comparison between the exposure received from nuclear
power plant and all other sources not.related to nuclear power.

TABLE VII SOME TYPICAL RADIATION DOSES

i A n j - ^ r» Annual Dosage
Annual Average Radiation Dose (mrem/yr)

Building Construction Materials . . 57
Water, food, air (U.S. average) 30
Air travel (600 miles/yr) 4
Black & white television (3 hrs/day) <0.1
Color television (3 hrs/day) 0.1 - 0.5
Chest X-ray (1 per year) 150
Dental X-ray (1 per year) ,. 20
U.S. Average Dose 150 - 200 mrem/

yr
Typical nuclear power plant at 1 - 2 mrem/
site boundary yr

This further illustrate» the point that the additional dose to an individual from
the operation of a nuclear power facility is only a small fraction of his total
yearly dose from all sources.

Listed in Table VIII below are the radioactivity concentrations of various liquids
which individuals consume or are exposed to as compared to the. concentration
from nuclear plants discharges.
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TABLE Vm LIQUID RADIOACTIVITY LEVELS f
- *, . i

Pico Curies /Liter F
Maximum Allowable 20 f
Nuclear Plant Discharge , |

River Water 10-100 "i

4% Beer 130

Ocean Water 350 ?

M2k / 1400 j

Salad Ofl 4900 j

1 pico-curie = 10"12 curies :

In summary, emissions from nuclear plants are negligible for all practical pur- #
poses. Of much greater concern should be the 20.000 deaths per year in the *
U.S. estimated to be caused by air polution from all sources. |

VI.CONCLUSION I

In summary, the following points should be considered : |

1. Nuclear power plants offer an abundant supply of economic energy. |

2. The risks associated with nuclear power plants are much less than the risks |
accepted in our everyday lives. !

3. Plants designed with the emphasis on safety including the defense-in-depth i
concept provides assurance of continued low risk. '

4. The outstanding safety and reliability record of all light water reactors, but :
especially pressurized water reactors, provides proof of the nuclear safety. \

The Westinghouse pressurized water reactor is a safe, economical, reliable and |
environmentally preferable method of meeting the world energy needs. The same |
conservative design philosophy is strictly followed by Westinghouse regardless t
of where the plant is loca'ted throughout the world. i
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DISKUSI

pERTANYAAN :

Dr. F. Tambunan
i 1. From Safety Consideration is there a limits to the number of reactors

per station ?

2. Can inservice inspections be done while the reactor is still hot ?

JAWABAN :

G.E. Co.
1. The principle limitation is defined by the As Low As Practicable regu-

lation of the NRC in 10 CFR 50 Appendix I, Radioaktive Material in
light Water Cooled Nuclear Power Reactor Effluents. Earlier versions
of Appendix I set a S mrem/year total-site limit on liquid releases for

I either whole-body or single-organ exposures (Le. the total radioactive
| releases front a site could not exceed the single-reactor guides ho
; matter how many reactors were located on the side or how much
[ power was produced there). However, now the NRC has adopted a per-
i reactor formulation, (i.e. for liquids - 3 mrem/year for whole-body

and 10 miem/year for single organ). We estimate this implies a limita-
tion of four or five large reactors (1200 MWe) per site.

; 2. Inservice inspection is defined by the ASME Boiler and Pressure Vessel
I Code, Section XI, Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant
I Components; This code does not require inspections to be done while
• the reactor is still hot. Also we do not believe that the current state-of-

the-art in non-destructive examination techniques (ultrasonic, magnetic
particle, dyne penetrant, etc.) lends itself to application hot-temperature
and radiation.

**************

67.
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BWR ENGINEERED SAFETY FEATURES
\ I

M.A. Head. ) {l

Manager, Engineering & Quality Assurance [ ^
GETSCO - Tokyo j

!

INTRODUCTION *

In a presentation at your March, 1974 seminar, you were given an intro- |

\ f

I

duction to the General Electric Boiling Water Reactor. For this seminar, you \ »
have requested a discussion of the GE BWR engineered safety features. This is .
the title of Section 6 of the Standard Safety Analysis Report, and I used this j
section as my guide. From my previous discussions with you, I believe that \
you are Jcnowledgeble about the basic safety philosophy employed in the design
of Nuclear Power Plants (such as defense-in-depth, multiple barrier protection,
redudancy, etc.) and that you are up-to-date on the latest public safety con- ?
cerns. Therefore I will address specific safety features that are provided to \ \
mitigate the consequences of postulated accidents. In general, these features *
are, ;

Containment Systems , :

Primary Containment \

Secondary Containment (shield building around containment shell) , \

Containment Heat Removal System \

Containment Isolation System (to close valves on lines to primary system j
and containment) , J \

Combustible Gas Control (to control H2 from Zr-water reactions) I

Emergency Core Cooling Systems | \

High Pressure Core Spray (HPCS) | f

Automatic Depressurization System (ADS) ;

Low Pressure Core Spray (LPCS) !

Low Pressure Coolant Injection (LPCI)

Habitability Systems — (such as control room ventilation and shielding) ! \
I '.'•

Standby Gas Treatment System (to control halogens and particulates after j >
a loss of coolant)

Other Engineered Safety Features

Overpressurization Protection
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Main Steam Line Isolation Valves

Control Rod Drive Support System

Control Rod Velocity Limiter

Main Steam Line Flow Restrictor

Reactor Core Isolation Cooling (RCIC) System

For conciseness, all of these features can not be described here, but the sys-
tems I have included are representative.

. CONTAINMENT SYSTEMS

[ Containment systems refers to the primary containment (a steel clyndrical
I shell), secondary containment (shield building of reinforced concrete), contain-
\ ment heat removal system (residual heat removal system), containment isolation
f system, and the combustible gas control system.

| The containment systems must meet certain design bases. The containment and
| dry well has to withstand the peak- pressures and temperatures which occur as
; a result of the loss of coolant accident, LGCA. The containment has to limit
| fission product leakage during and following the LOCA. Jet forces and missiles
\ from any pipe rupture must not compromise the functional capability of the

drywell or containment. There must be rapid isolation capability of all pipes
penetrating the containment.

i The Mark ill containment system meets these design bases. It has been appro-
l ved by the US NRC, and at least' one plant has received its construction
v permit. Figure 1 shows the Mark III containment and shield building. The con-

rainment vessel is a free standing steel cylinder with a torispherical head. It is
anchored into a reinforced, steel lined, concrete slab. Reinforced concrete is
.ised for the shield building which serves as a secondary fission product barrier
and protects the containment! from external missiles. A five foot annulus gap
provides a plenum for the collection and filtration of any fission product
leakage from the containment after a LOCA. This annulus gap is kept at a
negative pressure so that leakage is inward, and through a controlled path.

The dry well is an unlined, reinforced concrete structure. It provides shielding,
^ structure to support the upper pool, a path for the air-system-water mix-
ture through the suppression pool, and protection for the steel containment
front internal missiles or pipe; whip.

figure 2. Horizontal Vents with Flow.

The horizontal vents and weir wall form the path for the air-steam-water
'«ixture following a LOCA. A build up of pressure in the dry well forces the
**ter behind the weir wall down, and sequentially uncovers the horizontal
vents. As the vents are uncovered, the LOCA mixture flows through the sup-
pression pool wherein energy is absorbed, thereby reducing the resulting con-
^in pressure.

Figure 3., Containment and Drywell Pressure Response, shows the pressure
of the Mark III drywell and containment. The drywell pressure peaks

about one second as the vents open. As flow from the LOCA decays, the
* dfywell pressure drops and the vents reclose. After 600 seconds, the

Coolant cascades into the drywell, steam is condensed and th\s drywell

69
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[ EMERGENCY CORE COOLING SYSTEMS

The sequence of events in a LOCA starts with the rupture a primary system pipe.

Normal auxiliary is lost.
Dry well high pressure reactor low water level is reached.
Scram. All diesels signaled to start.
ECCS signaled to start
Reactor low-low water level reached.
Containment isolation valves close.
All diesel generators ready to toad.
Energize ECCS motors, open injection valves.
Flood core within 30 to 40 seconds.

The ECCS provided with a GE BWR is designed,

To prevent fuel cladding fragmentation,
I To provide cooling by two independent, methods,
! ^ To function without off-site power, and

To function in the event of a single failure.

Figure 4, Emergency Core Cooling Systems, shows the BWR/6 ECCS in a flow
schematic form. There systems are designed to protect the reactor core against
fuel clad damage across the entire spectrum of pipe break accidents. This protec-
tion has been confirmed by full-scate, simulated» heat-transfer tests of core
flooding, core spray, and performance under blowdovm conditions. Full-scale tests
are feasible for a GW-BWR because each fuel bundle is enclosed in its own Ziicaloy
channel which makes the assembly a discrete power module with well-defined
thermal-hydraulic properties. Without cross-flow betweenbundles, a single assem-
bly test can be performed that is representative of an entire core configuration.







MAIN STEAM ISOLATION VALVES; MAIN STEAM FLOW RESTRICTOR;
SAFETY REUEF VALVES

Figures S, Main Steam Line, and Figure 6, Main Steam isolationValve^show
three'engineered safety Jeatures j theJ]^
and the safety'reUef valves for ^ ^
the vessel throughw5zzies!and into four steam lines.

The safety-relief valves are dualfunction^valves that discharge to thesuppres-
sion pool. The 'sl'fety^|unctionf(cpnvehti6n'ai'spnngtdevice||pVoyidesvoverpressure
-protection in accordance with 'the ?ASME Boiler and Pressure^essel Code, Section
III, Nuclear Vessels. The relief function istprovided by a,pneumatic device that ac-
tuates the safety valve lifting arm upon a high pressure signal.

The flow restrictor nozzles ineach steam lineare Venturis designed to choke
the flow in the event of a break outside the containment. They thereby limit the
release of steam to the environment, and minimize the loss of coolant.

Two isolation/valves are located ineach>teamjine, one just inside the con-
tainment, and outside. These valves are spring-loaded, pneumatic piston-operated
globe valves. These valves are automatically closed on low reactor water level,
Mgh radiation in the steam line, a break, in the steam line, and low pressure at the
turbine inlet. Thus these valves isolate the main steam system in the event of a line-
break or high radiation. ^

These valves have been tested successfully-at rated pressure and/ temperature
under simulated line break conditions. .-/ ''

HELl
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ROD DRIVE HOUSING SUPPORTS

The control rod drive (CRD) housing supports prevent any significant reacti-
-»v addition in the event a drive housing breaks and separates from the bottom
,f the reactor vessel. Thus, following a postulated CRD housing failure, control
,od downward motion is limited so that the resulting nuclear transient is not
efficient to cause fuel damage.

The CRD housing supports are shown in Figure 7. Horizontal beams are
«stalled immediately below the bottom head of the reactor vessel, between the
vnvs of CRD housings.

Hanger rods are supported from the beams on stacks of disc springs. Support
Mrs and grids are bolted between the bottom ends of the hanger rods.

In the postulated CRD housing failure, the CRD housing supports are loaded
*hen the lower contact surface of the CRD flange contacts the grid. The resulting
oad is then carried by two grid plates, two support bars, four hanger feds, their
J:sc springs, and two adjacent beams.

Control rod movement following a housing failure is substantially limited
telow one drive "notch" movement (6 in.). Sudden withdrawal of any control
rod through a distance of one drive notch at any position in the core does not
produce a transient sufficient for any damage.

7O



CONTROL ROD VELOCITY LIMITER

The control rod velocity limiter, Figure 8 is an integral part of the bottom
assembly of each control rod. This engineered safeguard protects against a high
reactivity insertion rate by limiting the control rod velocity in the event of â
control-rod-drop accident? It is a one-way device in that the control rod scram
velocity is not significantly affected but the control rod drop but velocity is reduced
to a permissible limit.

The velocity limiter is in the form of two nearly mated conical elements tha
act as a large clearance piston inside the control rod guide tube. s

The hydraulic drag,forces on a control rod are proportional to approximate-
ly the square of the rod velocity and are negligible at normal rod withdrawal or
rod insertion speeds. However, during the scram stroke the rod reaches high velo-
city, and the drag forces must be overcome by the drive mechanism.

To limit control rod, velocity during dropout but not during scram, the \eio
city limiter is provided vvith a streamlined profile in the scram (upward) direction
Thus, when the control rod is scrammed, water flows over the smooth surface of
the upper conical element into the annulus between the guide tube arid limiter.
In the dropout direction, however, water is trapped by the lower conical element
and discharged through the annulus between the two conical sections- A severe
turbulence is created, and thereby slows the descent of the control rod assembly
to about S ft/second.

CONCLUSIONS

The BWK is; designed with the purpose in mind of preventing accidents. Thu
there are inherent EWR safety features, such as the negative steam void coefficient̂
and Doppler effect. There are the multiple barriers of fuel cladding, reactor pressu I
re vessel, and containment There are redundant features and systems, a high level f
of quality assurance, in-service inspections, and testability. *

In addition, there are the Engineered Safety Features provided to mitigate
the consequences of postulated, serious accidents, that have been presented here,
Note that these Engineered Safety Features represent in alLcases, at least a third
line of defence against a hypothetical accident. Also note that we have applied
these features only after extensive development and proof testing to support their
design and licensing, it is this approach that has yielded the excellent safety recot
to date of the BWR.
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PERTANYAAN
ftp. F. Tambunan:

1. From Safety consideration is there a limit to the number of reactors per
station?

2. Can inservis inspection be done with the reactor is stitt hot ?

JAWABAN:
Manual Read:

1. The principle limitation is defined by the As low As Practicable regula-
tions of the NR£ in 10 CER SO Appendix I, Radioactive Material hi
light Water Ceded Nuetear Power Reactor Effluents. Earlier versions
of Appendix I set a 5 mrem/year total-site limit on liquid release for
either whole body or single-organ exposure, (i.e. the total radioactive
release from a site could not exceed the single-reactor guides no matter
how many reactors were located on the site or how much power was
produced there). However, now the NRC has adopted a per-reactor
foimulaiion, @.e. for liquids — 3 mrern/yr for whole-body and 10 mrem/
yi for single oigan). We estimate this implies a limitation of four or*
five large reaetois (1200 MWe) per site.

2 . bi service inspection is defined by the ASME Boiler and Pressure Vessel
code, Section XI, Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant
Components. TiJs code does not require inspevtions to be done while
the reactor is still ho t Also we do not believe that the current state-of-
the-art in non-destructive examination techniques (ultrasonic, magnetic
particle, dye penetrant, etc) lends it self to application hot-temperature
and radiation.

PERTANYAAN:

Question: -

Accoiding to a publication Generel Electric has been working on a new NSS—system,
which would permit refuelling and maintenance to be carried out every 18 months
instead of eveiy year. Could yon teH us whether progress has been made on this
new design ?
ANSWER:

Mr. M. Head:

As far as I know this is still feasible. It is a matter of core design, method of opera-
ting, and fuel management. The fundamental trade-off in establishing the optimum

fuel cyle length is fuel cycle cost versus plant

ANSWER

Mr. M. Heai
As far as II
operating, \
optimum fi
cycles deer
frequent hs

PERTANY
lr. Martias

1.

JAWABA1
RW.R.Pr

1.
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ANSWER :

Mr. M. Head:

As far as I know this is still feasible. It is a matter of core design, method of
operating, and fuel management. The fundamental trade-off in establishing the
optimum fuel cycle length is fuel cycle cost versus plant availability. Shorter fuel
cycles deciease fuel cost but also decrease plant availability because of the more
frequent hsutdowns.

PERTANYAAN:

lr. Martias Nurdin

1. In the case of main steam break, what is the effort to minimize the fis-
sion product release (when the pipe is out side the containment).

2. Design pressure of containment system of BWR, I think is not enough
to confine all the vapor formed from break of main coolant (steam)
pipe.
a excess eneigy per lb x total lbs inventory „ .
a« -—=£_£.,—.— :———=^—L. s lbs of vapor

latent heat of vaporization per lb
b. specific volume of vapor at design pressure of containment will give

the volume of containment.
c. My Question i s : Is the volume of BWR's containment enough for

confining the .vapor formed ?

JAWABAN:

B.W.R. Presentation:

1. The fission product release is minimized by the main steam line flow
restrictor and the fast closing main steam line isolation valves.

2. The design pressure of the MARK III containment is 15 psig at 185°F.
Yes the containment has sufficient volume to contain the coolant
mass and energy released by loose of coolant accident.
This capability.has been confirmed by extensive tests. Your calculation
does not include the energy absorbed by the suppresion water.
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ASPEK-ASPEK PENGAMANAN P.L.T.N. JENIS
AIR BERAT BERTEKANAN TINGGI

(P.H.W.R.)

Oleh:

Martias Nurdin, Bakri Arbie dan Iyos R. Subki *)

ABSTRAK;
\

Makin penting dan makin potensiil suatu instalasi maka syarat pendirian instaiasi ter- |
sebut makin rumit, sehingga kemanan-pengamanan terhadap instalasi, personil yang j
bekerja dan publik serta aiam lingkungan disekitar instalasi jauh-jauh sebelumnya su- I
dab hams disadari - dimengerti serta diketahui keandalannya. j
Sehubungan dengan pendirian instalai nuklir, jenis P.L.T.N. Air Berat Bertekanan ]
Tinggi (Pressurized Heavy Water Reactor, P.H.W.R.), akan dibicarakan masalah-masa- \
lah sistim keamanan dan teknologi serta evolusi sistim isolasi (containment). ]
Sistim Pendinginan Darurat (SPD) serta bagaimana kemungkinan dan akibat dari sua- I
tu kecelakaan nuklir dengan dan tanpa adanya SPO atau fungsinya merupakan salah f
satu pembahasan utama dalam kertas karya ini. j 1

j

L PENDAHULUAN

Bahaya potensiil yang dominan dari suatu kecelakaan Pusat Listrik Tenaga Nu-
klir bukanlah dalam bentuk tenaga seperti yang terjadi pada bom nuklir tetapi meru- jj
pakan keluar dan tersebarnya zat-zat radioaktif kependuduk dan alam sekitarnya. |

Kecelakaan paling buruk untuk PLTN jenis PHWR adalah terjadinya kehilang- j
an pendingin (Loss of Coolant Accident LOCA). Pada kecelakaan ini pipa primer pe- ]
can dan mengakibatkan keluarnya zat pendingin yang berfungsi mendinginkan batane- j
batang bahan bakar nuklir. Pada saat LOCA tersebut reaksi fissi berhehti (dihentikan
oleh sistim proteksi), tetapi panas yang dihasilkan qleh peluruhan dari produk-produl
fissi bisa membuat teras reaktor mencair (bila sistim pendingin darurat tidak ada atau
tidak berfungsi) sehingga sejumlah besar produk-produk fissi keluar dari sistim prime:
Oleh karena panas sisa yang begitu besar bisa mencairkan teras reaktor (lihat gambar:
dan menyebabkan keluarnya zat-zat radio aktif, maka secara teknis diberikan peralai-
an yang mampu mengatasi kemungkinan pelelehan tersebut.-Dengan mi kita menge-
nal konsep keamanan reaktor (reactor safety) yang didasarkan pada jaminan mutu
(quality assurance) dan pengendalian kwalitas (quality control) dalam setiap tahap ?
dari pada disain, pembuatan, konstruksi dan operasi serta program dan metode ins- |
pefcsi yang telitL ^
Dengan falsafah tereebut diatas maka kemungkinan terjadinya kecelakaan akan keci! •
sekali, tapi kalaupun terjadi kecelakaan akibatnya tidak begitu berarti. Untuk samp->: |
pada masalah yang dituju, pembahasan kita meliputi: '

•> Pusat Reaktor Atom Bandung. |

II
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Gambar 2 : SHUTDOWN POWER VERSUS TIME
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II. DESKRIPSIPLTN JENIS PHVVR

Seeara sederhana dapat disampaikan bahwa komponen-komponen dasar PHWR
meliputi:

a. bahan bakar nuklir yang cukup agar reaksi nuklir berantai dapat dipertahankan
untuk menghasilkan panas.

b. zat pendinginuntuk mengambil panas dari batang bahan bakar nuklir.

c. suafu fSanetnan sebagai penyangga dan tempat bahan bakar.

d peralatan untuk memindahkan panas dari zat pendingin dan untuk menghasilkan
nap.

e. seboahalat (turbin -generator) untuk membah energy panas jadi listrik.

Untuk letnhjelasnya perhatikanlah skema PHWR pada gambar 3.

Reaktor Candu ini mempunyai susunan-susunan tabung tekan yang ditempatkan da-
Ianibejana€alandria.
Bahan balsar dalam bentuk batang selindris disusun dalam tabung tekan sehingga be-
mpa suafu cluster.
Air beiaf D 2 °^ G a o t a t t t ) dipompakan melalui tabung tekan untuk mendinginkan
etenien baftan bafear, inlet temperatur 267° C dan outlet temperatur 295° C.
Madaat&tJ3UD ditempatkan daiambejana Calandtia, dan mengelifingi tabung-tabung
teKanyaiigdMdrasirfengan tabung sOnttfertaninya. Sistim moderator mempunyai sis-
tim peiidJrtgin dan pemumian sendiri Untuk keperluan regulasi (keamanan target
opeiasi), sistim moderator dilengkapi pula dengan dump tank.

13
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Pemisahan antara sistim modetasi dengan sistim zat pendingin merupakan heat sink
tarabahan bik pada suatu kecelakaan tertentu temperatur bahan bakar naik dengan
cepat. Sewaktu operasi normal pencegahan terhadap keluar dan menyebarnya zat-zat
radioaktif antara lain adalah oleh :

1. matrix bahan bakar; produk-produk fissi ditahan oleh ikatan oksida bahan bakar
(ceramic fuel).

2. keloagsmg bahan bakar menahan gas-gas yang berhasil beidiffusi dari dalara bahan
bakar sen din.

3. sistim primer yang mengisolasi zat-zat radio aktif.

4. sistira pengaraanan begini sering disebut sistim pengamanan pertama, sedang sis-
t kedua (sistim perigamanan teknologi) akan dibicarakan secara de-tdm pengamanan

tail pada bab selanjutnya.

IILSISTIM PENGAMAN TEKNOLOGI

(Engineered Safety Features)..

Pada prinsipnya evaluasi dan analisa keamanan sistim PLTN dapat dibagi atas:

1. Sistim proses: yang meliputi peralatan dan komponen sistim yang diperlukan bagi
berfungsinya PLTN itu secara normal;

2. Sistun proteksi yang meliputi sistim ataujperalatan yang dibuat untuk mencegah
kerusakan terhadap bahan bakar yang dLsebabkan oleh kegagalan sistim proses
atau kesalahan operasionil.

3. Sistim isolasi adalah sistim atau struktur yang digunakan untuk membatasi pe-
maparan zat radioaktif yang mungkin lolos dari sistim proses.

Ketiga sistim diatas baik operasionil maupun strukturil hams terpisah satu sama lain.
Sehingga kemungkinan kegagalan secara serentak pada dua sistim akan sangat kecil

1. a).PHWRE.C.C.S.

Pada suatu reaktor nuklir, reaksi fissi berantai yang menghasilkan panas be git u
besar sewaktu-waktu dapa"t dihentikan dengan memasukan batang pengendali ke da-
lam teras reaktor (bila ada kecelakaan). Panas karena reaksi fissi bisa hilang tapi decay/
dari produk fissi merupakan penghasil panas yang cukup besar. Sewaktu shut down,
panas karena peluruhan dari produk fissi sekitar 1% dari rating thermal power; setelah
10 menit menjadi 2% dan dalam 24 jam turun menjadi 0,5%.
Jumlah panas yang begitu tinggi harus dibuang untuk itu persediaan zat pendingin
haras cukup untuk mendinginkan teras reaktor.
Perhatikanlah SPD dari Candu PHWR pada gambar 4.

Sistim Pendingin Darurat (SPD) diatas mempunyai konsep desain Sbb.:

— menahan kenaikan temp hingga tidak mengubah geometri struktur bahan baicar.

— mendinginkan/menahan temperatur teras reaktor secara kontinu hingga tak ada
lagi bahaya mencairnya bahan bakar.

Dengan konsep desain diatas PHWR E G G S , mempunyai:

- Low pressure injection system .

- High pressure injection system
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- persediaan zat pendirigin yang cukup ( Untuk 600 Mwe, disain memberikan volume
sebesar 675.000 gallon = 2550 metric ton air pendingin yang selalu didinginkan
dengan coil-coil diatas containment).

(Lihat^gambar 5).

l,b). LOCAtanpa sistirn pengaman

Rangkaian k^adian sesaat setelah kecelakaan LOCA pada PWR dan BWR tanpa alat
pengamandapat dilukiskan sbb. :

1. "Blow down" dari pendingin melalui sistim primer yangpecah- orcla lQdetik.

2. Temperatur teras naik oleh karena panas peluruKan dehgan kecepatan 10 ,C/detik.

3. Setelah 1 menit bahan pembungkus didaerah bahan bakar yang terpanas akan
mencair(temp. 1850° C) dan bahan Sakar U0o mulai desiritegfasi danterkiimpul
pada dasar bejana reaktor ( gambar 6) .

4. Oalam waktu 10-60 menit seluruh teras akan mencair dan terkumpul pada dasar be-
jana reaktor. =^=^

5. Setelah ± 2 jam, elemen bahan bakar akan menembus bejana reaktor dan satu-satunya
penghaiang dengan lingkungan adalah sistim isolasi.

6. Pada keadaan 5 diatas, sistim isolasi belum tentu berfungsi sempurna, karena timbulnya
tekanan pada saat keluamya air padasistim primer bisa menimbulkan kerusakan pada
sistim isolasi (Containment).

Untuk PLTN PHWR (penciingin dan moderator terpisah) karena masih adanya mode-
rator sebagai "heat sink"dan panas . volumetrik yang lebih rendah maka urut-urutan
kejadian ke 2 dst-nya akan berlangsung dalam waktu yang relatip lebih lama.

2. CONTAINMENT.

Berbicara perihal containment, sekaligus berbicara masalah bejana tekan dan perkem-
bangannya.
Reaktor Candu mempunyai perkembangan. teknologi yang boleh dikatakan cukup menga-
gumkan, dari perkembangan disain bejana tekan dan containment dapat dilihat bahwa
pengembangan sistim-sistim isolasinya tetap terbuka luas.

Perkembangan disain bejana tekan.

D.P. Pic Br

Perkembangan disain containment

D.P. Pic Br
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1. Pemisahan sistim moderas? & pendinginan dapat menambah faktor keamanan
keselamatan Candu PHWR.

2. Panas volumetrik yang relatif rendah (10,8 Kw/liter) dibandingkan dengan LWR.

3. Perkembangan disain bejana tekan dan sistim isolasi menambah pula keandalan
] satim; disamping ekonominya yang makin membaik.

i 4, Pada operasi normal kemungkinan keluarnya gas-gas hasil fissi dari fuel elemen
| karena defect bahan bakar sangat kecil karena umur pakai cluster bahan bakar
i yang tebihpen|ek(i 1/3 i a l fuel pada LWR).

i 5. Pada kecetakaan terburuk, dengan adanya spray system pada containment ma-
1 ka Iodine tertahan dalam sistim isolasi.

. 6. Atas konsep keamanan reaktor pada quality assurance dan quality control par
da setiap tahap disain, manufacturing, konstruksi dan operasi serta program-

; metoda inspeksi yang mantap Reaktor Candu PHWR cukup aman, baik terha-
\ dap personil, PLTN-nya sendiri maupun terhadap publik dan alam lingkungan
i disekitarnya.
1
| DAFTAR PUSTAKA :
I 1. G. HAKE, The Relation of Reactor Design to Siting and Containment in Ca-
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j 4. Iyos R. Subki, Pengaruh Keadaan Lokasi Terhadap Disain PLTN, Kertas Kar-
j ya Seminar Lokasi PLTN 1975.
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PERTANYAAN :
A. Arismunandar :

Dalam kesimpulan Saudara menyatakan bahwa "sistim pendinginan darurat
cukup mampu untuk rnemenuhi ketetapan dalam kriteria keselamatan".
Apakah kesimpulan ini yang mestinya berlaku untuk jenis LWR saja
(sesuaiuraiah dalam prasaran Saudara), dapat dipakai untuk menyimpulkan
haVy^g sama pada HWR?
Sejauh maria hal ini telah diselidiki?

JAWABAN :
lyos Sabki. ' :

Disain SPD pada dasarnya sama saja untuk LWR atau HWR, Tetapi ma-
salahnya terietak pada perbedaan kerapatan daya dan "heat sink" pada
kedua sistim diatas.
Pada sistini LWR kerapatan daya lebih tinggi ditambah pula "heat sink"
lebih kecil dari sistim HWR yang menggunakan uranium alam dan mode-
rator D2P dalam calandria Ini akan menyebabkan bahwa risiko "melting"
pada LWR jauh lebih besar daripada HWR, untuk kemampuan SPD yang
sama. Jadi, kita lebih mudah untuk menyimpulkan bahwa, sejauh penye-
HcKkan yang dilakukan dalam proses "blow down," kita disain SPD untuk
HWR sampai sekarang, kriteria keselamatan lebih mudah dipenuhi untuk
sistim HWR.

PERTANYAAN :
Sugimin W.W. :

Dari papar oleh Sutaryo Supadi disarankan adanya penerangan-penerangan
kepada ketompok masyarakat terdidik dan kelompok selebihnya dari itu
agar issue PLTN tidak aman dapat dihilangkan. Kemudian dari paper oleh
lyos -R. Subki dkk karena response versus waktu, berbentuk pulsa dengan
peak pada saat pemasangan. Kedua pemrasaran dari BATAN, karena itu
pertanyaan saya : Kapankah dimulainya penerangan-penerangan tersebut agar
sesuai dengan pengalaman yang telah digambarkan dalam kurva tersebut? \
Pertukah kedua kelompok dibedakan dalam kurva? !

i
JAWABAN : (
lyos R. Subki : I

Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, bahwa penerangan hams :•
dimulai. Kurva response yang kami tunjukkan, kalau benar, akan memberi |
kan kepada kita kapan waktunya yang tepat untuk pelaksanaan intensifikasi j
penerangan. Perlu juga kita mengetahui benar-benar siapa masyarakat itu
atau siapa yang mewakili masyarakat!

PERTANYAAN :
Soekardono :

1. Benarkah kecelakaan yang terjadi pada reaktor air berat tidak menimbul-
kan effek tenaga sehingga tidak perlu dikawalirkan halnya seperti kecela-
kaan pabrik DAHANA yang sampai keluar komplex instalasinya?

2. Bagaimana Sistim Pengaman D2O sendiri?
3. Menurut saya analisa Sosio Tehnis yang dipaparkan tadi tidak berarti

apa-apa. Setujukah pendapat saya itu?
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Bahwa kecelakaan pada PLTN tidak mempunyai effek eksplosif seperti
kecelakaan DAHANA adalah benar. jjTapi| bahwa dalam kecelakaan PLTN
timbul masalah pembatasan effek energi panas dan uap, disamping effek
radioaktip inflah yang menyebahkari' kitalj bert'ikir secara mehdalam ten-
tang sisfrm-sistim pengaman tehnologi. :j

2. D2O berada dalam sistim primer dan calandria yang kesemuanya berada
dalam sistim isolasi. Dan karenanya berada dalam lingkungan yang aman.

3. Ini tergantung dari tingkat "affluence" dari masyarakat, Bisa penting bisa
tidak, tapi mungkin selalu perlu diselidiki!
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KR1TERI KESELAMATAN LWR DI AMERIKA SERIKAT

Qleh :

Prayoto *)

Abstrak :

r Dasar-dasar dari falsafah keselamatan LWR yang dipakai di Amerika Seri-
kat dibahas swaia rijigkas. Garis besar dari cara bekerianya sistim pendinginan
daiurat dan fenomena yang tesrjadi selama kecelakaan kehttingan pendinginan
(LQCA = Loss of Caalant Accident) diuraikan dengar, sinfkat dan sclanjutnya
ditinjau dasar-dasar peniikaan yang dipakai untuk merumus^an kriteri keselamat-
an untuk LWR Disimpulkaa bahwa sctiap langkah dari perhftungan analisa LOCA
telahi nMag^afean ketoomran yang eukttp sehingga hasil perfiitungan secara ke-
selumfianmeiijadi sangat fenscBvatip. Baik model-model peihituiipn maupun data
experintentil teiah nrenuflipDcan bahwa sistim pendinginan darmat cukup mampu
untuk memenuhi ketetapan dabm kriteri keselamatan.

PENDAHULUAN

v ,

umumnya hams diakui bahwa industri nuklir telah-mengerahkan upiya
g sangat besar untuk meti^min keselamatan dan keandalan reaktor daya, ba-

langfcaB Iebih dari bidang industri lain yang manapun. Walaupun demikian, sep-
segi kese!amatan PLTN masflt juga menjadi bahan perdebatan yang kontroversiil,
teratama di Araerika Serikat Pihak industri nuklir sendiri selalu mengemukakan
babwa kemuogleinan te^adinys keeelakaan yang potensiil dapat raefepaskan ba-
han-banan ladloaktif adalan sangat keeil, sefcitar 1 dalam iO5 sampai 106 tahun
reaktor l j . Walaupun angka kemungkinan inipun juga menjadi bahan perdebatan,
pada otnumnya diakui baftwa Remurigkinannya memang sangat kecil.

Eriteria fasetomatan di Ametika Serikat. telah mengalami evolusi untuk se-
lama masa Iwang Iebib IS fafnm yang lewat, barangkali sejatan dengan kontro-
versi diatas, tetapi tenttama sejalao dengan tingkat pengetahuan dan tehnologi
PLTN' sendm. Besamya upaya yang telah dilaksanakan llalam studi keselamatan. ̂
reaktor temya£a menimbuUean feeknawatiran dilingkunpn khalayak ramai, sehing-
ga munGui kelompok-keldnfpok yaiig menentang perluasan pic^ram ketenagaan
nuklk. Baiam hal uu; peristitahan yang lazim dipakai dikalangait industri nuklir
sendiri seperfi "design basis accident", "maximum credible accident", "reasona-
ble assurance", dan Iain sebagainya, yang mudah dimengeni oleh para saijana
dan. insinyur, ternyata sangat menimbulkan keraguan bagi khalayak ramai. Dilain
pihak» golongan-golongan masyarakat yang dapat menerima risiko sistim tehnolo-
gt yang fain seperti Pusat Listrik Konvensionil, pesawst terbang, bahkan risiko
mengendarai mobil atau meayeberang jalan raya, ternyata bersikap lain dalam
menghadapi industri nuklh dan menuntut keselamatan mutlak yang sudah jelas
tidak mungkin dapat dicapaL

•JDosen FIPA - UGM /Komuftm PusatTenalitian Tenaga Atom Gama. BATAN.
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Tulisan ini bertujuan membahas kriteri keselamatan LWR yang dipakai
Amerika Serikat dan secara ringkas dan secara kvralitatip berusaha menguTai-

dasar-dasar pemikiran yang dipakai untuk merumuskan kriteri tersebut di-
atas. Segi terpenting. dari keselamatan LWR adalah keandalan dari Sistim Pendi-
nginan Darurat (ECCS = Emergency Core Cooling System) yang didisain untuk
mendingtakan reaktor dalam hal terjadinya "Loss of Coolant Accident" (LOCA)
yang dipakai sebagai "Design Basis Accident" (DBA). Oieh karena itu perlu di-
uiaikan cara bekerjanya Sistim Pendinginan Darurat dari LWR untuk dapat me-
mahami serentetan fenpmena yarig dipostulasikan dapat terjadi dalam LOCA. Te-
tapi terlebih dahulu perlu dikemukakan dasar-dasar dari falsafah disain keselamat-
an dari LWR.

FALSAFAH KESELAMATAN REAKTOR DAY A

Dalam menjamin keselamatan reaktor daya dipakai falsafah disain yang me-
rupakan pertahanan berlapis ("defense in depth"). Ringkasnya, falsafah ini dapat
diuraikan sebagai berikut :

1. Lapisan keselaraatan pertama :

disain .untuk keselamatan yang dapat diandalkan untuk operasi normal dengan
toleransi maximal untuk kelainan/tidak bekerjanya sistim. Diutamakan : kwa-
litas komponen, pemakaian alat-alat rangkap, mudah diperiksa dan mudah di-
test, dsb.

2. Lapisan keselamatan kedua :

diumpamakan bahwa kecelakaan masih akan terjadi walaupun disain, pemba-
ngunan dan operasi reaktor sudah dilaksanakan secara cermat. Harus diusaha-
kan alat-alat penyelamat untuk melindungi personil dan mencegah atau mengu-
rangi kerusakan yang dapat ditimbulkan.

3. Lapisan keselamatan ketiga :

harus dievaluasi akibat-akibat dari kecelakaan hipotetis, dimana diumpamakan
semua alat/pelindung/penyelamat lapisan pertama dan kedua secara bersama-
sama tidak dapat bekerja dan kemudian diusahakan alat penyelamat tambah-
an yang dianggap perlu. Kelonggaran-kelonggaran dalam disain harus diperhi-
tungkan berdasarkan respons dari sistim terhadap DBA. Perlu dijelaskan bah
wa DBA adaiah bentuk kecelakaan terhebat yang dibayangkan dapat terjadi
dan analisanya harus mengumpamakan bahwa sistim penyelamat lapisan per-
tama dan kedua tidak bekerja secara bersama-sama pada waktu DBA terjadi.

Disain dari sistim keselamatan biasanya berpedoman bahwa kecelakaan yang
lebih mungkin terjadi haruslah menimbulkan kerusakan yang lebih kecil dari ke-
celakaan yang kurang mungkin terjadi. Atas dasar besar kecilnya kemungkinan
terjadi, penyimpangan operasi reaktor dari keadaan operasi normal biasanya digo-
longkan kedalam beberapa tingkatan 3 ) . :

Tingkat I :

Keadaan operasi normal, start-up, shut-down, refueling, perawatan dan hal-hal
lain yang sering terjadi (bukan kecelakaan).

Tingkat II :

Kecelakaan/insiden yang cukup sering terjadi sepanjang masa bekerjbnya reak-
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tor dengan akibat paling banyak reaktor dishutdows -tan kemudian harus da-
pat beketia kembali sesudah kerusakan diperbaiki. &*:.<;!;* kaan/insiden tingkatU
secara sendirian tidak boleh menyebabkan terjadiny* <«celakaan tingkat HI
atau IV dan tidak boleh menyebabkan terlepasnya 'cfcton-bahan radioaktif.

Tingkat HI :

Kecelakaan yang tidak sering terjadi ("credible acud™h"), tetapi dapat me- \
nimbulkan kerusakan pada bahan bakar sehingga reaktnr tidak dapat segera ]
kembali bekerja. Pembebasan bahan-bahan radioakti! rjdak boleh melebihi ba- |
tas-batas maximum yang berlaku 4 ' j

Tin^kat IV : _ j
Kecelakaan maximal yang tidak akan terjadi tetapi karena mempunyai potensi I
membebaskan bahan-bahan radioaktif perlu dipostulaVikan terjadinya untuk j
mernperhitungkan kelonggaran-kelonggaran dalam divun ("Design Basis Accidents' j
Kecelakaan ini tidak boleh menyebabkan pembebasan bnhan-bahan radioaktif \
sehingga membahayakan-kesehatan/keselamatan pemlutluk sesuai dengan pe- I
doman yang berlaku . Termasuk kedalani golongan mi yalab LOCA yang j
biasanya dipilih sebagai DBA untuk reaktor jenis LWK. j

: - j
OPERASI DAN D1SAIN ECCS DARI LWR j

Dua jenis utama dari LWR di Amerika Serikat a<];il;»h B'WR dan PWR. Be- •
da pokok antara kedua sistim ini yalah bahwa dalam !JW)( (Pressurized Water I
Reaktors) fluida kerja dari reaktor dipisahkan dari sisiw» pumbangkit uap. Dalam I
PWR, uap untuk turbin dihasilkan dalam loop sekundusr y.ing teipisah sama se- |
kali dari loop primair dimana mengalir fluida jcerja yan« radioaktif. Dalam BWR I
(Boiling Water Reactors), fluida kerja dididihkan dalam roaktor dan uap radio- !
aktif yang dihasilkan langsung dikirim ke turbin tanpa <1iperlukannya alat penu- \
kar panas perantara.

£| Skema dari sistim supplai uap ECCS untuk BWR tliberikan dalam Gambar
II 1. Dalam BWR, sirkulasi air dalam reaktor dicapai den^ui 20 pompa-pompa pan-
jj£ car disekeliling reaktor. Air yang melewati teras reaktor iiiciultdih dan uap basah
jL yang dihasilkannya dikeringkan dengan pemisah dan pcu^cring uap, sedangicair-
|, an yang terpisah dikembalikan ke dalam reaktor. Untuk HWR, terputusnya loop
^ sirkulasi ke pompa pancar telah diperhitungkan sebagai kccelakaan yang paling
I ' berat bebannya bagi ECCS, oleh karena itu jenis kecel.ikaan ini dipakai sebagai
jr ! DBAuntuk BWR. Akibat dari putusnya loop sirkulasi scporti ini adalah turunnp
i tekanan dalam reaktor (''blowdown") diikuti oleh "dryout" sebelum ECCS sem-
| pat mengalirkan pendingin ke dalam reaktor. Sistim pi'iulinginan daruratnya sen-

diri terdiri dari sfstim penyemprbt tekanan tinggi dan loLuian rendah dan sistim
injeksi tekanan rendah. Fluida yang tertumpah ditampung ilulam reservoir pene-
kan tekanan yang berfungsi sebagai sumber pendtngin j.innka panjang maupun s<?-
bagai penekan tekanan dan penyerap panas.

Skema dari sistim supplai uap untuk PWR diberikun dalam Gambar 2 Un-
tuk PWR, putusnya inlet pendingin dari salah satu loop pcmhangkit uap telari
diperhitungkan sebagai kecelakaan paling parah dan dipakai sebagai DBA. Terli-
hat dalam Gambar 2. bahwa semua komppiienikompouc» primair dan pipa in'tft

maupun outlet terietak diatas teras reaktor. Disain ini mciupermudah ECCS un-
tuk mengisi bejana reaktor sampai menggenangi teras roaktor. Sistim pendingin
darurat untuk PWa terutama terdiri dari aTcumuIator ickauan tinggi yang d i ' "
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untuk bekerja bila tekanan reaktor turun dibawah 600 psi (yairu rnengisi reak-
tor dengan air boron sampai setengah tinggi bahan bakar dalam waktu lh menit,
apabila tidak ada kebocoran). Disamping itu masih ada sistim injeksf tekanan
rendah dan tekanan tinggi untuk maksud pendinginan jangka panjang.

Jadi jelaslah bahvva fenomnna yang terjadi dalam reaktor (perubahan tekan-
an, aliran fluida, hantaran panas; perubahan suhu, dan Iain-lain) sangat tergantung

hanya pada jenis reaktor (PWR atau BWR) tetapi^jugl~pada konstruksi dari
reaktornya sendiri dan tipe dari pada kecelakaannya. Misalnya proses hantaran
panas, yang akan sangat mempengaruhi perubahan suhu bahan bakar, sangat ter-
gjntung antara lain pada kecepatan aliran fluida dan kwalitas dari fluida (per-
bandingan antara uap dan air). Dalam Gambar 3 diiukiskan besarnya fluks panas
yang bisa dialirkan lewat permukaan bahan bakar, sebagai fungsi dari suhu per-
mukaan bahan bakar diatas suhu jenuh dari fluida. Terlihat bahwa makin besar
fluks panas, makin tinggi suhu bahan bakar diatas suhu jenuh fluida. Pada suatu
saat mulai terbentuk gelembung uap halus pada permukaan bahan bakar yang
sssudah merata memberikan suatu keadaan "nucleate boiling", koeffisien hantar-
an panas tidak lagi tergantung pada kecepatan aliran fluida dan fluks panas ku-
rang lebih berbanding lurus dengan suhu permukaan bahan bakar. Apabila fluks
panas dinaikkan lebih lanjut ternyata mulai terbentuk lapisan uap pada permuka-
an bahan bakar dan suhu permukaan bahan bakar akan naik lebih tiriggi lagi.
K.eadaan ini disebut "departure from nucleate boiling" atau DNB yang akhirnya
akan mencapai suatu keadaan pendidihan kritik dimana fluks panas mencapai
suatu harga maximum yang disebut "critical heat flux" atau CHF kemudian me-
aurun lagi dengan disertai sangat naiknya suhu permukaan bahan bakar. Dalam
keadaan operasi normal biasanya diusahakan agar fluks panas tidak akan menca-
pai keadaan DNB~.atau CHF diatas dengan angka kelonggaran yang cukup (1.30).
Fetapi .dalam analisa LOCA yang dipakai untuk merumuskan kriteri keselamatan
<udah tentu keadaan DNB harus diperhitungkan.

Dengan dasar pengertian diatas kita bisa memahami apa yang bisa terjadi
ialam LOCA yang dipostulasikan. Dalam Gambar 4 diiukiskan kelakuan LOCA
Jntuk PWR dan dalam Gambar 5 kelakuan LOCA untuk BWR. Dalam kedua hal
'atas perlu diperhatikan Untasan suhu dari kelongsong bahan bakar, karena kri-
•eri keselamatan LWR terutama dirumuskan atas dasar harga maximum dari su-
-u ini. Seperti terlihat, untuk beberapa saat sesudah terjadinya DBA, kondisi
ii!am reaktor seperti tekanan, aliran dan kwalitas fluida, dan sebagainya, masih
^emungkinkan hantaran panas yang tinggi melalui kelongsong bahan bakar se-
"•Jngga suhu kelongsong masih tetap rendah. Tetapi kemudian kondisi raenurun
<hingga tercapai CHF dan suhu kelongsong naik dengan cepat. Lintasan selanjut-
"Va dari suhu kelongsong sangat tergantung pada keseimbangan-antara kecepatan
rembentukan panas dari peluruhan hasil-hasil belahan dan redistribusi dari panas

sudah tersimpan dalam bahan bakar dengan kemampuan pendinginan dari
Kriteri keselamatan dirumuskan atas dasar kemampuan bahan kelongsong
alat penghambat primair untuk mencegah tersebarnya bahan-bahan radio-

'«tif y a n g s u ^ a n terkumpul dalam bahan bakar. Sudah jelas bahwa kejnampuan
^ akan terpengaruh oleh tinggi suhu yang dicapai dan untuk bahan kelongsong

i an banyak dipakai dalam reaktor daya masih dipengaruhi oleh ke-

reaksinya dengan fluida pendingin yang akan menyebabkan rapuhnya
kelongsong. Kemudian disain dari ECCS hams disesuaikan dengan kriteri

yang dirumuskan seperti diatas.
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KRITERI KESELAMATAN LWR.
Telah dqelaskan dimuka bahwa DBA, dalam hal LWR dipilih LOCA, di-

peigunakaa sebagai dasar perumusan dari kriteri keselamatan LWR. Pada dasar-
nya dianggap bahwa apabila PLTN dapat.memberikan respons yang memuaskan.
dengan bantuan sistim keselaraatan yang en<rneered maupun yang inherent, ter-
ftadap DBA maka kecelakaan tingkat IV atsu yang lain manapun pasti dapat di-
atasi taipa akibat-akibat yang merugikan bagi kesehatan dan keselamatan pendu-

Pokok-pokok dari analisa LOCA dan kriteri disain dari ECCS dapat disim-
pulkan sebagai beriktft :
L Jalannya maupun akibat-akibat yang bisa ditimbulkan oleh LOCA ditetapkan

dengan menggunakan model-model perhitungan.

2. Model perhitungan diatas merupakan model approksimasi berdasarkan data ex-
perimentit yang ada dengan uiberi kelonggaran/konservatisme yang cukup un-
tuk menjamin segi keselamatannya. Sudah jet as bahwa basil perhitungan yang.
dipertutwmgkan yang diperoleh sangat tergantung pada model perhitungan dan
tidak mudah memilth model perhitungan mana yang paling teliti.

3. Tetapi untuk kepentingan standardisasi sebagai dasar pemberian licensi PLTN
di Araerika Serikat, tel'ah difeluarkan pedoman analisa dan kriteri keselamatan
untuk ECCS. _

4. Seiama jnasa 15 tahun yang lewat kriteri diatas telah mengatami evolusi sesuai
dengan tersedianya data experimentil baru dan.model-model perhitungan yang f K
lebih teliti. c ,.

Dalam Tabel I diberikan ikhtisar dari evolusi ini. Kalau sebelum tahun
1971 pedoman hanya membatasi tentang penyebaran bahan-bahan radioaktif, ma-
ka Interim Acceptance Criteria yang dikeluarkan dalam bulan Juni 1971 6> sudah
membatasi suhu kelongsong sampai 2300 F dan membatasi reaksi antara kelong-
song dan air sampai 1 % saja disamping mengatur model-model analisa yang da-
pat dipakai. Kemudian Final Acceptance Criteria yang diherlakukan mulai bulan
Juli 1974 membatasi suhu kelongsbng sampai 2200 F saja, membatasi total ok- ,
sidasi kelongsong sampai 0,17 x tebal kelongsong, membatasi jumlah pembangkit- •
an gas hidrogen sampai 1 % dari jumlah hipotetis apabila seluruh bahan kelong-
song ikut bereaksi dan model-model analisa diundangkan dalam bentuk Code of
Federal Regulation 10 CFR 50.46.

DASAR-DASAR PEMIKIRAN DARI KRITERI KESELAMATAt^ LWR I

Pembatasan suhu kelongsong dan reaksi antara bahan kelongsong (Zr) dan ;
air mempunyai tiga tujuan, yattu : membatasi pembebasan panas dari reaksi j
exotermik antara zirkontum dan uap air, membatasi oksidasi supaya tidak me- |
nyebabkan kerapuhan bahan kelongsong dan membatasi pembentukan gas hidro- |
gen yang bersifat explosif apabila tercampur dengan udara. \

Pembentukan panas, bahaya kerapuhan dan pembenlukan gas hidrogen ^ei

asal dari reaksi exotermik antara ketongsong zirkontum dan uap sebagai
K(T)

Zr + 2 ^ 0 . . . t ZrO2 + 2H2 + A Q









c

Pre-1971 Criteria

1. Pemhebasan bahan-bahan radioaktif
dibu tasi ,,,

2. LOCA harus diikuti reaktivitas
negatij)

3. Tak ada ketentuan untuk model
anaiisa.

TABLK I

Interim Acceptance Criteria June 1971 Final Acceptance Criteria July 1974

1. Suhu kelongsong bahan bakar tidak 1. Suhu kelongsong tidak boleh melebihi
boleh melebihi 2300 F.

2. Bahan kelongsong yang bereaksi
dengan uap tidak boleh melebihi 1%
dari seluruh bahan kelongsong dalam
reaktor.

3. Kenaikan suhu kelongsong bahan ba-
kar harus berakhir sebelum bahan ke-
longsong menjadi rapuh dan selagi re-
aktor masih mungkin didinginkan

4. Harus ada pembuangan panas peluruh-
an jangka panjang

5. Model anaiisa diatur dalam AHC
interim Policy Statement.

2200 F.
2. Total oksidasi bahan kelongsong tidak

boleh melebihi 0.17 x iebal kelongsong
sebeluiu mengalami oksidasi

3. Total gas hidrogen yang terbentuk dari
reaksi dengan bahan kelongsong tidak
boleh melebihi 1 "A dari jumlah hipote-
tis apabiia seluruh bahan kelongsong da-
lam reaktor bereaksi.

4. Harus ada pembuangan panas peluruhan
jangka panjang

5. Model-model anaiisa diundangkan dalam
10 CFR 50.46.

2 ft B-. 5? *S -^r^-fei



Dalam Tabei II dHunjukkan bahwa panas reaksi yang dibebaskan relatif
dibandiagkan dsagin somber-suraber panas lainnya pada LOCA. Hanya ka-

lau 100% dari zirkonium <&lam reaktor bereaksi maka panas reaksi yang dibebas-
kan menjadi sebanding dengan panas yang sudah tersimpan dalam reaktor maupun
panas peluruhan. Dengan membatasi reaksi oksidasi sampai pada 1 % saja, maka
panas reaksi yang dibebasiun hanya berkisar sefcitar 1 % dari panas peluruhan.

Kerapuhan dari 2ircailoy disebabkan oleh transformasi kristal selama ber-
langsungnya proses oksidasi dari zirkonium. Proses oksidasi berlangsung melalui
proses diffusi atom oksigen. dan perubahan dari zirkonium sampai ZrO? melalui
beberapa transforraasi kraul. Dilapisan terluar adalah ZrO2 stoikhiometris, di ba-
gjan lebih dalam terbentuk lapisan zirkonium yang tak teroksidasi sempurna yu?,
disebut fase ct dan di bagian dalam adalah hpisan zirkonium yang belum berubah
yaitu fase p\ Karena baik ZrO2 maupun fase a adalah rapuh, maka faktor yang
menentukan kerapuhan kelongsoag zircalloy adalah kadar oksigen dalam fase /J
dan tebal dari fase |3 yang masih belum teroksidasi.-Pada suhu tinggi fase J3 da-
pat melarutkan antara 5 - 10 % atom oksigen tanpa mengalami perubahan fase.
Tetapi dsiilmt keadaan jenuh oksigen, ada daerah suhu antara 2200 sampai 2300 P
dimana terjadi presipitasi fase a dari fase 0 yang menyebabkan menjadi rapuhnya
fase jJ. Kekhawatiran akan proses perapuhan zirkonium inilah yang mendorong di-
rubahnyakriterisuhttkelongsongdari 2300 menjadi 2200°F

Untuk memperhitungkan banyaknya zirkonium yang mengalami reaksi oksi-
dasi dipergunakan rumus-rumus kecepatan reaksi K_(T) yang ditetapkan berdasar-
kan data experimentil. Rumus yang paling sering digunakan adalah rumus dari
Baker-Just 8 ) dan Klepfer . Dalam Gambar 6 diberikan perbandingan antava
data experimentil dengan hubungan yang diberikan oleh persamaan Baker-Just
dan Klepfer. Tampak bahwa hubungan Baker-Just lebih konservatip dibanding-
kan dengan hubungan Ktepfer tertttama unruk daerah suhu yang relevan untuk
LOCA yaitu dihtwah 2300°F. Oleh karena itu, dalam kriteri keselamatan dite-
tapkan bahw=i httltungan Baker—Just harus dipergunakan untuk perhitungan kt-
cepatan reaksi oksidasi zirkon'um.

Table II Potential Energy that Could, Be Released in an Accident of the Indian Point-2
(PWR) or the Browns Ferry(BWR) Reactors.

a
Indian Point—2 Reactor .. Browns Ferry Reactor

3293-Mw(th)
Btu MWh Btu MWh

Wmary coolant internal energy 3.00 x 10*

Hot reactor coolant system metal 0.18 x 10 s

Core-stored heat

Core decay heat integrated
for first half fir of accident

«JO %Zr-H2O reaction
fo0%H2-O2 reaction

l%Zr-H2; reaction
j - O i reaction

1.5 x l O 8

1.13 x lO 8

0.88 x l O 8

0.01 x 108

0.01 x 10 s

87.9

5.3

44.0

33.1

44.0

0.3

0.4

3.30 x 10 s 96.7

0.20 x l O 8

1.55 x 10 s

3.80 x 108

3.10 x 108

0.04 x 108

0.03 x iO8

5.9
45.4

111.3

90.8

1.1

0.9

hydrogen-oxygen reaction values for the Browns Ferry
are based on zircalloy both in the cladding and in the fuel-element shrouds.





Untuk memperhitungkan lintasan suhu kelongsong bahan bakar perlu ditetap-
kan perubahan koeffisien hantaran panas selama proses LOCA. Karena komplex-
nya proses yang terjadi selama proses LOCA, penetapannya hanya dapat dilaku-
kan secara empiris dengan mengadakan percobaan simulasi untuk meniru proses-
proses fisika yang terjadi selama LOCA. Saluh satu program semacam ini adalah
program FLECHT (Full Length Emergency Cooling Heat Transfer test program).
Program FLECHT bertujuan mempelajari fenomena hantaran panas selama tahap

I penyeroiprotan dan penggenangan reaktor selama proses LOCA baik untuk BWR
; maupun PWR. Gambar 7 melukiskan skema dari percobaan FLECHT untuk BWR10'
? Dalam percobaan ini dipergunakan rakitan bahan bakar yang persis sama, baik kon-
1 figurasi maupun ukurannya, dengan rakitan yang sesungguhnya dipergunakan da-

lam reaktor. Dalam Gambar 8 dilukiskan skeraa dari tiruan bahan bakarnya yang
dibuat dengan kelongsong stainless steel ataupun zircalloy dan dipanaskan dengan
pemanas listrik. Distribusi axial dari pemanasannya meniru distribusi pemanasan
yang sesungguhnya dalam reaktor. Begitu pula riwayat pemanasannya (dengan
waktu) meniru perubahan dari panas peluruhan dan urutan pendinginannya meni-
ru cara bekerjanya sistim pendingin selama proses LOCA. Dengan program simu-
lasi seperti diatas dapat diperoleh gambaran kwantitatif dari mekanisme hantaran
panas yang terjadi selama proses LOCA. Gambar 9 menggambarkan variasi koef-
fisien hantaran panas yang disimpulkan dari program simulasi seperti diatas dan
hasU perhitungan dari lintasan suhu kelongsong.

KONSERVATISME DALAM ANALISA LOCA

Pada dasarnya setiap langkah dari perhitungan analisa LQCA harus meng-
gunakan harga yang paling pessimistik dari parameter yang penting. Sebagai con-
toh misalnya harga DNBR ("Departure from Nucleate Boiling Ratio") yang di-
definisikan sebagai perbandingan antara fluks panas DNB menurut korelasi yang
berlakuilengari fluks panas lokal dari reaktor harus sedikit-dikitnya 1.30 untuk
keadaan overpower yang maximal. Perlu dikemukakan bahwa kemungkinan ter-
jadinya keadaan overpower adalah sangat kecil dan pada keadaan overpower pun
jumlah batang bahan bakar yang mengalami keadaan DNBR = i .30 adalah sangat

| sedikit.
{ Selama tahap "blowdown", kecepatan penurunan tekanan harus ditaksir
i setinggi mungkin, pengaruh dari bantuan air umpan harus diabadikan, nucleate
I boiling haras dianggap berlangsung sesingkat mungkin sehingga pembuangan panas
' selama tahap "blowdown" sangat minimal.

Disamping itu selama tahap pemanasan dari teras, harus dianggap bahwa
distribusi daya axial maupun radial dalam setiap rakitan bahan bal at ada pada
harga disain yang maximum sehingga baik panas yang tersimpan maupun kecepa-
tan pemanasan teras diperhitungkan setinggi-tinggitiya, pengaruh meratanya distribu-
si daya daiam reaktor karena reilistribusi dari panas radiasi gamma tidak boleh di
perhitungkan, kecepatan panas peluruhan harus d'.perhitungkan dengan rnenpcvuiakan
standard ANS S. 1 ditambab 2O9f-JI) sehingga kecepatan panas peluruhan teiah diper-
hitungkan dengan kelonggaran yang cukup.

Begitu pula selama tahap pendinginan darurat, mulai be-kerjanya sistim pendi -
ngin darurat harus diperhitungkan selambat mungkin, sum her tenaga listrik biasa harus
dianggap tidak tersedia sehingga muiainya sistim pendingin darurat harus menunggu
tenaga listrik dari pembangkit ter.aga diesel, dan lain sehagainya.

Jadi setiap langkah dari perhiiungan analisa LOCA harus menggunakan keadaan
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^ag paling tidak menguntungkan sehingga boleh dikatakan hasil perhitungan secara _X
jaselurahan menjadi sangat konservatip. jpalam gambar 10 dan 11 dilukiskan hasil 1

ungan koeffisien hantaran panas menurut kriteri keselamatan dan keadaan yang 1 |
leaMstik «ntufc analisa LOCA dart BWR. HasU perhitungan lintasan suhu ke- i

iongsong untuk kedua keadaan ini dibandingkan, dalam gambar 12 dimana tampak - \
^ untuk keadaan yang tebih realistik suhu maximum yang dicapai oleh kelong- -••
long adalah beberapa ratus derajat dibawah hasil perhitungan menurut kriteri kese-

Dapatlah disimpulkan bahwa sistim pendingin darurat cukup mampu untuk mem j
&tasi kenaikan suhu kelongsong jsampai pada batas yang. dapat dianggap cukup , j
jjjtan. Bahkan untuk keadaan kecelakaah yang paling parah sekalipun (DBA), ,J
Mik model-model perhitungan maupun data experimentil telah menunjukkan bahwa : ;
sstim pendingin darurat cukup mampu untuk membatasi kenaikan suhu kelong- \
iong sesuai dengan ketetapan dalam kriteri. }

tfSlMPULAN 2
Kriteria keselamatan L*WR dirumuskan atas dasar suhu kelongsong bahan ba- '

i3i tertinggi dan banyaknya reaksi antara bahan kelongsong dan air yang dapat :
?icapai selama proses DBA. Suhu kelongsong ini harus ditetapkan dengan model- <
node! perhitungan yang walaupun merupakan perhitungan approximasi tetapi :
udah didasarkan atas data experimentil dengan diberi kelonggaran yang cukup
atuk menjamin segj-segi keselamatannya. Setiap langkah dan perhitungan harus ;
«nggunakan keadaan yang paling tidak menguntungkan sehingga boleh dikata-
an hasil perhitungan secara keseluruhan menjadi sangat konservatip. Temyata ;
«dapat kelonggaran yang cukup besar antara hasil perhitungan yang sesuai de-
tpn kriteri keselamatan dengan hasil perhitungan yang menggunakan keadaan '(
•ing lebih realistik.

Dapatlah disimpulkan bahwa untuk keadaan kecelakaan yang paling berat
dcalipun (DBA), baik model-model perhitungan maupun data experimentil te-
ih menunjukkan bahwa sistim pendinginan darurat cukup mampu untuk meme- ~
•«menuhi ketetapan kriteri keselamatan. 1«
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D1SKUS1

pERTANYAAN :

1. Apakah kecelakaan (alibat LOCA) yang dikuatirkan oleh masyarakat
adalah explosi (akibat adanya H2) atau yang Iain-lain ?

2. Sebeiapa jauh dapat diadakan pengetesan alat2 penyelamat pada saat,
commissioning (acceptance) test ?

JAWABAN :
Df. Prayoto :

1. Kekhawatiran masyarakat yang bersangkutan dengan akibat LOCA
" kemwngkinan tersebarnya bahan-bahan radioaktif yang

^ _
dulasatkan atas kemungkinan oksidasi dan menjadi rapuhnya

bahan keloimsong, sedang sera pembangkitan panas reaksi dan pembentukan
gas hycliagin merapakan persodan sekundair.

2. Comroissiomng untwk meniberikan licensi pembangunan reaktor didasar-
kan teitttama atas pemeriksaan hasil-hasil peihitungan analisa LOCA
sesuai ttengan pedoaian dalatn Final Acceptance Criteria (10 CFR50.46
Appendix K), Di Amewka Serikat pengambilan keputusannya melalui
peltimbangan bebesapa badan pemerintali yaitu Nuclear Regulatory Cotn-
missdop (W!LC\ Advisory Committee on Reactor Safeguard (ARCS) dan
dan Atomic Safety and Licensing Board.

PERTANYAAN :
Maitias Nwdin : -

t . Pada saat btowdown (kondisi Loss of Coolant Accident) dflukiskan
oleh p'emiasaian bahwa koefisien perpindahan drop secara drastis
dan menjadi (mendekati) nol. Keadaan demikian tidak mungkin, hams
ada slope penucunan dan tidak mungkin sampai npl. Jadi menurut saya
kalau keadaan tsb. dilukiskan sesuai kondisi sesurigguhnya — maka
aspek keamanan akan lebiii baik ~ (Hfiat masalah metalurgi + reaksi
exsoterm)

2. Betbieara masalah pengamanan pada saat LOCA, tentu perlu pula mem-
bahas keandalan dari sistim isolasi (containment).
Kenapa persoalan ini kurang mendapatkan perhatian dari pemrasaran?

JAWABAN :
Mas Ptsyoto

1. Memang benar bahwa pada saat blowdown koeffisien hantaran panas
tidak sama dengan aol tetapi masih mempunyai harga tertentu walaupun
kecil. Tetapi dalam peihitungan LOCA, koeffisien hantaran punas di-
anggap sama dengan nol pada saat kondisi fluida dalam reaktor sudah
mencapai keadaan DNB. Hal ini dimaksudkan sebagai konservatisme da-
lam perhitungan LOCA.

2. Akibat yang dikuwatirkan atau dibayangkan dari suatu LOCA atau kece-
lakaan tingkat IV Iainnya adalah kemungkinan tetsebarnya bahan-bahan ra-
dioaktif yang sudah terkumpul dalam bahan bakar kedaerah dibekitar
reaktor. Tujuan utama dari analisa LOCA dart disain dari Sistim Fendi-
nginan Darurat (ECCS) adalah untuk mempertahankan integritas bahan

;a
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kelongsong sebagai penghambat primair bagi terlepasnya bahan-bahan radio-
aktif diatas. Kateu integritas dari penghambat primair, sudah tentu peng-
hambat sekundair, tertiair, dsb. (containtment) hanyalah merupakan peng-
hambat cadangan.
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ASPEK-ASPEK PENGAMANAN JENIS PLTN PWR

Oleh Soekarno

Abstrak
Diberikan kriteria PLTN jenis PWR dalam persiapan disain, konstruksi,

dan operasi. Dikemukakan beberapa macam kemungkinan bahaya yang akan
terjadi dan langkah pencegahan yang periu diambil dengan perimbangan kese-
lamatan. Disimpulkan ketentuan*ketentuan yang perl»,, diperhatikan dalam pem-
bangunan PLTN jenis PWR.

PENDAHULUAN

Aspek pengamanan reaktor perlu diperhatikan guna pertimbangan akan ke-
jadian yang mungkin timbul terutama yang membahayakan keselamatan. Dari
macam bahan, komponen, kwalitas serta pengalaman dari operasi reaktor maka
sebagian kegagalan akan dapat dlperkirakan. Untuk itu perlu diketahui dan dipe-
lajari kriteria dari suatu jenis PLTN yang akan dibangun. Tingkat bahaya dari
suatu stasiun PLTN tergantung akan jenis dari reaktor yang dipilih dan lokasi
tempat kejadiannya.

Untuk PLTN tipe PWR, maka dapat dibedakan mengenai bahaya-bahaya
dalam bagian reaktomya sendiri (termasuk disain, bahan, konstruksi, dan tingkat-
an radiasi) dan bahaya pada bagian sistim konvensionilnya (termasuk disain, ba-
han, dan konstruksi). Oleh karena itu maka guna mengetahui hal-hal tersebut per-
iu diberikan beberapa kriteria dari PWR baik dalam disain, konstruksi, dan ope-
rasi sesuai dengan ketetapan yang telah ada-

Oari pengalaman operasi PWR dan perkembangan disain ternyata masih pu-
la terdapat banyak sekali kejadian/kegagalan yang terjadi baik yarig telah diper-
kimkan muupun yang tidak ditluga sebelumnya. Begitu pula dapat diperpleh pe-
ngalaman bagaimanakah cara mengatasi kesukaran serta tindakan preventip yang
Perlu diambiL Untuk itu maka perlu puta dipelajari dan ditentukan langkah/per-
«apan mana yang perlu diperhatikan dalam suatu pembangunan PLTN baik dari

disain sampai dengan kondisi beroperasi.
Dalam tulisan ini diberikan beberapa contoh kegagalan yang telah terjadi
suatu PLTN tipe PWR yang telah beroperasi dan tingkat bahayanya de-

Rgan harapan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam persiapan pem-
^ngttnan PLTN dinegara kita. Lepas dari itu dapat pula dipakai sebagai pegang-

untuk macani bahaya dari PLTN dengan reaktor tipe yang lainnya, karena
lh dikatakan kemungkinan yangaerjadt pada seinu.i jenis PLTN harnpir mirip,

'e|utama paila bagian sistim konvcnsionilnya.
t Akhirnya disimpulkun pula oleh penulis ketentuan-kctentuan apa yang per-
'u dan hams diperhattkan dalam pembangunan suatu PLTN jenis PŴ R dengan



tujuan dapat mengurangi banyaknya dan atau tingkatan dari kegagalan/bahaya
yang teriadi terutama yang menyangkut segi keselamatan dan kesehatan penduduk,

a. Kriteria Jenis PLTN-PWR

Fasilitas PLTN hams uidisain, dibaagun, dan diopeiasikan scdcmikian sehing-
ga penggunaannya sesuai dengan kriteria yang telah disusun oleh Badan Tenaga
Atom Interaasional ijin haru akan diberikan apabila kriteria yang diambil telah
memenuhi persyatatan, terutama dalant segi keselamatan,, dan hal mi berlaku un-
tuk seraua ienis PLTN/reaktor yang akan dibangun.

Sarapai sekarang sebendinya bdurn ada kriteria yang sempurna dalam meng-
klasiSkasikan strakfw, balian, dan komponen yang akan dipakai mengingat per»
bedaan fongsinya. Kadang diperiukan kriteria sampai raendetail, kadang secara
gatis besar saja ses\sai dengan tugasnya disamping masih diperiukannya pengem-
bangan lanjut. Untuk tujuan disain biasa dipakai kriteria umum dimana lazim
dipakai sedangkan untuk tujuan opeiasi dan keselamatan disamping diperguna-
kan kriteiia yang telaii diterapkan diperlukan lagi kriteria tambahan yang Ie-
bih detail sesuai dengan tujuan pemakaiannya.

Guna keselaraatan biasanya pendisain memUib kriteria yang lebih detail
baik untuk ksmponen maupun sistim yang dipakai yang oleh karena itu akain
roemeilukan lebih banyak komponea dan sistim (sating tak gayut) yang dipa-
kai. Jadi didalam prinsip pada periitan PLTN PWR dipedukan kriteria struk-
tur, baban, dan sistimnyi sedangkan setelah operasi segala sesuatu yang me-
nyangkut perawatan dan persoalan lain yang tidak menyangkut disain, maka
biasanya tidak dimasukkan dalam kriteria.

h. 9eitimbangaii DLsain, Konstrulcd, dan Operasi

Diperlukan persyaritan untuk kondisi-kondisi operasi normal, kegagalan
yang tnuiigiin timbul, kegagalan yang tidak terduga, dan kegagalan total.

Pada kondisi operasi normal sudah tentn harus diperhitungkan adanya
penggantian ulang bahan bakar dan perawatan pexatatan secara reguler. Peng-
gantian ulang bahan bakar sebelumnya dapat diperhitungkan dahulu lewat
perhitungan menuntt susunan kisi; bahan bakar didaerah/bagian manakah yang
perlu diganti terletiifii dahulu dan pada daerah manakah yang kemudian. Untuk
itu maka perlu diketahui baik waktu maupun harga parameternya yang mana
akan menentukan penggantiannya dapat dilakukan secara manual maupun oto-
matik demi kesslamatannya.

Untuk kondisi ke^agalan yang mungkin timbul dalam suatu stasiun jenis
tertentu seperti halnya kegagalan yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan opera-
si dan pada waktu perawarcn sebagfan dari peralatan yang dipakai, maka apa-
bila hal hd terjadi reaktor harus dapat dimatikan untuk dapat melakukan ins-
pefcsi dan perbaikan dengan semparna.

Pada kondisi kegagalan yang tidak diduga sebelumnya (tidak tentu keja-
diannya) selama umur reaktor, seperti misalnya terjadi pecah pada pipa-pipa
siklus primer atau akibat kesalahan Ietak posisi bshan bakar ulang yang dise-
ngaja ataupun ketidak tepatan posisi batang pengaman. Hal itu biasanya ha-
nya terjadi pada sebagun din bagian bahan bakar saja tetapi meskipun demi-
kian operasi harus dapat dihentikan sementara. Pada kegagalan ini akan terja-
di penyebaran zat radioaktip meskipun tidak begitu besar. Untuk kondisi ini
maka sistim pendingin atau containment harus dapat berfungsi.
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Kegagalan total sama sekali tidak diharapkan bakal terjadi akan tetapi
perlu dipertimbangkan pula akibat akan penyebaran zat radioaktip pada kon-
disi ini cukup besar. Keadaan ini akan terjadi apabila pecahnya pipa-pipa pa-
da siklus primer maupun sekunder parah ataupun dapat juga disebabkan oleh
Icarena tidak bekerjanya mesin penggerak sistim ulang bahan bakar dan batang
pengaman atau akibat macetnya pompa pendingin. Apabila kondisi ini terjadi
maka baik sistim pendingin maupun sistim kontainment harus dapat bekerja
dengaa bafle.

Fersyaratan untuk semua kemungkinan terjadinya kegagalan diatas harus
dipertimbangkan dan diperhitungkan sebelumnya sedemikian tupa sehingga
apabila kejadian itu timbul selama dan atau setelah reaktor beroperasi telah
stap segala sesuatu sistim/alat pengaman untuk mengatasinya.

c. Peristiwa/kegagalan Renting dalam reaktor PWR

Salah satu kegagalan yang perlu diperhatikan dalam reaktor PWR ada-
!ah terjadinya Loss of Coolant Accident (LOCA) dan kebolehjadian terjadinya.
Hasa-hasil pembelahan (penyebaran zat radioaktip) dalam reaktor perlu dikung-
kung guna keselamatan bagi pekerja fasiiitas dan penduduk sekitar. Untuk itu
perlu adanya penghalang yahg sudah tentu harus diperhitungkan sebelumnya di-
sain.

Penghalang pertama adalah keramik bahan bakar UO2 sendiri yang ber
fungsi akan menahan hasil pembelahan yang berupa gas. Kedua adalah kelong-
song bahan bakar'(cladding), zirconium misalnya, yang harus mempunyai sifat
kedap terhadap kebocoran yang berguna untuk -menahan hasil pembelahan yang
bertekanan. Sebagai penghalang .kejiga adalah siklus pendingin primer, yang ma-
na harus diusahakan selalu bersih dengan suatu sistim otomatis dan akan ber-
fungsi sebagai pembersih hasil-hasil pembelahan yang lolos sampai kesana. Akhii-
nya apabila penghalang sebelumnya mengalami kegagalan masih ada penghalang
lainnya yaitu containment reaktor. Ini mempunyai tugas selain harus dapat me-
nahan hasil-hasil pembelahan yang berupa gas dan tekanan hams dapat pula
berfungsi sebagai pengaman apabila kemungkinan terjadi pelelehan bahan bakar,

Sebagai gambaran berikut ini dapat dilihat suatu analisa dan perhitungan
kebolehjadian penyebaran zat radioaktip untuk komponen reaktor PWR dan ke-
bolehjadian kegagalannya akibat LOCA (Gambar 1, Tabel 1 dan Tabel 2). Untuk
penyebaran zat radioaktip hanya diperhatikan Iodine—131 dimana zat radioak-
tip itulah yang dianggap paling berbahaya.
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tingin terai

Tabel 1. Kebolehjadian kegagalan komponen PWR

No. Xomponen Kebolehjadian kegagalan

1. Pipa-pipa pendmgin primer

2. Sistim shut-down reaktor

3. Pendingtn teraa reaktor

4. Sistim containment

5. Sistim ventilasi

6. Blower
Kompressor

5 x io:5

IO-4

1G"4

8 x 10"3

3 x 10'3

IO-*

Keterangan:
+ ' - untuk release serentak (lewat permukaan tanah + cerobong)

++) — untuk relase lewat permukaan tanah.

Table 2. Kebolehjadian dan. besarnya release I 1 3 f untuk suatu peristiwa LOCA

Hal

A.

B.

C

D.

Kebolehjadian

2x10"*

2xlO"8

2x10"*

2xlO"8

Release I 1 3 1

10 a

103 Ci

(release lewat permu-
kaan tanah)

1O6 Ci

pelelehan bahan
bakar.

Anggapan

Kecepatan bocor effektif se-
lama 6 jam.

Kecepatan bocor effektif se-
lama 6 jam.

Release lewat cerobong atau
permukaan tanah

Release tergantung dari kon-
disi containment setelah ter-
jadinya peristiwa.

maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kebolehjadian terjadfnya kegagalan pipa-pipa pendingin primer secara men-
dadafc adalah sebesar 5 x 10*5 Oleh karena PWR biasanya memakai empat
buah pipa pendingin utama, maka besarnya kemungkinan kebolehjadian ga-
gal adatali sebesar 2 x iflT* untuk setiap umur reaktor.

- Kebolehjadian terjadinya kegagalan sistim shut-down dalam reaktor PWR
adalah sebesar Iff4 untuk setiap umur reaktor. Hal ini dipengaruhi oleh be-
sar fafctor keandalan.
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- Kegagalan untuk sistim pendingin teras reaktor PWR mempunyai keboleh-
jadian sebesar kira-kira 1 x 10"4 untuk setiap umur reaktor. Harga itu me-
rupakan rata-rata dari semua penyebabnya atau bahaya tidaknya kegagal-
an yang terjadi.

- Kegagalan sistim containment pada reaktor PWR hampir dapat dikatakan
belum pernah terjadi kaiena telah didisain sedemikian sehingga tahan un-
tuk tekanan yang lebih.

- Selama reaktor PWR dioperasikan sistim ventilasi harus bekerja terus mene-
l-us agar tekanannya sedikit dibawah tekanan atmosphir. Kebolehjadian ke-
gagalannya adalah sebesar 8 x Iff3 untuk penyebaran lewat permukaan ta-
nah dan cerobong atau sebesar 3 x 10"3 untuk penyebaran yang lewat cero-
bong.

Perhitungan besarnya kebolehjadian kegagalan tersebut didasarkan kepada pe-
ngaruh faktor tain yaitu bekerja baik tidaknya peralatan seperti misalnya blower
ataupun kompresor. Sebagai akibat apabila sistim ventflasi sermgmengalami kerusak-
an maka sudah tentu akan menyebabkan hasil-hasil belahan zat radioaktip akan le-
bih besar.

d. Kesimpulan

Dipandang dari segi keselamatan dan kesehatan, maka guna pembangunan
suatu stasiun PLTN jenis PWR perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai beri-
kut:

1. Disain baik untuk bahan, koroponen, dan sistim hams seteliti dan sebaik
mungkin dalam pemilihan kwalitas maupun banyaknya sistim yang dipa-
kai mengingat adanya pengalainan operasi yang ternyata banyak kegagalan
walaupun sudah dilakukan perbaikan disain.

2. Dalam konstruksi kelihatannya tidak banyak pengalaman yang dapat diam-
bil karena biasanya yang terjadi adalah kegagalan yang bersifat teknis.

3. Setelah operasi maka banyak pengalaman yang dapat diperoleh kecuali per-
soalan teknis yang terutama adalah kegagalan yang menyangkut kesehatan
dan keselamatan penduduk yakni adanya penyebaran zat radioaktip akibat
hasfl-hasil pembelahan. Dari pengalaman terlihat bahwa walaupun tidak ter-
jadi kegagalan yang berarti tetapi tetap ada penyebaran zat radioaktip mes-
kipun kecil.

Dengan sedikit gambaran pada uraian dt atas dapat disimpulkan pula bahwa
tingkat penyebaran zat radioaktip tidak begitu besar/berbahaya terhadap keselamatan
dan kesehatan penduduk sekitar untuk kegagalan yangsering terjadi. Untuk kondisi
negara fcifa dimana akan membangun suatu stasiun PLTN hal tersebut perlu diketnu-
kakan sebagai infonnasi terhadap penduduk disamping itu perlu pula ditambah bah-
wa staf dan peralatan kita telah siap dan mampu untuk menaggulanginya.
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PENGARUH RADIASI PADA MANUSIA j

Oleh : |

C. Soegiarto j
(Pusat PeneUtian Pasar Jumat, BAT AN ) |

L PENDAHULUAN j
Bahwa radiasi mengion, baik yang dipancarkan oleh zat radioaktip mau-

pun oleh alat pemancar sinar, bersifat berbahaya tidak periu lagi diperdebatkan. '.
Bahkan kehebatan tenaga yang dapat dikeluarkan oleh reaksi nuklir yang mula !
pertama disadari oleh orang awam memang merupakan suatu demonstrasi daya =
pemusnah yang sangat mengerikan. ;
Suatu tindakan yang benar-benar "berani' telah dilakukan sebagai usaha menu- '.
tup dan mengakhiri perang dunia II dengan dijatuhkannya dua bom nuklir ma- j
sing-masing di Hirojima dan Nagasaki pada tahun 1945. Tindakan itu disebut f
tindakan berani, karena sekalipun para perancangnya mengetahui betapa dahsyat j
nya tenaga yang dapat terbebas karena ledakan bom-bom itu, tetapi saya kira j
pada waktu itu Itidak/belum disadarinya benar dan sepenuhnya betapa luas j
dan dalam akibat yang akan ditimbulkannya, baik terhadap benda maupun ter- •
hadap makhluk hidup, khususnya manusia. j

Telah menjadi suatu sifat manusia, yaitu-selalu berusaha dan berupaya "\
untuk menarik suatu hikmah dari setiap kejadian, sekalipun kejadian itu me- !
rupakan malapetaka yang besar; dan adalah suatu kenyataan, bahwa suatu ke- !
adaan atau suatu sarana dapat merupakan sesuatu yang merugikan apabila me- I
mang dimaksudkan untuk diabdikan kepada kepentingan yang demikian, tetapi j
hal yang sama dapat pula memberi manfaat apabila diperuntukkan tujuan yang |
memberikan nilai daya guna. Akhirnya yang menentukan apakah hal itu bersi- J
fat merusak ataupun menguntungkan terpulang kembali kepada manusia pema- 1
kainya sendiri • : }

Selang beberapa tahun sesudah perang berakhir, Presiden Dwight D. Eisen- !
hower mengemukakan gagasan penggunaan tenaga nuklir ini untuk keperluan-
keperluan dan maksud-maksud damai dan perikemanusiaan, dan semenjak itu
dalam kerjasama internasional telah banyak diteliti dan dicoba kemungkinan-ke-
mungkinan tersebut. Dengan kata lain nampak jelas, bahwa manusia tidak ting- 5
gal diam menekuri nasibnya dan mengungkung dirinya dengan ketakutan yang
tidak kunjung habis, melainkan mencoba menjinakkan kehebatan tenaga nuklir
dan mengarahkannya untuk kepentingan hidupnya sendiri. Bahaya yang terkait
dengan tenaga yang maha dahsyat itu tidak dipungkirinya, tetapi justru dengafl
pengetahuan itu dicarinya cara penyalurannya yang efisien.

Apabila kita berbicara mengenai radiasi zat radioaktip dan segala bahaya-
bahayanya, biasanya kita mengira bahwa zat vang berbahaya itu semata-mata
hasil buatan manusia saja. Akibatnya andaikata ada usaha dalam kehidupan
manusia yang akan menggunakan teknik nuklir tadi selalu dibesar-besarkan Per"
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soalan bahaya yang mungkin akan disebabkannya terhadap kehidupan manusia.
Padahal didalam alam ini sudah sejak berabat-abat, bahkan sepanjang manusia
ini hidup dipermukaan bumi ini, ada banyak sinar-sinar alamiah yang mirib atau
serupa dengan sinar yang dipancarkan oleh zat radioaktip buatan manusia ter-
sebut. Hal ini disebut radiasi alamiah (natural radiation).
Sebagai contoh dapat dikemukakan kategori zat-zat radioaktip (radionuklida)
yang terdapat dalam alam sbb, :

1. Radionuklida primer yang mempunyai harga paroh
tahun atau lebih, sehingga diperkirakan sudah ada
pembentukan zat-zat, misalnya :

Indium—115

Lanthanum-138

Lutecium—176

Kalium-40

Rhenium-187

Rubidium-87

Samarium-147

Thorium-232

Uranium-235

Uranium-238

(pemancar sinar beta ) (ordo

( „ beta ) (

( „ beta ) (

( ,. beta ) (

( „ beta ) (

( „ beta ) (

( „ alpha) (

( „ alpha) (

( „ alpha) (

( , alpha) (

ratusan sarnpai jutaan
dialam ini sejak zaman

harga paroh 1014 tahun)

IOU tahun)

1010 tahun)

109 tahun)

1010 tahun)

1010 tahun)

1 0 u tahun)

1010 tahun)

„ 108 tahun)

109 tahun)

2. Hasil-hasil perluruhan nuklida-nuklida tersebut diatas yang meliputi radionu-
klida dengan* harga paroh geologik pendek dengan nomQr atom antara 81
(thallium) sampai 92 (uranium). Radium—225 dan radon keturunannya ada-
lah contoh-contoh yang jelas.

3. Radionuklida yang terinduksi, yang dihasilkan oleh reaksi antara radiasi alam
(sinar kosmik, netron bebas dll) dan unsur didalam atsmosfir bumi atau
permukaan bumL Contohnya adalah C-14 yang terbentuk oleh interaksi ne-
tron dengan N—14

Seiain radionuklida, sumber sinar lain adalah sinar kosmik. Radiasi ber-
energi tinggi yang memasuki atsmosfir bumi dari iuang arî kasa luar disebut se-
bagai sinar kosmik primer. Apabila sinar ini berinteraksi dengan inti- unsur-un-
sur yang ada di atmosfir, akan menghasilkan partikel-partikel sekonder dan ra-
diasi efektromaknetik (sinar kosmik sekonder). Sinar kosmik primer seiain ber-
asal dari ruang angkasa luar (sinar kosmik galaktik) juga dihasilkan oleh mata-
hari (sinar kosmik solar). Sinar kosmik sekonder yang bergerak dengan kecepat-
an mendekati kecepatan cahaya ini * berjatuhan' pada planit bumi kita pada se-
tiap saat dan dari setiap penjuru.
Partikel-partikel ini adalah inti-inti dari atom biasa yang telah terkelupas elek-
tron orbitnya, kefaanyakan inti hidrogen (proton). Dari pengamatan para pene-
liti yang mengamati "debu'- yang dihasilkan oleh tabrakan sinar kosmik dengan
inti oksigen dan nitrogen diatmosfir, diketahui bahwa debu yang bergerak berte-
baran inilah yang bertanggungjawab atas sebagian besar radiasi yang diterima
manusia termasuk para wisatawan yang mencari "son tan" pada waktu berje-
mur ditepi pantaL Sebagian besar dari radiasi ini terdiri dari photon (radiasi
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wmagnetik). Sebagjan lain teruiri dari partikel-paitikel sub-atomik, meson,
besar massanya teitetak antara elektron dan proton. Komponen lainnya

ipun sedikit tetapi penting adalab. netron betenersi tinggi. Netron-netron
mngkin dipeilambat saropai pada keadaan dinwua enersinya setara dengan
kul-motekul datem atmosfir. Pada keadaan yang dtpedambat tadi netron-
tn ini mudah tertangkap o&h atom-atom nitnvpt scbingga membcntuk
mi ladioaktsp CC-14) atau membentuk hidiogpn ekstra berat.radioaktip
t, tiitiuro). Daftar dibawah M adalah contcdhccmtob isatop radioaktip yang
ntuk oleh pengaruh sinar kosmik :

isotop Iiaira paroh konsentrasi
(dfe/min/m^*)

wn-3
Ilium
«nim-10
ion—14
iura-22
ittm-32
or-32
01-33
ttt-35
or-36

(H-3)
(Be-7)
CBc-1-)
(C-14)
(Na-22)
(Si-32)
(P-32)
(P-33)
(S-35)
(Q-36)

12,3
53
2,7x10*

5730
2,6

700
14,3
25
87
3x106

tahun
hari
tahun
fafamt
tahun
tahun
hari
hari
ban
tafaun

101

1
10"7

4
10*4

2 x 10"*
2 x 10"2

1,5 x 10^
1,5 x Iff-2

3 x 10"*

Rb-87

Uranium

d '
K

T
b

b
P

feintegrasi per menit per meter kubik udara pads troposfir lapisan bawah.

ium— 3 : Diperkirakan bahwa nnbangan tritmm/hidrogen didalam tu-
buh manusia sama dengan imbangannya yang terdapat pada
air permukaan pada daratan-daTatan luas (kontinen).

ylium-7 : Isotop ini dapat dSsaip bersama dengan pemafasan. Didalam
makanan, sayur-sayaran daun dipeddirakan merupakan sumber
pencemaran pada manusia. • •

bon-14 : Karbon alam terdiri deri isotop staba C-12 (98,9%), C-13
(1,1%) dan C—14. Karena karbon adalah komponen yang
penting untuk penyusunan zat pats oleh tanaman hijau, ma-
ka tanaman ita sdafafi sumber pencemaran pada manusia.

rium-22 : Sekalipun taraf produksi dan konsentrasi atmosfir akan
N a - 2 2 sangat lendafa, tetapi dcsis pada manusia sangat Ie-
bih tinggi dibandingkan dengan yang diberikan oleh H - 3
dan B e - 7 sebagai akibat dan tmgfcih metabolik natrium dan
sifat peluruhan N a - 2 2 . Diketahui pota, bahwa hanya
C-14 , dan juga datam batas teitentu Na-22 , memberikan
iuran kepada dosis kolektip dari radionuklida kosmogenik ini
dalam besaran yang tidak boleh diabaikan.

Radionuklida primer 'dapat digoldng-golohg&an kedalam yang langsung me-
* menjadi nuklida stabil, dan yang termasuk kedalam sen U - 2 3 5 , U - 2 3 8

Th-232, Radionuklida yang termasuk golongan pertama yang meropakan
tber radiasi penting adalah hanya K - 4 0 dan R b - 8 7 .
4 0 '• Nuklida ini merapakan sumber utama dari dosis radiasi intents

Thorium

Radium

»" „^•j'-ji.'SlS:



Rb-87

Uranium

Thorium

Radium

yang berasal dari alam yang memasuki tubuh manusia teru-
tama melalui makanan. Kandungan rata-cata kalium diseluruh
tubuh betvariasi beigantung pada umur dan kelamin. Kandung-
an yang tcrtinggi terdapat pada pria yang meningkat dewasa
dan yang teiendah pada wanita tua, dalarr. imbangan 2 : 1 .
Kandungan K-40 dapat dipakai sebagai indikatoi kandung-
an jaringan otot (muscle) dalam tubuh dibandingkan dengan
kandungan lemak (fat) yang tidak mengandung nuklida ter-
sebut.

Tingkah laku rubidium didalam tubuh manusia masih belum
banyak diketahul

Diatmosfir sumber utama uranium adalah partikel debu yang
oerasal dari tanah. Informasi tentang pengambilan uranium
melalui makanan masih sedikit, sekalipun demikian tidak
perlu disangsikan bahwa angka sebenarnya akan jauh lebih
besar daripada angka dari pencemaran melalui udara dengan
pemafasan.

Masuknya unsur ini kedalam tubuh manusia melalui perna-
fasan dan makanan dengan perbandingan antara 10 : 1. Pe-
ranan pemasukan melalui makanan kepada bahaya terhadap
manusia kiranya tidak begitu penting, karena thorium sangat
tidak mudah terserap oleh dinding saluran pencernaan ma-
kanan. Taraf kandungan pada orang dewasa adalah lebih ku—
rang sepersepuluh daripada kandungan U—238. Tetapi tho-
rium diketahui berkumpul pada endosteum dan kecepatan
dosis thorium didalam tulang per kesatuan aktivitas jenis
jauh lebih tinggi daripada uranium, sedang uranium diperki-
rakan tersebar rata pada seluruh massa tulang,

Radium mempunyai 13 isotop radioaktip yang telah diketa-
hui, dengan berat atom beranjak antara 213 sampai 230
dengan harga paroh antara 10~3 detik sampai 1.600 tahun.
Ditinjau dari sudut radiasi alam terhadap manusia hanya
Ra-226 dan Ra-228 (yang menghasilkan Ra-224) adalah
yang penting.
Seperti halnya dengan uranium dan thorium, sumber alami-
ah utama radium diatmosfir adalah partikel-partikel tanah.
Nilai-niiai yang sangat tinggi didapatkan disekitar pusat-pusat
pembangkit daya yang menggunakan batu bara sebagai ba-
han bakarnya. Pemasukan melewati makanan adalah sangat
penting. Peranan air minum sebagai sarana pencemaran ke-
dalam tubuh manusia adalah kecil sejauh air minum diam-
bil dari air-air permukaan. Apabila radium masuk kedalam
tubuh ia bertingkah laku secara kimiawi seperti kalsium,
dan bagian yang cukup besar diletakkan/ditimbul pada per-
mukaan tulang dan bagian-bagian tubuh dengan aktip me-
nyusun tulang. Maka 80 — 85 persen radium terkandung
didalam kerangka, sedang sisanya tersebar • rata pada jaring-
an-jaringan lunak.
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Daerah-daerah yang terkenal sebagai daerah pengandung thorium dan ura-
nium yaag tidak normal dan berpenduduk paling padat didunia adalah daerah
pantai Kejala, India dan daerah Araxa-Tapira, Brazilia.
Khususnya dalam hat keradioaktipan alam di Brazilia dapat dikemukakan hal-
hal $bb. : Apabila para peneliti mempersoalkan radiasi interns yang diaki-
batkan oleh makanan mereka selalu berfikir tentang Brazilia. Hal ini tidak sa-
ja karena besarnya taraf sinar gamma yang terdtpat dalam tanahnya (pada da-
erah-daerah tertentu tersebut diatas) tetapi juga karena Brazilia menghasilkan
sejenis poking nt = seperti kenari) dengan keradioaktipan yang sangat tinggj,
yaitu 14,000 kali buaH biasa. Hasil padi-padiannya juga secara nisbi mengan-
dung keradioaktipan yang tinggi, mungkin 500 - 600 kali buah-buahan, Daf-
tar dibawah ini menggambarkan hal tsb. :

Angka nisbi keaktipan alpha pada makanan

Bahan makanan

Nut Brazilia

Teh

Tepung

Coklat

Susu bubuk

Keju dan telur

Daging

keaktipan nisbi

1400

40

14

8

1 - 2

0,9

0,5

Bahan makanan

Padi-padian

Hati dan ginjal

Kacang dan
peanut butter

Biskwit

Ikan

Sayuran

Buah-buahan

keaktipan nisbi

60

15

12

2

1 - 2

0,7

0,1

Tabel diatas hanya mempersoalkan keaktipan alphanya saja dan tidak mempersoal-
kan kandungan kalium radioaktipnya, padahal semua makanan penyusun jaringan c.
mengandung kalium dan kita haras hidup dengan makanan itu. Penelitian menunjuk
kan bahwa untuk kebanyakan penduduk, kalium radioaktip didalam otot rnemberi-
kan radiasi interna sebanyak 10 — 20 kali dibandingkan dengan isotop radioaktip
manapuntermasuk radium dan karbon(C-14)

Dibeberapa negara tertentu terdapat tempat-tempat yang dikatakan mempu-
nyai air yang mengandung daya ^enyembuh penyakit. Biasanya air itu dipakai man-
di ataupun diminum. Digambarkan di negara-negara Eropa tentu terdapat tempat-
tempat semacam itu yang cukup menarik wisatawan yang mencari pengobatan,
bahkan mencari penyembuhan dari ketuaan. Bahkan ada di suatu kota di Italia di-
jual air mineral untuk diminum yang dengan jelas-jelas diterakan pada etiketnya
bahwa air itu mengandung keradioaktipan.

Dalam bidang alat-alat rumah tangga dan hiburan ada pula alat-alat yang men?
hasilkan sinajr mengion, atau berfungsi seperti sinar itu. Misalnya alat dapur (oven)
yang menggunakan microwave. Sinar gelombang pendek ini adalah eksperimen de-
ngan hewan percobaan dapat menimbulkan gangguan pada lensa mata, gangguan
pada darah, kelenjar endokrin, dan mungkin sifat-sifat keturunan(genetik). Selain
its suara dengan getaran sangat tinggi (ultrasound) yang sebenarnya dapat ditim-
bulkan oleh getaran mekanis yang cepat sekali yang terdapat pada gerakan mesin.
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alat cuci maupun alat pembentuk sraula, betsifat tnerusak. Bahkan sinar X dari
alat televisi, khususnya. televisi berwarsa. acaLih >-erbahaya apabila kita keliru meng-
gunakan alat-alat tersebut

H. 1FEK RADIASI PADA MAKKLUK H1DUP. KHUSUSNYA MANUSIA.

Radiasi berpengaruh pada jariagaa hiciup pada taraf molekuler, atau sub-
setwler. Maka pengaruh yang secara primer teijadi adalah pada taraf isi sel atau
baglan-bagan set, dan pada lingkungannya yang tsrdiri dari caiian yang mengan-
dong oksigen. Maka pemaparan radiasi raengion dapat racnghasilkan perubahan-
perabahan dalam sistim molekuler ssl yang terorganisasi baik itu, atau merusak
bagian-bagian sel tertentu, yang berakibat akhir perubahan fungsi sel atau bah-
kan kentattennya.

Ada tiga faktor dasar yang menentukan «tek biologik ini :

1. Slat radiasi,

2. Banyaknya radiaj yang terserap oleh jaringan (dosis serap),

3. Bagian dari tubuh yang dikenai

Ada faktor-faktor lainnya yang memb^rikan pengaruhnya, yaitu :

4. Jarak selang antara paparan satu dengan yang berikutnya,

5. Apakah radiasi merupakan radiasi eksterna atau interna,

6. Kepekaan organa yang menerimanya.

7. Umur individu yaihg menrima radiasi .itu.

Bagian sel yang sangat peka terhadap radiasi adalah kromosoma dan
gena, yaitu bagian-bagian yang menjadi pusat sifat turun-temurun. Kromosoma
oleh radiasi dapat putus, dan gena dapat terurai, sehingga akibat dari kerusak-
an-kerusakan itu set yang raengandungnya dapat berubah sifatnya atau mati.
Perubahan sifat tersebut bersifat tetap, dan hasil pembelahannya akan berupa
sel-sel baru yang tidak serupa dengan sifat sel induk yang semula.
Ini disebut mutasL

Didalam tubuh kita keta kenal dua macam sel :

a.. Sel somatik

b. Sel generatip
: sel-sel yang umumnya menyusun organa-organa kita,

: setsel yang merupakan sel seks kita yang kita
pergunakan untuk menimbulkan keturunan.

Kedua macam sel ini roasing-masing melakukan psmbelahan din. Sel somatik
membelah din (Mitosis) unfuk pertumbuhan tubuh, yaitu sejak didalam kan-
«ingan ibu sampai dengan taraf kedewasaan manusia; sedang sel generatip mem-
oefch dm untnfc membentuk sel seks yang diperlukan untuk reproduksL Pro-
*s perkembangan pembentukan sel scks irii disebut gametogenesis. Baik pada
Pna maupun wanita proses gametogenesis ini dimulai dari sel induk (pokok)

disebut sel primordia atau sel gonia. Sel-sel ini bersifat sebagai sel soma-
yang membelah diri benuang-ulang dan bam kemudian melakukan pem-

yang disebut pembelahan induksL
individu pria terjadi sebagai berikut :

individu wanita :

Pada ovarium (kandung telur) tidak pernah ditemukan lagi bentuk sel
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gonia (oogonia). Pembelahan reduksi yang menghasilkan oosit terjadi sebclum
atau segwa sesudah dilahirkan. Dengan demikian banyaknya oosit yang ada
pada masing-masing individu terbatas date telah ditentukan sejak masa kehi-
dupan yang dini Akibatnya dengan meningkatnya uniur mdividu, oosit yang
dikandungnya akan seraakin raenurun jumlahnya baik sebagai akibat astresia
foffikel maupun ovulasi bulanan.

Spennatogonia tipe

72 - 74 hari

Proses ini seluruhnya terjadi dafam testis
pria sejak umur 10 tahun tanpa batas
umur maksinutm.

Spennatogonia
Perabelahan tipe B

Mitosis,—---1
Spermatosit

primer istirahat

Pembelanan
reduksi
1-

Spermatosit
sekunder ,

t Tanpa
pembelahan

Spermatid

t tanpa
pembelahan

Sperma

Spermatid tahan sampai dosis 1.000 R atau lebih. Sebagai akibat dari
degenerasi dan kelainan kromosoma, peranan spennatosit pada produksi sel
seks (garnet) sesudah radiasi bergantung pada dosis serap yaog diterimanya.
Karena masa spennatosit dan spennatid hanya singkat dibandingkan dengan
lamanya mass reproduksi, maka peranan spermatogonia dalam hal efek radiasi
dalam testis hewan menyusui tennasuk manusia adalah yang paling besar.
Pembunuhan sel-sel spennatogbnia yang sedang berkembang berakibat tidak ter-
bentuknya sel-sel garnet matang dafam testis, (aspennia) dan timbulnya keman-
dulan sementara, yaitu gejala yang didapatkan pada pemaparan manusia terha-
dap dosis tunggaL Beberapa spennatogonia tipe A mungkin masih dapat ber-
tahan hidup, dan dapat berbelah-belah Iagi memenuhi testis. Proses ini ber-
gantung pada besarnya dosis.

Radiasi terhadap wanita dengan 300 - 400 R, berakibat pemanduJan
senientara, dan satn tahun atau lebih kemudian dapat terjadi pembuahan yang
disusul dengan kesuburan normal. „Tetapi ada kalanya terdapat masa-masa per-
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kembangan sebelum dilahirkan atau sesudah dilahirkan yang menunjukkan ke-
pekaan yang tinggi terhadap radiasi, sekalipun ovarium dewasanya nisbi tahan.

Memang kekhawatkan utama tentang pemaparan penduduk terhadap ra-
diasi mengion tertuju kepada efeknya pada gonad. Hal ini mudah dimengerti
karena efek yang diderita sel-sel generatip yang ada dalam gonad akan teruta-
ma berpengaroh kepada keturunan-keturunannya yang dihasilkan oleh perka-
winan sel garnet tersebut. Dikatakan bahwa efek radiasi pada sel garnet bersi-
fat baka (continuous) dan mengganda (amplified). Hal ini khususnya apabila
efek radiasi itu bersifat mutasi yang tidak mematikan. Dosis serap yang dite-
rima oleh suatu individu dari berbagai-bagai sumber dapat bersifat additip,
dan banyaknya radiasi yang terserap oleh gonad adalah penjumlahan masing-
masing dosis tersebut. Untuk mengetahui tingkat bahaya secara menyeluruh
dari suatu populasi penduduk tertentu terhadap radiasi diciptakan konsep
"Genetically Significant Dose" (GSD) = Dosis Genetik yang Nyata.

2D.N-P.
Rata-rata GSD/per tahun = J '

D- . = rata-rata dosis gonad untuk paparan tipe tertentu pada seseorang yang ada
pada kelompok umur-seks (i);

N- = banyaknya orang yang ada pada kelompok umur-seks (i) yang menerima
paparan tipe tertentu tersebut selama satu tahun;

P| = banyaknya anak yang diharapkan diperoleh seseorang yang ada pada kelom-
pok umur-seks (i);

N- = banyaknya orang yang ada pada kelompok umur-seks (i) dalam populasi.

GSD merupakan dosis rata-rata yang apabila diterima oleh setiap anggota populasi,
akan menghasilkan efek genetik yang serupa terhadap populasi seperti dosis yang se-
benarnya diterima oleh individu-individu dalam populasi tersebut.

Apabila diatas sudah kita bicarakan efek radiasi kepada sel garnet dalam hu-
bungannya dengan efek genetik, naka sekarang akan kita tinjau bagaimanakah
efeknya terhadap se! tersebut sekitar saat pembuahan (perkawinan = bertemunya
sel telur dari ibu dan sel sperma dari ayah) dan pertumbuhan embryo dalam kandung-
an. Pada saat ini telah diketahui bahwa efek akuta dari radiasi terhadap pertumbuh-
an embryo dapat disingkatkan sebagai berikut:

a. Malformasi kongenital sedikit sekali atau tidak terjadi pada pemberian radiasi
semasa perioda sebelum implantasi embryo. Bahkan dengan pemaparan 100 R
sampai 200 R pada saat teijadinya pembuahan, sangat rendah frekwensi terjadi-
nya kelainan pada anak yang berhasil lahir dengan hidup;

b. Puncak dari pada terjadinya malformasi yang kasatmata akan terjadi oleh radiasi
semasa perioda pembentukan organ (organogenesis),sekalipun hypoplasia jaring-
an seluler ataupun organa dapat terjadi oleh radiasi yang diberikan sepanjang pe-
rioda perkembangan foetus maupun sebelum kelahiran, asal dosisnya cukup tinggi.

c Penghambatan pertumbuhan dapat terjadi apabila radiasi diberikan semenjak saat
implantasi dan sepanjang masa berikutnya. Jadi, sekalipun pertumbuhan embryo
yang bertahan hidup yang terkena radiasi sebelum implantasi tidak terhambat,
embryo sesudah implantasi menunjukkan penghambatan pertumbuhan jumlah

, sebelum ia peka terhadap efek malformasi.

d. Kematian sebelum kelahiran adalah tertinggi apabila radiasi diberikan sebelum

135



s - j

implantasi, dan semakin menurun sampai pada kepekaan dewasa pada taraf
foetus.

e. Kematian segera sesudah kelahiran adalah tertinggi pada embryo yang masih ber- | tu;
tahan hidup yang terkena radiasi semasa perioda organogenetik,

t he1

f. Efek pemaparan terhadap dosis rendah sinar X (SO — 100 R) telah nampak tanpa
bergantung pada taraf perkembangan embryo : kematian apabila diberikan sema-
sa pre-implantasi, malformasi semasa organogenesis, dan delesi sel semasa perioda . , .
foetus. Sekalipun nampak bahwa dpsis rendah dapat memberikan efek, dosis am-
bang pintunya belum dapat ditentukan.

Kelainan-kelainan patologjk pada manusia dewasa yang menerima radiasi sema- \ 2.
sa dalam kandungan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penghambatan pertumbuhan tidak hanya kelihatan selama dalam kandungan te- tur

tapi terdapat juga sesudah dilahirkan. Percobaan dengan hewan menunjukkan \ xb
bahwa semua embryo yang terkena radiasi 100 R atau lebih pada waktu sesudah \ me
implantasi akan mengalami penghambatan pertumbuhan. Sekalipun embryo pada ! iur
taraf perkembangan organpgenetik dini menunjukkan penghambatan pertumbuh- ] pac
an selama dalam kandungan, foetus muda menunjukkan penghambatan pertum- ; kec
buhan yang permanen yang terbesar.

2. Tidak perlu diragukan bahwa dosis tinggi radiasi kepada manusia adalah bersifat
karsinogenik. Banyak peneiician menunjukkan bahwa peningkatan timbulnya
leukemia dan Iain-lain tumor terjadi pada keturunan manusia yang menerima ra-
diasi sebesar 2 rad pada masa dalam kandungan.

3. Terdapat cukup banyak data yang menunjukkan bahwa dosis untuk penyembuh- ! ?er

an penyakit dapat menimbulkan mikrocephali dan penghambatan mental pada | ^n
keturunan manusia yang menerima radiasi in utero. > ±a

i
Pengaruh radiasi kepada manusia yang menerima radiasi sesudah drlahirkan an- |

tara lain dapat disebutkan : |
1. Pemendekan Umur. \ ^

Mengenai kematian ada sementara orang berpendapat pada dasarny a individu- | i a
individu dalam populasi semula adalah sama, tetapi karena pengaruh faktor-faktor I ^ri
luar secara acak dan irtteraksi faali terjadilah pergeseran progresif dan pembedaan- \ Gta
pembedaan keadaan faal individu-individu terse but. Kematian terjadi apabila sesu- j &
atu individu melampaui batas faal itu. Pendapat lain mengatakan bahwa kematian \ 3'a
telah ditentukan secara khas oleh sifat genetiknya. \ ^

Berdasarkan percobaan dengan hewan keUhatan bahwa pemendekan umur bu- |
kan benat-benar pemendekan secara rata pada seluruh masa hidupnya, melainkan
kehilangan masa hidup pada perioda hidup yang mula-mula. Dari sebab itu fenomf
na pada pemendekan umur adalah seperti penuaan yang belum waktunya. Dengan
melihat apa yang tersebut dimuka diperkirakan bahwa radiasi yang menimbulkan f °n
efek penuaan belum waktunya adalah yang diserap pada masa permulaan itu, dan r*
diasi yang diterima pada masa yang lebih lanjut dianggap tidak memberikan saham-
nya. Hubungan antara pemendekan umur dengan dosis dapat disamakan dengan ke* W
sep kerusakan yang akumulatif karena perubahan-perubahan/kelainan-kelainan ya^
irreversible. Efek pemendekan umur dari sinar gamma menahun dan netron cepat
adalah serupa, tetapi sinar X yang diberikan pada intensitas tinggi tiga kali lebih ^ ^
efektip dibandingkan dengan sinar gamma pa3a intensitasrendah. Pemendekan um
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tidak dapat dilihat pada meningkatnya jumlah teissaaa oleh sesuatu sebab yang
!chas,tetapi pada timbulnya penyakit-penyakit ysafhoanya t«r k a i t ^ l S f ? u i™5„

I toa pada waktu yang terialu dim.
I Sekalipun radiast nampaknya berpengaruh kspfe&t timbtilnya gejala penuaan
] belum waktunya ini, haruslah diakui secara ilmi<& r*"-.1** betura ada hukum-hukum

yang mantap yang dapat menerangkan dengan pss- ?r."ses penuaan terse but
ganya oleh sementara sanana diang&ap, bahwa pts?«£ab keraatian oleh radiasi ada-
!ah sama dengan tekanan-tekanan ya!ng diberikan cueit fiktor-faktor lain dalam ke-
hidupan.

f 1 Perubahanyangganas

1 Yang biasanya disebui perubahan yang gaass it*Ei tenadinya/timbulnya per-
I tambuhan jaringan tumor ganas.Secaraumum penua'cuhin itu dapat digambarkan
| sebagai "pertumbuhan baru yang otonom" yang firsria dalam hal perilakunya,
\ membabi-buta., hanya mengingat dirinya sendiri dan >ukan demi kepentingan se-
' Juruh organisme yang mengandungnya secara integral o-»n utuh, dan tidak tunduk
; pada disiplin normal dari tubuh. Pada umumnya sei-<« Komponen menunjukkan
) kecenderungan untuk tetap bersifat muda dan tidak mengalanii diferensiasi untuk
| keperluan sesuatu, sangat agresip terhadap sekitamyi. ksrapkali bersifat metasta-
I dk (baik dengan perantaraaan darah, getah bening atau pisau bedah).

| IHJtEAKTOR DAYA DENGAN KESELAMATAN PENDUDUK.

\ Apabila kita mendengar apa yang dikemukakan «ii atas, kita akan merasa
{ iitakut-takuti oleh kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat radiasL
| Pfcrtanyaannya sekarang, apakah dari suatu reaktor daya kita akan mendapat-

ian risiko yang sedemikian besar itu. Untuk keperluan penggambaran ini
skan dikutipkan tulisan Qement Eicheldinger i l ^ 5 ) sebagai berikut :

Bsngarufa dari reaktor daya nuklir adalah i«utama disebabkan oleh ke-
adioaktipan yang rendah yang terlepaskan dan pembuangan panas sisa kepa-
i alam sekitamya. Jumlah keradiaktipan yang dilepaskan oleh reaktor daya
siklir adalah sedemikian kecilnya 10 seMngga hanya mcrupakan suatu fraksi da-
i apa yang kita/terima dari radiasi alamiah. Rata-rata masing-masing kita me-
5erima seperseribu radiasi dari reaktor daya nuklir dibandingkan dengan yang
«ta terima dari sinar X yang dipakai dalam kedokteran maupun kedokteran

Bahkan pusat daya yang memakai bahan bakar fossil (batubara dan mi-
melepaskan pula keradioaktipan, yang semula dikandung dalam bahan

Kwantita yang rendah dari bahan-bahan radioaktip yang teriepas dari
daya nuklir diawasi dengan ketat karena telah ada peraturanrperaturan

mengharuskan demikian. Kriteria untuk dosis-dosis pemaparan penduduk
jfhadap radiasi yang diperkenankan telah direkomendasUcan oleh Internasional
^mmission on Radiological Protection (ICRP) dan National Council on Radia-

3«* Protection (NCRP). Para ahli dari kedua.badan tereebut yang berasal dari
ta dunia menetapkan suatu satuan * Maximum Permissible Exposure"

sebanyak S.000 millirem per tahun untuk pekerja-pekerja radiasi, dan
millirem per tahun untuk individu dari penduduk biasa. The Nuclear
I t Commission (NRC), bahkan menuntut agar peiepasan radiasi rutin
reaktor daya nuklir harus dipertahankan pada taraf 'as low as practicable",
m umum merekomendasi, bahwa individu yang paling banyak mendapat
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pemapaian, yaitu orang-orang yang hidup selaraa setahun penuh pada perbatas*
an de^ah reaktor itu, tidak boleh menerima radiasi melebihi 5 millirem seta-
into, ymvt hanya 1/100 besaian yang disarankan secara intenuisional. Bahkan
andaikata reaktor daya nuklir tetap dibangun terns tanpa ada perbaikan-per-
baikan teknologi, taraf radiasi yang dapat dfliarapian akara diterima oleh pen-
duduk Amerika rata-iafa pada tahun 2QQ0, denran perkiraan akan ada 1.000
ieaktor, akan hanya 1/5 mfllirem. Radiasi alaraiali dan dari sumber-sumber lain
aka» mencapai angka 600 kali lebih besar dari itu.

Efek potensiil dari pelepasan keradioaktipan tarap rendah dari reaktor
daya nuklir teihadap penduduk umum, termasuk bajpi, telah secara sungguh-
s»nggul» diperhitungkan dan dianggap tidak perlu inmipafcan sesuatu yang per-
In dikhswatirkan. Sampai saat sekarang ini belumbb ad& bukti-bukti yang me-
yakinkan bahwa radiasi yang dilepaskan oleh reaktor daya nuklir meningkat-
kan risiko akan kejmatian bayi atau menyebabkan efek genetik maupun soma-
tik kepada pendudttk umum. US Nuclear Regulatory Commission baru-baru ini
menentskan peiatuian yang menjamin bahwa penduduk umum tidak akan me-
nerima pemaparan yang lebih besar dari lieberapa peisen dibandingkan dengan
yang diterimanya din radiasi'alamiah. Untuk pengganxftaran ini dapat dilihat
talwl-tabe! terlampir.

Di samping itu dalant tingkat intemasional dikemukakan pula suara-suara
yang bexusaha menlamin akan keselamatan pendudnfc yang diusahakan berdam-
pingan dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi misalnya r

1. Tidak membenarkan pemaparan radiasi mengion apabila t&fek dapat diharap-
kan keuntungan yang cukup besar.

2. Fenduduk umum harus dilindungt terhadap radian tetapi tidak boleh sampai
demikian jauh sehingga tingkat perlindungan itu akam menghasilkan sesuatu
yang merupakan bahaya yang Iebih besar daripada bahftya yang dapat dithn-
bulkan oleh radiasi itu sendiri. Kecuali itu, tidaklah peclu diusahakan penurun-
an xisiko yang sudah kecil itu kbih rendah lagi dcn^n aumpertaruhkan
beaya yang besar yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mempertinggj
daya giina yang dnngtnkan.

3. Hants diadakan pembatasslh maksiraum kepada pemaparan non-medis buatan
manusia terhadap indiyidu-individu dari penduduk umum sedemikian rupa,
sehingga risiko untuk mendapatkan efek somatik serious pada individu demi-
kian itu sekeciMcecilnya, dan yang masih dapat diterima dibandingkan de-
ngan efek yang dapat diterima dari sumber lain.

4. Hants diadakan perabatasan maksimum kepada pemafaxan non-medis buatan
manusia terhadap penduduk umum. Pemaparan ra&Hsta yang diperkenankan
kepada pendoduk umum harus cukup lebih rendah dibandingkan batas ter-
tinggi yang diperkenankan untuk individu-individu.

5. Radiasi untuk keperluan medis dapat dan hams dikurangi dengan membatasi
penggunaannya pada prosedur-prosedur klinik yang benar dengan mengguna-
kan teknik pemaparan yang efisien dan cara pemakaian alat penyinaran yang
optimaL

6. Pedoman untuk operasi reaktor daya nuklir harus berdasarkan "cost-benefit
analysis" khususnya dengan memperhatikan risiko biologik dan faktor ling-
kungan yang ada dan "cost-effectiveness' dalatn penunsnan risiko itu. Pe-
nentuan besaran *:as low as practicable" harus ditunjang dan pertimbangan
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akan efek terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat harus diperhatikan. -

7. Di samping operas! rutin normal dari reaktor daya nuklif, keberhati-hatian
^ n terhadap kemungkinan dan penghitungan bahaya efek pelepasan yang di luar

perhitungan hams diadakan.

IQO 8. Batas-batas pemaparan rutin bagi pekerja maupun dalam keadaan darurat ha-
ms didasarkan kepada hasil-hasil yang berhubungan denganrisiko somatik pada
individu.

9. Dalam hal kemungkinan efek radiasi kepada lingkungan, telah terasa bahwa apa-
**" : bila pedoman-pedoman dan standard itu telah diterima sebagai memadai untuk
$**' | manusia, maka akan sangat kecil kemungkinanriya hal itu akan menimbulkan ba-
me" | haya yang berarti kepada makhluk hidup lainnya. Sekalipun demikian, peneliti-
*"" j an-penelitian ekologi hams diperbaiki dan diperkuat, dan hendaklah diambil lang-
nf" 1 kah-langkah untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah in i :
ini "' ~

me> ; a. Berapabanyak, dan dimana, dan keradioaktipan ripe apa yang dilepaskan;

gajj : b. Bagaimana pergerakan dari zat-zat aktip ini didalam lingkungan ekologi;
1 c Dimana zat-zat itu akan terkumpul dalam sistem alamiah;

ugfg \ «i Berapa lama yang diperlukan untuk zat-zat ini bergerak sehingga mencapai
yjj. | tempat yang akan berhubungan dengan manusia;

e. Apakah efeknya terhadap lingkungan itu;

f. Bagaimana dapatnya keterangan-keterangan itu digunakan sebagai peringatan
dini untuk menghindarkan perkembangannya sehingga mencapai taraf yang

ipaj merupakan masalah yang besar.

' KESIMPULAN.

'run- I Radiasi baik alamiah maupun buatan manusia dapat berbahaya bagi manusia
| baik bagi dirinya sendiri yang terkena, maupun bagi keturunannya. Sumber radiasi

gi ' buatan manusia terdiri dari : yang digunakan untuk kedokteran, kedokteran gigi,
; industrj dan juga atat-alat dapur maupun hiburan, disamping yang digunakan sebagai

m pembangkit tenaga (reaktor daya). Penggunaan semua itu mengandung risiko, dan
risiko itu telalvciisadari. Dari sebab itu telah diadakan ketentuan-keTentuan yang ber-

ni- usaha untuk merendahkan risiko tersebut, baik yang didasarkan kepada pengalamm
empirik, maupun atas dasar perhitungan. Sejauh ketentuan-ketentuan itu.yang disu-

. sun oleh para ahli, ditaati, manusia tidak perlu dicemaskan oleh bahaya tersebut.
n Hanya kecelakaan yang diluar kemampuan manusia saja yang masih mungkin menia
a n dakan kegunaan usaha perlindungan ini.

Akhirnya didalam setiap langkah dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan-
i kepada pilihan-pilihan. Setiap persimpangan jaian meminta kebijaksanaan untuk me-

milih; dan yang diharapkan adalah pemilihan yang disertai pertimbangan yang rasio-
nil tanpa membenahi terlalu berat moril kita terhadap generasi-generasi yang akan
da tang,

ng
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Lampiran I

Table I. Comparison of Radiation Levels'From Nuclear Power Plants With
Current Limitations, Natural Background.

Occupational Exposure Limits
Maximum Exposure to an Individual of the General
Public

Maximum Average Exposure to Population Groups

Average Exposure from Medical Diagnostics

Maximum Incremental Limits to Individual Living
Near Nuclear Power Plant

Average Exposure t o Naturally Occuring Radiation

Average Radiation Exposure of General Public To
Nuclear Power Plant Radiations

Average Radiation Exposure of General Public To
Nuclear Power Plant Radiations

' Assumes 1000 reactors operational by year 2000.

Individual

5000 mrem/yr

500 mrem/yr

170 mrem/yr

36 mrem/yr

5 mrem/yr

130 mrem/yr

(Currently)
0,003 mrem/yr

(extrapolated *)
to year 2000)"

0.2 mrem/yr

Overs
| Radig

\ Gene

I
1 Lung

I intern

I Skin i

I Thyrc
I expos
I
| Bone
f expos

0)
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Lampiran II.

Table 2. Summary of Health. Effects and Biological Risk Factors For Exposure to >

ron-

Ionizing Radiation

Effect

(1)

I Overall Cancer Mortality from whole Body
| Radiation

I Genetic Risk from Gonadal Radiation

• Lung Cancer Mortality from external or
t internal exposure

Skin Cancer from external exposure

1 Thyroid Cancer from internal or external
I exposure

I Bone Cancer from internal or external
| exposure

* ' From BEIR report- Report of Advisory Committee on the Biological Effects
, of Ionizing Radiation. "The Effects on Population of Exposure to Low Levels

of Ionizing Radiation" by Div. of Medical Sciences, National Academy of
Sciences and National Research Council;

(Effect

Rai

5 0 -

6 0 -

0 . 2 -

1.3

1 . 0 -

0.11

Risk fo Factor
per million person-rem)

iige Mean

500

1500

1.8

9.3

- 0 . 5 5

:oo

300

1.3

10

5.0

o.:

yr

n/yr
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lampiran III

1. Aktivitas jenis

2. Atresia foHikel
#

3. Delesi

4. Diferensiasi sel

5. Disintegrasi = peluiuhan

6. Efekakuta

7. Elektron orbit

8. Endosteum

9. Faali

10. Foetus

11. Harga paroh

12. Hypoplasia

13. lmplantasi embryo

14. In utero

15. Irreversible "

16. Karsinogenik

17. Keienjar endokrin

IK. Kosmogenik

]**. leukemia

DAFTAR KATA - KATA

a). Keaktipan dari isotop radioaktip per kesa-
tuan berat dari unsur yang ada dahm con-
toh (dalam bal pexntwatan isotop).

b). Keaktipan per kesatuan massa radionukli-
da murtiL

c). Keaktipan material radioaktip apa saja per-
kesatuan massa.

Menghilangkan gelembung telur (folikel) dalam
ovarium yang dimaksudkan untuk tidak dilanjut-
kan sebagai pembentuk telur yang berfungsi.

Menghilang karena terurai,

Perkembangan sel raenjadi sel khusus.

Proses semakin tumnnya keaktipan suatu isotop
radioaktip.

Efefc yang segera dapat nampak, sebagai kebalik-
an dari efek tertunda.

Elektron yang berputar mengelilingi inti atom.

Lapisan jaringan ikat yang mengandung saluran
sahtran darah yang melapisi rongga-rongga tulang
yang mengandung sumsum

Sesuatu yang berkaitan dengan faal (fisiologi).

Manasia yang berkembang, biasanya sejak tiga
bulan sesudah terjadinya pembuahan sampar lahir.
Waktu yang diperlukan oieh suatu isotop radio-
aktip untuk masih mengandung keaktipan sepa-
roh dari keaktipan semula.

Suatu keadaan pada perkembacgan organa atau
bagian dari organa yang berhenti pada taraf di
ukuran noimal atau dalam taraf tidak sempurna.

Menempelnya embryo (telur yang telah dibuahi)
pada dinding uterus (kandungan)

Didaiam uterus

Proses yang irreversible iaiah apabila telah terjadi
perubahan, tidak akan dapat kembali kepada ke-
adaan semula.

Dapat menimbulkan pertumbuhan kanker

Keienjar yang mengeluarkan hormon.

Yang ditimbulkan • 'eb rnteraksi dengan sinar

Suatu pcnyakit akut atau men-ihun yang tidak
diketahui penyebabnya pada manusia atau he-

20.

21-

23.

24.

25.

26.

27,

28

29
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I 21. M e s o n

I 22. Metastatik
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Mikrocephali

N e t r o n

Nuklida

N u k l i r

Or g a n a

Ovulasi

Partikel

Patologik

Photon

Proton

Radiasi interna

34. Radiasi mengion •

35. Reaksi nuklir

36. Sub-seluler

37. Sun-tan

38. Terinduksi

39. Troposfir

wan berdarah panas, yang menyangkut organ a
pembentuk darah, yang menunjukkan gejala-ge-
jala peningkatan jumlah lekosit (sel darah putih)
secara tidak normal dalam jaringan tubuh, de-
ngan atau tanpu adanya gejala yang serupa pada
darah yang hi redar.

Malformasi (adanya bentuk bagian-bagian tubuh
yang tidak normal) pada waktu keiahiran.

Partikel inti aiom yang tidak stabil yang mula-
mula ditemukan dalam sinar kosmik yang da pat
bermuatan positip, negatip atau netral.

Metastasis2 perpindahan tempat dari tempat pe-
nyakit mula-mula ke tempat lain dalam tubuh
dan menimbulkan penyakit yang serupa dengan
penyakit yang semula.

Kepaia kecil, yang tidak normal.

Bagtan inti atom yang tidak bermuatan

Atom dengan nomor atom dan mass a atom khas
Ada nuklida stabil. ada nuklida radioaktip.

Yang berkaitan dengan inti (atom) = nukleus.

Bagian atau alat tubuh

Terlepasnya telur masak dari kandung telur,
biasanya 9 - 1 5 hari sesudah hari pertama haid.

Butir-butir bagian

Keadaan sakit ^_

Suatu kesatuan besaran dari radiasi elektromag-
netik (cahaya, sinar gamma, X);

Bagian dari inti atom yang bermuatan positip

Radiasi yang berasal dari sumber radiasi (radio
isotop)yan? terdapat dalam tubuh yang semula
dapat berasal dari luar. Sebagai imbangan : radi-
asiexterna = radiasi dari sumber diluar tuhuh.

Radiasi yang dapat menguraikan suatu zat men-
jadi iohion, baik yang bermuatan positip mau-
pun negatip.

Reaksi dimana inti atom berubah, yang menghn-
silkari isotop lain dari unsur yang sama atau ;
sur yang berbeda.

Yang hcrhubungan dengan bagian-bagian dalamsel.

Warna coklat pada kulit sebagai pengaruh radiasi
sinar matahari.

Timbul karena suatu pengaruh luar, tidak spontan-

Bagian atmostlr dibawah stratosfir, 7 - 10 mil
dari permukaan laut.

14:



DISKUSI

PERTANYAAN :

Sugimin WAV,

Saya pernah raembaca : dengan radiasi pada suatu binatang dapat diper-
oleh ketunman yang lebih baik, misalnya anaknya banyak, tahan penyakit
dan sebagainya. Pertanyaan saya :

1), Bagaimana cara pengendaliannya agar radiasi tersebut tidak merusak.
2). Apakah sudah dicoba juga pada manusia.
3). Apakah jaga ada percobaan dengan radiasi untuk mempercantik din.

JAWABAN :

Sugiarto.

1). Radiasi dapat menyebabkan mutasi. Misalnya pada pertanian, mutant
padi misalnya, dapat beranak banyak, tahan penyakit dan Iain-lain,
tapi hasil mutant yang bersifat baik ini hanya berjumlah satu fraksi
kecil, dan kebanyakan mutant bersifat tidak baik. Hasil baik tadi se-
benarnya adalah hasil mutasi yang disusul dengan seleksi.

2). Maka dari itu pada manusia tak mungkin dilakukan.

3). Cantik adalah relatip. Hasil radiasi dosis tinggi adalah malformasi,
jadi tidak lebih cantik dari yang normal.

PERTANYAAN :

Dr F. Tambunan. ;-.

1).

2).

Radiasi yang mempengaruhi sel-sel tubuh manusia, radiasi jenis apakah
( «» ft % proton, netron dan sebagainya) yang paling berbahaya ?.
Apakah semua jenis radiasi sama bahayanya ?.

Dalam kunjungan ke PLTN-PLTN dan pusat-pusat reaktor, saya
alami, bahwa para wanita pada umumnya ditolak/tidak diperbolehkan
masuk. Apakah alasan hal itu, apakah karena para wanita lebih peka
terhadap akibat negatip dari radiasi ?.

C. Soegiarto M. Sc.
1). Efek radiasi yang beraneka wama bergantung pada LET dan RBE

yang berbeda-beda pada jenis radiasi maupun enersi radiasi. Pada
dasamya radiasi dengan bernUai LET tinggi dan RBE tinggi akan ber-
akibat lebih besar.

2). Kepekaan wanita terhadap radiasi lebih rendah daripada pria. Hanya
saja karena set kelamin seorang wanita terbatas, pria tidak, maka
mungkin pembatasan ini ada kaitannya dengan usaha menghindar-
kan kerusakan pada garnet wanita.

PERTANYAAN :

Dr E. Tab».
* Apa gejala permulaan dari seseorang yang lama exposure terhadap

sumber radiasi ?

* Apakah daftar dalam hal 15, berlaku untuk wanita hamil kurang dari
3 bulan ? -

* Bagaimana peraturan/undang-undang di Indonesia yang menangani masa-
{44 lah akibat radiasi/ganti rugi dan sebagainya ?

KOMENTAR :

* Pemb
— ion
— non

met

* Seharu
asi t(

PERTANY

Kasijan R.

Apakah j

JAWABAN :

C. Soegiartb. ;,

Air me ;

PERTANYAA,

Andini Marton

Apakah
badanny
(electric '\
terutama
lebih t 5

JAWABAN : |

C. Soegiarto. :

Berhub~
bedanyaj
tahanevo
tinggi' '.;
per set. ]

PERTANY

J.S. Siringos'

Apakah •
ini dap
nya dia
bahaya-

JAWABAN :

C. Sugiarto. ,

Penentu
ukuran
pun itui
nasional
Sudah
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KOMENTAR : I
\ * Pembagian radiasi : 1 |
I — ion -*• energi tinggi: a, ft 7 &• pention. : 5 |
f — non ion "* energi tidak tinggi: u, v , sinar putih (matahari), infra ,Q
t merah, micro wave, F A , (Frequensi Radio). ;;'|
I * Seharusnya ada beda antara efek sinar radiasi ton dan Iistrik. Sinar radi- ']!
I asi tidak memiliki gelombang Ustrik dan magnetic field. ' ~ ;:

PJERTANYAAN : . " ' ' . ' - ' ^ _^

Kasijan R. " . fi'
Apakah air tidak ditembus oleh radiasi akibat ledakan nuklir ? ? |

JAWABAN : . • . ' _ "yj
C Soegiartb. |

Air tnerupakan suatu zat peUndung yang baik dinamis zat-zat yang lain. '-•{
PERTANYAAN : |
Andini Martono. 4

Apakah ketahanan manusia terhadap radiasi ada hubungannya dengan besar 9
badannya ? Seperti hamya ketahanan manusia terhadap tegangan sentuh ^
(electric shock) yang antara lain tergar.tung/sebanding dengan berat badan, •;
terutama besar potongan melintang dari suatu machluk, misalnya babi Ji
lebih tahan dari pada kambing. i |

JAWABAN • ( ^ :1
C Soegiarto. ?•

Berhubung dengan besamya badan, tidak tahu, tapi kiranya tidak: besar >
bedanya. Kalau perbedaan antar jenis ada, semaktn tinggi tingkat dalam £
tahanevolusi semakin peka terhadap radiasi. Sebabnya, karena semakin i £
tinggi tingkat evolusi semakin besar volume kromosoma dalam genom ;J
per sel.

PERTANYAAN :
I.S. SMngosingo.

Apakah perbedaan ketahanan individu-individu cukup berarti ? Apakah hal
ml dapat diukur ?. Bila perbedaan itu cukup berarti .apakah tidak sebaik-
nya diadakan kriteria untuk penerimaannya karyawan yang menyangkut
bahaya-bahaya radioaktip, berdasarkan tingkat ketahanah tersebut ?.

JAWABAN :
C. Sugiarto.

Penentuan batas-batas dosis-dosis yang diperbenarkan didasarkan kepada
ukuran "standar man". Pecbedaan antara individu tidak diperhatikan, kalau-
pun itu ada. Kriteria untuk orang Mdcmesia sama dengan standard inter-
nasional, dan apabila pedu dapat diteStf. -
Sudah ada ketentuan-ketentuan untuk pekerja, penduduk dan Iain-lain.
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POLUSI RADIOAKTIVTFAS TERHADAP FLORA DAN FAUNA %,

H. Soewando, Djojosoebagio **\
BagUn Endokrinologi dan Biologi Radian,

Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Abstrak

Radionuklida yang penting pengaruhnya terhadap lingkungan adalah
(1) radionuklida alamiah seperti sen peluruhan uranium, thorium
dan actinium serta 4 0K, 1 4C dan 2 2 6 R a maupun 2 2 8 R a ; (2) hasil
dari "fission products*! seperti 1 3 1 J , 1 3 7Cs dan 9 0 Sr; (3) radionu-
klida yang merupafcan unsur yang essensifl dari suato organisme dan
sering dipafcai sebagai tracer untuk mempelajari siklus radionuklida
dan efek radiasi terhadap oigamsme didalam suatu sistim ekologis
seperti % 32P, 59Fe, 1 3 IJ, 3 SS, «Na, 4 S C a dan 4 2 K .

Pertimbangan yang utama yang haras dipikirkan sehubungan dengan
pembuangan sampah-sarapah radionuklida kedalam lingkungan adalah
(1) dinamika dari Tadionuklida tersebut didalam suatu rantai atau si-
klus makanan (food chain); (2) kemaanpuan umiak, berakamulasi pada
suatu tingkat ekologis tertentu; (3) kemungkinan ditimbulkannya ra-
diasi oleh radionuklida terhadap individu, popufasi tertnasuk manusia.

Pengaruh radioaktivitas yang memasuki suatu ekosistem tidak saja
bergantung kepada sifat-sifat fisik dari radionuklidanya tetapi diten-
tukan pula oleh cara pengelolaan oleh komuniti yang bersangkutan.
Kerusakan-kerusakan atau perabahan-perubahan sat» atau lebfli dida-
lam jalinan yang penting dari suatu ekosistem akan dapat merubah
seluruh jalinan (web) yang dapat memberikan efek yang negatif ter-
hadap kesejahteraan manusia. Efek ini dapat mempengaruhi macam,
kwalitas dan jumlah makanan untuk manusia, air, bahan-bahan untuk
irahan bangunan, keindahan alam untuk rekreasi bahkan juga cuaca
dan iklim.

Jika radionuklida yang berasal dari atmosfir sampai dibumi, zat-zat
ini akan mencemari permokaan tanah dan tanaman. Seberapa jauh
radtonuklida ini akan bennigrasi dan memegang peranan didalam si-
klus biokimia bergantung kepada keadaan geografis dan keadaan
ekosistim yang ada disekitarnya.

Dikemukakan oleh C. Soegiarto MLSc.

Professor Fisiologi dari Bagian Endokrinologi dan Biologi Radiasi, Fak. Kedokteran
Hewan Institut Pertanian Bogor, Alamat Sementara : Jabatan Biologi. Fakultas Sams,
Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpor, Malaysia.
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Dengan cara sederhana dapat digambarkan bahwa radionuklida masuk - ;' -;
kedalam rantai makanan sbb. : (1) radionuklida • tanaman *• ' •
manusia; (2) radionuklida *• tanaman > hewan —»manusia;
(3) radionuklida *• tanah * akar *• tanaman * hewan

* manusia; (4) radionuklida *• air *• air • organisme
akwatik I • organisme akwatik II *• manusia. Akumulasi ra-
dionuklida pada organisme akwatik bergantung kepada suatu faktor
konsentrasi dari organisme tersebut.

Absorbsi dari 9 0Sr oleh tanaman bergantung kepada tipe tanah, ke-
lembaban tanah dan banyaknya kalsium didalam tanah. Cesium—137
terikat dengan kuat pada tanah sehihgga lebih sedikit diserab oleh
tanaman. Dari segi pengaruhnya didalam jangka panjang, 9 0 Sr (VA :
28 thn) dan 1 3 7Cs ( t% : 30 thn) adalah yang terpenting karena
paruh umurnya yang lama. Karena paruh umur biologik dari 1 3 7Cs
sekitar 70 - 140 hafi radionuklida ini tidak merupakan zat yang
sangat merusak dibandingkan dengan 9 0 Sr yang mempunyai paruh
umur biologik selama SO tahun.

Radionuklida yang mencemari lautan mempunyai siklus yang ber-
beda-beda. Unsur-unsur yang membentuk ikatan kompleks yang ku-
at dengan zat-zat organik seperti 6 0Co, s 9 F e , 1 4 4Ce dan l 0 6 R u
akan masuk rantai makanan laut (marine food chain) sedang hasil
dari "fission products'* lebih banyak masuk kedalam rantai makan-
an terresterial (land food chain), seperti l 3 7 C s din 90Sr. Dean dan
hewan akwatik mengumpulkan radionuklida lebih banyak melalui
insang, ship ekor dan melalui kulit tubuhnya. Tanaman laut mem-
punyai faktor konsentrasi yang lebih tinggi dari pada hewan laut.

Species yang hidup adalah merupakan suatu indikator yang baik
dan tepat dari pada data teoritis yang diperoleh dengan alat-alat
modem yang ada. Meskipun alat-alat ini akan dapat menentukan
adanya radionuklida didalam suatu jumlah yang sangat rendah na-
mun data ini tidaklah berarti jika dibandingkan dengan apa yang )
dapat diakibatkan oleh radioaktivitas terhadap organisme yang hi- --v
dup didalam suatu waktu yang lama. Hanya dengan jalan rmeng- | |
amati komuniti dapatlah kita mengetahui efek radiasi yang dengan :\
sebenamya terjadi didalam alam. :

Problema radioaktivitas Iingkungan di Negara kita haruslah menda- X
pat perhatian yang lebih baik. Apa yang dapat kita pelajari ten- •
tang migrasi dan radiasi didalam suatu ekosistem akan dapat mem- '
berikan bantuan didalam menentukan (1) apakah pembuangan/pem-
bebasan sampah-sampah radioaktif adalah suatu tindakan yang te- '":

pat : (2) kalau para pembuangan sampah-sampah radionuklida ini ;i :
:

ditemskan sebanding dengan meningkatnya produksi tenaga atom ; |
apakah keuntungan yang diperoleh akan seimbang dengan resiko 4 l
yang akan dihadapi. ,;$

Dari segi bioekonomis bila kita tentukan ongkos-ongkos keselamatan/ \\y
pengamanan terhadap kerusakan-kerusakan biologis dari'suatu pusat >&
penyebab radiasi sebagai fungsi dari "permissible dose rate", jnaka •}?
akan kita jumpai bahwa relatif tidak akan diperlukan ongkos yang \
tinggi bila kita tidak atau kurang memperhatikan terhadap radiasi ^
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risiko yang mungkin dihadapi dan keuntungan yang akan diperoleh.
"Sangat disesalkan" bahwa keuntungan-keuntungan yang terpendam yang

akan dapat diberikan oleh tenaga nuklir adalah begitu besar sehingga ada ke-
mungkinan bahwa aspek yang kedua ialah aspek merusak dan; menghancurkan
akan diabaikan. Pengabaian ini akan dapat menimbulkan bahaya-bahaya yang
tidak perlu terjadi bagi pemakainya, teman-teman sekerja, pasien-pasien yang
menerima pengobatan ataupun diagnosa dengan menggunakan teknik nuklir,
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yang diderita oleh karyawan-karyawan ataupun komuniti yang ada
disekitarrtya. Sebaliknya bila tindakan pengamanan diberikan dengan
baik dan seksaraa (zero dose rate) maka ongkos-ongkosnya secara
teoritis akan mencapai "infinitif \ Jadi bila kita ingin menikmati
keuntungan dan suatu tenaga nuklir haruslah kita dapat jnengambil
suatu jalan tengah (komprorai) dengan "dose rate" ( dengan jalari
menghindarkan "high dose rate") yang dapat meyakinkan kita de-
ngan suatu resiko yang masih dapat diterima, tanpa menyebabkan
kerusakan-kerusakah biologis, tetapi masih menguntungkan ditilik
dari segi ekonomis.

I tana
I PENDAHULUAN I

! dari
Radiasi latar belakang (background radiation)" yang terdapat didalam suatu f

lingkungan sebagian disebabkan oleh peluruhan (decay) dari zat-zat radioisotop I
yang terdapat disekitarnya terrnasuk yang terdapat didalam tubuh hewan mau- j
pun raanusia dan sebagian lagi disebabkan oleh radiasi kosmos. Dibumi radiasi !
kosmos hanya memegang peranan yang kecil sekali karena adanya suatu perlin- ;
dungan yang raerupakan perisai yang terbentuk oleh medan magnet dari bumi. 1
Disarapuig itu masih dijumpai lagi terbentuknya perisai yang terjadi dari massa- \
atmosfir yang harus dilalui oleh butir-butir radionuklida untuk dapat mencapai !
bumi. \

Bertambah maju dan berkembangnya tenaga nuklir bagi keperluan militer <
dan maksud-maksud damai selalu diikuti oleh persoalan-persoalan lingkungan \
yang aktuil yang langsung maupun tidak langsung erat hubungannya dengan ke-
selamatan dan kesejahteraan manusia. Persoalan-persoalan yang unik dan me- \
mintakan perhatian yang khusus ialah mengejiai peranan radionuklida yang di- I
buang atau dilepaskan kedalam lingkungan dan efeknya terhadap lingkungan |
tetsebut _ \

Persoalan-persoalan tersebut diatas disebabkan karena adanya ' fall out", \
pembangunan reaktor, pembuangan sampah-sampah radioaktif, perang nuklir | t ^
yang mungkin timbul dan proyek-proyek lainnya yangmemanfaatkan tena- | y

ga nuldir sebagai salah satu tehnik pendekatan dan pemecahan sesuatu masa- ] Wa s

lah. RadiasL didalam suatu sistim biologis adalah laksana sebuah pisau yang ber I
ntata dua. la merupakan sebuah alat yang sangat berguna dan bermanfaat te-
tap juga merupaJcan musah yang perkasa. Pada satu fihak radiasi dapat mem-
berikan suatu perubahan-perubahan didalam masyarakat menurut pola yang di- j 1 Bl
inginkan dm dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan meningkatkan ke-
sejahteraan manusia sedangkan difihak Iain mempunyai potensi untuk merusak
dan menghancurkan kesehatan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dimasa
mendatang. Akibat adanya sifat yang ganda dari tenaga nuklir ini mengharus-
kan manusia, homo sapiens, berusaha dan memikirkan didalam setiap aplikasi
dan penggunaan enersi nuklir untuk mempertimbangkan dengan seksama ant ana

me d

i l .
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penduduk yang tidak tahu menahu yang hidup jauh i&rl rusat instalasi nuklir
bahkan dapat pula menimbulkan mala petaka kepsia K w n s i yang akan da-
tang.

Sebenamya semua organisme yang hidup, wjak . « i c u n n y a dibunii ini
sampai masa kins, selalu mengalami ataupun mer.irir.» ::-".asi yang berasal dari
rddiasi latar. Sebagaimana disehuikan dimuka, radi&si '.y.i: mi berasal dari kos-
mos, dari matahari, dari unsur-unsur radioaktif alamu.?. >i»g terdapat didalam
bumi,. dari bahan^bahan bangunan, dari dalam tubuh rJ.viJu sendiri dan Iain
sebagainya. Radiasi latar ini akan bervariasi besarnyi .ier.^m inggi altiiuda dan
tempat, karena adanya perbedaan macam radionukliJi >ir.g terkandung didalam
tanah. Makin tinggi suatu altituda maka makin besar p u j peranan radiasi kosmoi.

Tidak semua bahaya dari suatu radiasi disebabk?.^ r'.eii efek langsung
dari radiasi itu sendiri. Adanya kemungkinan pembuar.iin sampah-sampah
radioaktif yang kurang hati-hati dapat pula merusak c:-gin;snie didalam suatu
Ungkungan yang akan dapat mengakibatkan kerusakan $«lurah rangkaian dan
hubungan timbal balik yang ada diantara organisme tsr^erut dengan lingkung-
annya.

Setiap suatu instalasi nuklir akan dibangun suatu CJ:J J.ari radiasi latar
hendaklah dikumpulkan. Pengumpulan data ini hendiklih .iiUkukan silama 6
bulan sampai satu tahun untuk memberikan petunjuk iv;rjpa besarnya radiasi
alamiah sebelum ditcmpat itu dibangun fasilitas tcn^ga r.::'\Ur. Data ini nanti-
nya akan meinberikun petunjuk apakah fasilitas-f:isih:u> iv.-Alir yang dibangun
nantinya, setelah datanya juga dikumpulkan, mcnyebaVkan meningkatnya radiasi
latar atau lidak, Survey dari radiasi latar hendaklah liilAvAjn tjrhadap radio-
nuklida di sungai-sungai, diudara dan ditempat lainnya \Aiig dianggap perlu.
Haruslah diusahakan bahwa dosis radiasi latar sebelum -.nstalasi tersehut diba-
ngun baik bangunan itu merupakan instalasi reaktor .".torn, pusat-pusat pcneli-
tian yang menggunakan teknik nuklir maupun fasilitas kfdokteran sepsrti fa-
silitas untuk radiogiafi dan radiotherapL

Species yaikg hidup adalah merupakan suatu indikjior yang baik dan
tepat untuk suatu jangka waktu yang panjang. Adanya kenyataan-kenyataan
yang kita hadapi tentang akibat radiasi adalah menjatli siutu keharusan bah-
wa standard keselamatan terhadap bahaya nuklir perlu ditetapkan, ditinjau
kembali dan disesuaikan dengan keadaan setempat dan diusahakan agar selalu
menggunakan kriteria yang mutakhir.

2. BEBERAPA KONSEP DASAR
Radionuklida yang penting terhadap lingkungan dapat dibagi kedalam 3

kategori yaitu radionuklida yang memang telah ada dialam dan menrpakan
aimber dari radiasi latar dan mempunyai paruh umur yang panjang. Radio-
nUkIi!la. y . a n g "v*5^ kedalam kategori kedua ialah Radionuklida sebagai hasil
*ri "fission products" dengan paruh umur antara beberapa jam sampai sekitar
J0 tahun. Radionuklida yang merupakan unsur-unsur yang esensiil bagi organis-
me dapatlah kita masukkan kedalam kategori ketiga.
i l . Sampah-sampah radioaktif

Sumber-sumber yang utama dari radiasi latar adalah sen peluruhan dari
uranium, thorium dan actinium. Radiasi intern terhadap manusi» dan he-
wan disebabkan adanya 4 0 K *\: 2 2 6 Ra, dan " 8 R a yang terdapat di-
dalam tubuhnya. Radon-222 dan 2 2 0 R n adalah merupakan radiasi in-
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tern akibat pernafasan. Radiasi dari ladionuklida ini bergantung kepada
tempat dimana organisms hidup dan bergantung pula kepada dietnya.

Radionuklida yang dihasitkan dengan cara fissi uranium adalah diantara
ladionuklida yang dibuat oleh manusia yang penting dan merupakikn
sumber radiasi lingkungan yang berasal dari "fall out" atau berasal dari
sampah-sampah radioaktif davi pusat-pusat reaktor. Dengaa ' ' ' J sebagui
pengecualian radionuklida dari kattsgori ini bukanlah merupakan zat yang
esensiit bagi saatu urganisme. Semua isotop ini akan masuk kcdalam sis-
tim ekotogis dan akan b'eredar didalam sistim ini. Cesium- 137 mempu-
nyai sifat metabolik yang sama dengan kalium sedangkan strontium sa-
ma siiatnya dengss kalsium. Sifat kimianya yang demikian ini dan pa-
ruh uimnnya yang panjang adalah merupukan pencemarra lingkungan
yang banyak memintakan perhatian.

Radionuklida yang dibuat oleh manusia sehagai hasil 'activation product"
atau ledakan nuklir diantaranya adalah 3Z1', 4 sCa, s 9 F e dan sebagainya
(Tabel 1). Kadionuklida ini merupakan isotop-isotop yang esensiil hagi
tanaman dan hewan termasuk manusia. Isotop ini sering sekali dipakai
didalam penelitian metaholisme sesuatu organisme, popvlasi maupun ko-
muniti. Kasil interpretasi dari data-data yang dipcroleh akan dapat mem-
berikan penjelasan-penjelasan mengenai proses-proses fisiologis tlan sifat-
sifat morfofogis dari organisine hidup. Sehagian dari unsur ini akan ma
suk pub kedalam ekosistem.

Sehagian hesar sampah-sampah radioaktif berasal dari reaktor nuklir. Se-
bagian lagi (dtdalain jumlah yang relatif kecil) berasal dari inslalasi-ins-
talasi yang menggunakan radionuklida scbagai teknik kcrja sepcrti runiah
sakit atau pusat-pusat penetitiun. Sampuh radioaktif ini dapat masuk ke-
dalam ekosistem didalam heniuk gas, cairan atau didalam hentuk padat.
Kcmungkinan dapat terjadi bahwa zat-zal radioaktif ini akan nienccinaii
tanah atau air didalam jumlah yang tinggi dan dapat mengakibatkan ke-
rusakan-fceiusakan biologis pads oFganismc termasuk manusia.

Untuk pembuangan sainpah-sampah radioaktif bisa dipergunakan 2 nicto-
da yang umumnya dengao cara pengenceran dan kemudian baru dibebas-
kan melalui air ataupun udara. Cara ini biasa dipakai terhadap gas atau
cairan dengan radioaktivitas yang rendah. Cara yang kedua ialah meng-
konsenfsasifcan sampah-sampah radioaktif teilcbih dahulu dengan penguap-
an atau filtiasi dan kemudian disimpan dengan suatu cara untuk menghin-
darkan masuknya sampah-sampah ini kedalam ckosLstem.

Perkataan atau Lstilah "fall out" mulai dikenal didalam 1945. Isiilah ini
mengistilahkan sampah-sampah radioaktif akibat ledakan nuklir yang men-
cemaii pevmukaan bumL Atom-atom yang terbanyak irriwntuk akibat le-
dakan nuklir ini adalah yang mempunyai berat atom antara KO dan 108
(seperti 90Sr) atau yang mempunyai berat atom antara 126 dan 154
(seperti 1 3 7Cs dan I 3 I J) .

2-2- Faktor Konsentrasi

Konsentrasi dari suatu radionuklida dinyatakan dalam kesatuan radioak-
tivitas untuk sctiap kesatuan berat dari suatu organisms atau alat tubuh
atau tenunan (mci/kg). Dapat pula dinyatakan sebagai pcrbandingan antara
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aktivitas suatu radionuklida dan kesatuan^berat dari carriernya yang sta-
biL Untuk strontium kita kenal, misalnya, pci 90Sr per gram kalsium dan
untuk kesatuan cesium kita kenal akan pci 137Cs per gram kalium.

Kemampuan suatu organisme didalam media air untuk mengumpulkan
zat-zat radioaktif dinyatakan dengan perbandingan dari radioaktivitasnya
terhadap radioaktivitas itu dari media dimana organisme itu hidup. Para-
meter ini disebut faktor konsentrasi (concentration factor) yaitu perban-
dingan antara konsentrasi dari radionuklida didalam organisme dan yang
terdapat didalam suatu larutan dan biasanya dinyatakan dengan :

K =
C'

dimana C adalah konsentrasi dari radionuklida didalam organisme akwatik
dan c ' konsentrasi dari radionuklida yang sama didalam media cairan
(Polikarpbv, 1966).

2.3. Distribusi radionuklida didalam ekosistim

Jalan radionuklida untuk sampai kepada manusia bergantung kepada sifat-
sifat radionuklidanya dan keadaan pencemarannya. Radionuklida yang me-
lekat pada permukaan tanaman yang dapat dimakan manusia, maka rantai
makanan ialah : tanaman manusia. Radionuklida yang lain mungkin
mencemari tanah. Dari tanah radionuklida ini diserap oleh ,tanaman me-
lalui akar kemudian sampai" kepada hewan sampai kepada manusia karena
memakan atau minuin bahan-bahan yang berasal dari hewan. Didalam pro-
ses ini mungkin hambatan metabolik (metabolic barriers) mence-
gah sampainya radionuklida ketempat-tempat atau tenunan-tenunan yang
mudah dirusakkan.
Radionuklida sebagai sampah-sampah radioaktif dapat sampai kepada ma-
nusia terutama melalui makanan. Tanaman dapat dicemari oleh radionukli-
da dengan berbagai cara. Tanaman dapat langsung dicemari oleh radio-
nuklida yang ada didalam atmosfir yang melekat pada daun-daun, buah-
buahan maupun biji-bijian. Radionuklida dapat dihanyutkan oleh hujan dan
kemudian diserab oleh akar-akar dari tanaman pada permukaan tanah. Ra-
dionuklida dapat pula mengendap dan roasuk kedalam tanah dan kemu-
dian sampai kepada tanaman karena penyerapan oleh akar. Penyerapan
radionuklida yang ada didalam tanah oleh tanaman adalah suatu proses
yang tidak efisien. Radionuklida yang masuk kedalam tanah biasanya te-
lah diencerkan dan kadang-kadang terikat dengan kuat kepada mineral-mi-
neral didalam tanah sehingga sukar untuk diabsorbsi oleh tanaman. Hasil
radionuklida dari "fission products" didalam tanah bermigrasi dengan sa-
ngat lambat. Dari keadaan ini maka terjadilah bahwa tanaman dengan
akar-akar yang terdapat pada permukaan tanah akan menyerap sebagian
besar dari radionuklida yang mencemari sesuatu daerah dan radionuklida
dengan paruh umur yang pendek akan "kehilangan" radioaktivitasnya se-
belum dapat diserap.

Radionuklida yang mencemari tanaman dapat sampai kepada manusia de-
ngan cara langsung bila ia makan tanaman (sayuran, buah-buahan) atau
dengan cara tidak langsung bila ia makan bahan makanan yang berasal
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dari hewan, seperti daging, susu dan telur (Gambar 1). Hew an dipadang
ruraput dapat sangat efektif mengumpulkan radionuklida-yang mencemari
padang (rumput-rumputan) dan mengkonsentrasikannya didalam tubuhnya.
Faktor-faktor seperti sifat-sifat metabolik dari radionuklida dan cara pem-
berian makanan hewan ternak akan mempengaruhi jumlah radionuklida
yang terkumpul didalam tubuhnya.
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Masalah-masalah yang dihadapi oleh pencemaran lingkungan oleh zat-zat
radioaktif dapat disederhanakan dengan Gambar 3 (Comar and Lengemann,
1967), Input adaJah merupakan pencerminan terhadap lingkungan dan out-
put adalah suatu kerusakan-kerusakan dari suatu sistim ekologis ataupun.
perubahan pathologis pada raanusia, hewan ataupun organisme lainnya.
Perubahan dari input menjadi output melewati suatu jalan yang tersusun
dan mempunyai interaksi satu sama Iain yang merupakan funksi dari. he-
wan maupun tanaman didalam suatu komuniti. Perubahan-perubahan pa-
thologis yang diderita oleh manusia melewati tahap ini umumnya dida-
tam bentuk suatu rantai rnakanan.

Radiasi dapat pula merubah atau mengarahkan suatu suksesi ekologis
(ecological succession). Efek spesifik bergantung dari macam, dosis dan
laju (rate) dari suatu radiasi Dengan dosis yang rendah dan suatu pen-
dedahan (exposure) yang lama, suksesi mungkin merubah atau memodifi-
sir species tertentu lebih banyak dari species yang lainnya. Dengan demi-
kian akan terjadilah suat'u perubahan dari suatu suksesi ekologis yang
berlainan dari pada asalnya. Karena beberapa radjonuklida menjadi ter-
konsentrasi didalam rantai makanan, organisme adalah lebih baik seba-
gai bahan-bahan indikator (monitor) dari pada bahan lain yang terdapat
dilingkungan seperti tanah dan air.

radionuklida dianggap sebagai pencemar lingkungan, radioeko-
logist l' juga menggunakan radionuklida sebagai suatu alat untuk teknik
untuk menentukan struktur dan funksi dari sistim ekologis. Data dan ke-
terangan dasar yang diperoleh ini akan memberikan bantuan yang penting
didalam memperkuat pendapat-pendapat dari peneliti-peneliti yang tidak
menggunakan teknik nuklir (non-nuclear technologist) terhadap masalah-
maslah lingkungan.

Suatu itmu baru dan muda sejalan dengan faerkembangnya ilmu pengetahuan nuklir.
Weskipun ilmu ini mempelajari lingkungan, ilmu ini tidak masuk sub-discipline ekolo-
fli tetapi masuk sub-discipline dari Radiobiologi.
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3 AUSORS& DAKAKUMULASI RADIONUKLIDA OfcEHTANAMANAUSORS& DAK
TERESTRIAL

Bermigrasinya radionuklida kedalam tanaman darat dapat disebabkan oleh
2 keadaan. Pertama dari radionuklida yang terkumpul didalam tanah dan kedua
dari radionuklida yang mencemari tanaman dari atmosfir dan tidak terlebih da-
hulu terkumpul didalam tanah. Pencemaran yang kedua mi biasanya disebut
pencemaran langsung (direct contamination). Data yang banyak didapat ialah
dari pengamatan pengumpulan yang kumulatif didalam tanah: yang kemudian
mencemarai tanaman yang ada hubungannya dengan rantai raakanan yang
penting pada manusia. Absorbsi (uptake) adalah proses masuknya radionuklida
kedalam oiganisme dan sebagai hasilnya adalah akumulasL Absorbsi yang sebe-
narnya susah diperhitungkan karena proses ini akan diikuti olefe kehilangan ra-
dionuklida yang simultan, Jadi pengambilan ataupun absorbsi dam pengumpulan
didalam kontek ini adalah perbedaan antara "intake" dan "loss"1-

3.1. Masuknya radio'nuklida kedalam tanaman dari peirirabunan akumulatif di-
dalam tanah.

Dari sekian banyaknya tanaman radionuklida sebagai hasil dari" Fission
products", 9 0Sr dan 1 3 7Cs memegaag peranan peuting didalam siklus bi-
ota. Zat-zat radioaktif ini mempunyai analog kimia dengan kalsium yang
merupakan kotnponen yang esensul dari kerangka tubuh dan dengan ka-
lium yang merupakan yang esensiil dari metabolisme intraseluler.

Strontium yang radioaktif mula-muta ada didalam bentuk strontium ok-
sida yang -kemudian dengan uap air didalam atmosfir membentuk stron-
tium hydroksida dan akhirnya dengan CO9 dari atmosfir membentuk
strontium karbonat dan strontium bikarbonal. Seteialt strontium ini ter-
kumpul didalam tanah maka akan terjadi reaksi-reaksi kimia dan kimia
Gsik dengan zat-zat kimia yang terdapat didalam tanah. Sebagian mem-
bentuk komponen yang tidak larat didalam air dan sebagian lagi berada
didalam bentuk ion yang mudah larut didalam air. Ion-ion strontium ini
mempunyai kemampuan untuk berpisah t em pat dengan aktivitas kimia
yang tinggi. Jumlah macam-macam strontium terdiri dari bentuk-bentuk
yang larut didalam air, bentuk-bentuk yang dapat dipertukarkan (exchange
forms) dan bentuk-bentuk yang tidak dapat dipertukaikan (non-exchange-
forms) dan bergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhi sifat-
sifat tanahnya, antaranya ikJim dan aktivitas ekonoiras (penggarapan) dari
manusia yang menguasai tanah itu. Ion-ion strontium yang didalam keada-
an larut didalam air akan mudah diserab oleh tanaman. Strontium mem-
punyai mobilitas yang lebih baik dari pada cesium (Warlton, 1963).

Sifat dari Sr dan 1 3 ' C s didalam tanah dipengaruM oleh beberapa zat
kimia. Bila didalam tanah dijumpai kation NH^ j£~t Ca;2+, H memperce-
pat mobilitas dari strontium dan cesium didalam tanah. Lon SO?" dan
PO^ memperendah mobilitasnya. Ion-ion Sr2+ kurang mengalami hydrata-
si dari pada ion-ion Ca2+ dan karenanya Sr2+ akan lebih mudah diserab
(diabsorb) oleh mineral didalam tanah. Perbedaan-perbedaan dari besar
atau kecilnya hydratasi pada ion-ion juga akan mempengaruhi laju penye-
rapan ion-ion ini oleh tanaman (Polyakov, 1^73).

Mudah atau tidaknya I 3 7 Cs diserab oleh tanaman bergantung kepada susun-
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an tanah dimana unsur-unsur ion terkumpulkan. Pada daerah dimana ta-
nahnya banyak mengandung mineral (mineral soil) dan relatif sedikit

Jh mengandung zat-zat organik 137Cs akan susah atau sedikit diserab oleh
iua tanaman. Hal ini disebabkan karena 1 3 7Cs akan terikat pada "latice"
t- dari "clay mineral". Bila didalam tanah ini kbnsentrasi kalium. tinggj ma-

ka penyerapan 1 3 7Cs akan makin berkurang.(Fredrikson et al, 1966).
Pada beberapa daerah tropis didapati tanah latent (lateritic soil) yang me-
ngandung sedikit clay mineral. Akibatnya l 3 7 Cs akan mudah diserab oleh

\ tanaman.

,_ Tipe tanah ketiga ialah tanah organik (organic soil). Dari tanah ini Cs
j_ lebih mudah dan lebih bebas raasuk kedalam tanaman dari pada dari ta-
a nah yang banyak mengandung.mineral. Hal ini disebabkan karena sedi-

kitnya "clay mineral" yang terdapat didalam tipe tanah ketiga ini.

Radionuklida yang lain tidak banyak diberikan perhatian. Hal ini dise-
'" babkan 2 hal. Pertama disebabkan karena paruh umurnya yang pendek,

seperti ! 3 7 J atau karena jumlah diserab dari tanah sangat sedikit sekali
(sering dari uranium dan thorium) sehingga tidak menimbulkan perubah-

i- an-perubahan yang mengkhawatirkan.
3 ' •

"- :. Pencemaran tanaman secara langsung.
Sesudah fission products yang berada diatmosfir sampai kepada tanaman,
maka radionuklida dapat melekat pada permukaan tanaman. Radionukli-
da yang mencemari tanaman pada permukaan daun-daun hanya sebagian
kecil saja akan diserab kedalam tenunan .sedangkan sebagian besar akan
hanyut oleh hujan atau oleh proses-proses lainnya. Hilangnya radionukli-
da 90Sr dan 1 3 7Cs didaerah kering dapat pula disebabkan oleh terjadinya
perubahan-perubahan pada kutikulanya (Moorby, 1963). Hal yang sama
berlaku pula untuk 1 3 I J (Loutit, 1960). Didalam keadaan panas 1 3 1 J akan

j meninggalkan daun-daun dengan cara penguapan lebih baik dari pada 9 0Sr
(Marter, 1963; Martin, 1963; 1964; 1965).

Besarnya butir-butir (particles) yang membentuk komponen-komponen ra-
ge , dioaktif berpengaruh pula terhadap retensi zat-zat ini pada permukaan

daun-daun. Butir-butir dengan garis tengah 40ju lebih sulit tinggal pada
permukaan daun. Pada umumnya terdapat hubungan yang terbalik antara,

1 besarnya butir-btitir dengan retensi" pada permukaan daun. Butir-butir
a" : yang kecil akan lebih banyak tinggal pada permukaan daun dari pada

• butir-butir yang lebih besar (Romne.y et al, 1963; Russel and Passingham,
i 1961).

) Pengamatan terhadap hasil "fission products" didalam bentuk gas yang
) mencapai permukaan bumi telah pula dilakukan oleh Chamberlain (I960; ;
\ 1966). la mengemukakan bahwa radionuklida akan lebih banyak mence-
i mari pinggir-pinggir daun dari pada permukaan daun-daun yang halus.
| Radionuklida yang melekat pada permukaan tanaman ini kemudian akan
] sampai kedalam tenunan setelah diserab oleh bagian-bagian dimana zat-zat
• ini melekat dan sebagian lagi akan hanyut dari daun-daunan dan akan

sampai pada akar-akar permukaan yang terdapat pada permukaan tanah
un" | dan diserab oleh tanaman melalui akar-akar tersebut. Jadi disini penye-

| rapan radionuklida tidak menanti terkumpul terlebih dahulu didalam ta-
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nah tetapi tangsung diserab. Pada umumnya jika konsentrasi dari kalsium
didalara tanah atau padang rumput adalah rendah sehingga konsentrasi
kalsium didalam tanaman juga menjadi rendah maka akan dijumpai bah-
wa 90Sr akan mudah diserab oleh tanaman. lai

Cesium-137 yang sampai pada permukaan tanah pada padang rumput akan
mudah diserap oleh tanaman disebabkan pada permukaan tanah ini banyak
mengandung zat-zat organik. Hal ini memberikan refleksi bahwa bahan- 4.1
bahan yang berasal dari hewan mempunyai konsentrasi 137Cs lebxh tinggi
pada hewan-hewan yar.g nidup di padang rumput dengan tanahnya yang
mengandung lebih banyak zat-zat organik (Frederikson et al., 1966).

Proses absorbsi (penyerapan) radionuklida oleh tanaman pada persawahan
akan raemberikan hasil yang berbeda dari pada daerah-daerah yang tidak |
digenangi air atau mendapatkan irigasi. Pada tanaman yang diberikan in- f
gasi, tanaman ini selain dapat pencemaran yang langsung dengan mengum- t
pulkan hasil-hasil dari "fall out", mungkin pula tercemar oleh zat-zat ra- J
dionuklida yang ada didalam tanah dimana tanaman ini tumbuh atau dari f
air yang dipakai untuk mengairi da«rah itu yang didatangkan dari tempat ';
lain. Disamping itu pengairiui dapat merubah atau memodifisir pertumbuhan {
dan perkembangan akar-akarnya dan merubah sifat-sifat fisik, kimia dan |
biologis dari tanahnya. Faktor-faktor ini akan dapat mempengaruhi penye- I
rapan unsur-unsur dari substratnya. Jadi mungkin saja terjadi bahwa pen- ;

csmaran pada padi akan berbeda dengan tanaman lain yang mengalami
irigasi (Menzel, 1963).

Tempat-tempat terakhir dimana radionuklida ini akan berada didalam te-
nunan dari tanaman dipengaruhi pula oleh proses-proses fisiologis seperti
lewatnya ion-ion dari permukaan yang akan menuju kedalam saluran
xylem (centripetal ions penetration), transport ion dan ini didalam xylem
sampai kepuncak tanaman, konsentrasi dari ion-ion pada puncak tanaman
dan sebagainya.
Dapatlah disimpulkan disini bahwa pencemaran radionuklida terhadap ta-
naman darat bergantung kepada keadaan geografis, keadaan h'ljauan. yang
ada dan sifat-sifat metabolik dari radionuklidanya.

4. AKUMULASI RADIONUKLIDA OLEH HEWAN TERRESTRIAL
1 1

Orang telah sadar didalam menghadapi kenyataan bahwa makanan yang
berasal dari hewan adalah salah satu bagian didalam rantai makanan yang mem-
bawa radionuklida kepada manusia. Oleh karenanya tidak sedikit pengamatan
dan penelitian telah dilakukan terhadap metabolisme dari radionuklida tertentu
didalam hewan ternak. Demikian pula penggunaan yang intensif dari radionu-
klida didalam bidang Ilmu Kedokteran Nuklir, telah memberikan rangsangan
untuk melakukan pengamatan dan penelitian terhadap metaboiisme zat-zat ra-
dioaktif yang sering dipergunakan didalam diagnostik, dengan menggunakan
hewan»hewan Iaboratorium sebagai hewan percobaan yang hasilnya-kemudian
diekstrapolir pada manusia.

Didalam mempelajari akumulasi radionuklida oleh hewan-hewan, tiga hal
yang utama^perlu diperhatikan yaitu : (1) jalan yang ditempuh oleh radionu-
klida utttuk tnashk kedalam tubuh hewan; (2) transport radionuklida didalani
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tubuh; (3) penyebaran dan retensi dari radibnuklida didalam tubuh. Dari pene-
Btian-penetitian didalam bidang ini, kita" dapat raengambil kesimpulan adanya
perbv-daan-perbedaan dari species hewan didalam akumulasi radionuklida dida-
lam tubuhnya dan akumulasi ini bergantung kepada sumber-sumber makanannya.
Ini menunjukkan bahwa saluran makaan adalah merapakan jalan yang terpen-
ting bagi hewan terrestrial.

4.1. Jalan masuk radionuklida pada hewan.

Tempat absorbsi yang utama didalam tractus digestivus dari hewan car-
nivora dan omnivora adalah usus halus. Pada herbivora dengan lambung
tunggai, disamping usus halus, usus besar dipakai pula sebagai tempat un-
tuk absorbsi Pada hewan-hewan ruminansia absorbsi dari berbagai bahan
makanan terjadi pada berbagai komparteraen dari lambung (Wiseman,
1964; Eve, 1966).

Penelitian-penelitian mengenai absorbsi dari radionuklida pada tempat-tem-
pat yang berbeda dapat dilakukan dengan menggunakan fsrioksida (Ber-
geim, 1926) dan chromium oksida (Corbett et ai, 1958). Didalam pene-
litiannya Cragle et ah (1965) mengemukakan bahwa 70 - 80% radioaktif
jodium yang diberikan per oral pada sapi perah diabsorb melalui rumen
dan recticulum. Moore dan Comar (1962) didalam' meneliti absorbsi 137Cs
menemukan bahwa 1 jam setelah penyuntikan radionuklida ini kedalam ber-
bagai ltunen dari usus yang diikat, Cs diserab oleh lambung sebanyak
6.6%; efleh duodenun 77%; oleh jejunum 76%; oleh ileum 78%; oleh
cecum 13% dan oleh colon 39%. Data ini memberikan gambaran kepada
kita bahwa radionuklida ini dapat diabsorbsi pada seluruh bagian dari
usus. Paling efisien dari absorbsi ini ialah didalam duodenum, jejunum
dan ileum.

Pengaruh keadaan kimianya dari suatu radionuklida juga akan mempenga-
ruhi absorbsi oleh usus. Ruthenium biasa dicampur dengan asam nitrit
(nitric acid) didalam suatu pengelolaan kimia dari suatu sumber uranium
yang mengandung fission products dan akan membentuk suatu derivatif -
nitrosyl-rutiienium Didalam bentuk ini ruthenium akan merupakan suatu
sampah radioaktif. Bila radioruthenium yang carrier free diberikan per
oral kepada kelinci didalam bentuk chlorida, dioksida dan kompleks ni-
trato nitrosyl-ruthenium maka akan didapati absorbsi sebanyak 3% dida-
lam bentuk chlorida dan oksida dan 13% didalam bentuk nitrato nitro-
syl-ruthenyim (Bruce, 1963). Percobaan ini menunjukkan pula bahwa mes-
kipun ruthenium oksida adalah tidak larot tetapi cairan lambung adalah
cukup asam untuk melarutkan zat ini dan merubahnya.menjadi bentuk
chlorida yang kemudian dapat diserap oleh saluran usus.

Strontium-90 titanat akan lebih sedikit atau kurang mengalami retensi di-
dalam tulang dibandingkan dengan 90SrCl2 (McClellan and Bustad, 1964).

Komposisi dari diet juga akan memberikan pengaruh terhadap absorbsi
radionuklida. Didalam suatu diet dimana konsentrasi kalsium rendah atau
kurang katsium maka strontium akan lebih mudah diserab oleh usus. Di-
dalam pengamatannya pada penduduk pedesaan di Venezuela, Amerika Se-
latan, Djojosoebagio (1972), dengan menggunakan "gell powder dan elec-
troplating techniques", mengemukakan bahwa 5 5Fe dan S9Fe didalam
bentuk sulfat akan lebih baik diserap bila diet mengandung cukup pro-



tein hewan raaupun asam askorbat Sebaliknya diet yang hanya terdiri
dari karbobidrat dan sayuran saja akan mengurangi absorbsi besi.

65Demikian pula hamya dengan Zn. Retensi dari radionuklida ini didalam
tubuh akan beikurang bila konsentiasi Zn didalam diet ditingkatkan. Se-
baliknya bfla sualu mengalami defisiensi Zn, retensi 6 5 Zn didalam tubuh
akan meningkat (Foiehnet and Richmond, 1962; Zeigler et al . ,1964) .

Selain keadaan diet ikut memegang peranan didalam absorbsi dan retensi
suatu radionuklida, keadaan Ssiolagis dari individu ikut pula memegang
peranan. Ini jelas sekali terlihat terhadap absorbsi .dan retensi 5 5Fe dan
s 9Fe, Absoibsi dan retensi zat tadioaktif ini akan meningkat didalam ke-
adaan defisiensi besi, keharailan, anemia dan meningkatnya erythropoiesis.
Bila pengambilan besi didalam tenunan meningkat, menurunnya erythropo-
iesis dan raeningkatnya fosfat dan fitat (phytate) didalam diet maka ab-
sorbsi dan retensi 5 5 Fe dan 5 9 Fe akan menurun (Brown, 1962, Djojosoe-
bagio, 1974).

Umur (Gran, 1960) dan perbedaan species (Richmond, 1958; McClellan
et al 1961)juga mempengaruhi absoibsi radionuklida. Pada hewan- hewan

137

yang muda Si letrih banyak diseiab dibandingkan dengan hewan yang
telah tua ustanya. Meieka juga mengeimikakan bahwa absorbsi total dari

Cs mereka jumpai pada mencit, fffcas, anjing, kera dan manusia. Pada
137«hewan rumtnansia absorbsi Cs kurang sempurna.

Jaian yang lain bagi radionuklida untok sampai kedalam tubuh hewan
terrestrial dan manusia ialah melaha traetus iespiratorius. Sampainya ra-
dionuklida kedalam tubuh manusia raelalui alat pernapasan adalah suatu
masalah teisendhi bagi pembangonan industri-industri yang menggunakan
tenaga atom sebagai sumber enersi. Sifat-sifat aerosol radioaktif yang da-
pat mengganggu kesehatan manusia melalui saluran pernafasan adalah be-
sar dari butir-butintya, penyebaian, kemampuan untuk larut, kekuatan
reaktivitas kimia dan sifat-sifat elektrostatikanya.

Penelitian didalam bidang ini telah banyak dilakukan dengan menggunakan
hewan laboratoriuin sebagai hewan percobaan diantaranya dengan uranium
(Fish, 1961) thorium (Hodge,e/ al,l96Q; Boecker et al, 1963); plutonium (Bair
and McQanahan, 1961; Bair and WiBard, 1963) polonium (Morrow and1 Gibb, 1958)
dan radon (Milter, 1964; Lie, 1964; Stava, 1965); Pada umumnya butir
radionuklida yang kecil akan melekat diseluruh saluran pernafasan. Makin
besar suatu butir-butir maka perlekatan pada saluran pernapasan akan berkurang.
Butir-butir yang lebOt besar dari 10 a tidak akan dapat melekat dan melewati
alveoli dan akan terkumpul pada bagian saloran pernapasan bagian atas
dan kemudian dibersihkan dari daerah itu dengan caraccara fisioiogis yang
lainnya. Karena kemampuan untuk menyarmi, dari rongga hidung adalah
penttng sekali Sebagaimana diketahui sebagian besar dari radionuklida di-
atmosfir akan membentuk suatu agglomerasasi dengan zat-zat lain (Standard,
1959).

Dari segi fisiciogis pembuangan radionuklida dari saluran pernapasan. (lung
clearance mechanism ) dapat terjadi dengan 3 kemungkinan. Pertama pem-
buangan radionuklida ini dilakukan oleh rambut getar dan lendir yang ter-
dapat didaiaro saluran pernapasan- Gerakan dari transport butir-butir akan
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dart bronchiolus terminal» menuju ke bronchus dan akhimya sam-
ke trachea. Dari sini akan diteruskan kesistim lain yaitu melalui trac-

e s digestiVus (saluran makan).

Cara yang Iain ialah radionuklida yang larut akan berdifusi melewati mem- ,
t,ran alveoli dan masuk kedalam pembuluh darah. Dan cara yang terakhir I
jaiah dengan cara phagocytosis. Setelah mengalami yngrosakan uengan ca-
ra phagocytosis maka radionuklida ini akan dibawa kedalam saluran tym- i^
phe atau dikumpulkan didalam kclenjar lymphe (Casarett, 1960;Feiin, 1921).

Selain melalui saluran pencernakan saluran makanan dan saluran pernapasan ,
radionuklida dapat nula masuk kedalam tubuh hewan terrestrial dan manu-
ka melalui kulit, meskipun jalan ini tidak memegang peranan yang penting.

Tritium oksida dapat diabsorb melalui kulit dengan baik. Didalam suatu at-
mosfir yang terdapat uap air dengan tritium , tritium akan dapat masuk ke-
dalam tubuh melalui pernapasan dan melalui kulit. Masuknya tritium oksida
melewati kulit bergantung kepada tekanan air, waktu pendedahan(exposure>
dan temperatur kulit (Lobitz and Daniels, 1961; Delong et tf/.,1954; Pinson
and Langham, 1957).

Kemampuan1 J l J untuk menembus kulit telah mila diteliti pada rnanusia
(Tas and Feige, 1958; Xutzim, 1956) dan pada hewan (Wood et rl., 1965).
Dua sampai 10% 1 3 1 J dengan konsentrasi sebesar 2% dijumpai dit'plcn air
seni dan kelenjar thyroid bila zat ini diusapkan pada kulit tangan na.r;isia
selama 14 jam! Bila jodium yang sama diusapkan pada kulit domia maka •£
2-14% dari dosis yang diberikan akan didapati didalam kelenjar thyrcicV Pe-
nyerapan uranium melalui kulit dapat terjadi dengan mudah dan dr-a t me- '•
nimbulkan tanda-tanda keracunan yang akut. Bentuk-bentuk yang mi'c'ah di
serab oleh kulit ialah dalam bentuk uranyl nitrate; uranyl fluoride; i'rcnyl
pentachloride; uranyl trioksida; natrium diuranate dan ammonium diuranate
(Orcutt.1949).

Transport radionuklida didalam tubuh.

Sebagaimana diketahui radionuklida mempunyai sifat-sifat kimia yang sa-
ma dengan unsur-unsurnya (isotop) yang stabil. Jadi proses-proses met3bo- t

lisme didalam tubuh dari isotop .yang radioaktif adalah sama dengan iso-
topnya yang stabil. Pengetahuan fisiologi dan biokimia dari mineral dioa-
lam tubuh hewan dan manusia maupun tumbuhan adalah penting untuk
dapat mengamati perjalanan radionuklida didalam tubuh.

i?
Pada. umumnya unsur-unsur ini baik yang stabil maupun yang radioaktif *•£
berada didalam peredaran darah (plasma) didalam beberapa bentuk, ialah :
didalam bentuk ion yang bebas, dalam ikatan dengan protein atau mem-
bentuk ikatan-ikatan anorganik maupun organik .dengan berat molekul {•
yang rendah. Cesium-137 akan berada dalam bentuk ion bebas sedang- 1
kan Sr dan 45Ca akan terdapat didalam semua bentuk yang disebut- |
kan diatas. 2

Kalsium yang bukan radioaktif akan berada didalam tubuh didalam kea- A
daan keseimbangan antara beberapa' kompartement tulang, cairan tubuh, ~J\
ususdan ginjal (Djojosot'oagio, 1964; McLean and Urist, 1961). Hal yang %
sama akan terjadi pula pada 9 0 S r (McQean and Hastings, 1935). Besi-55
dan- 59 mempunyai sifat-sifat yang saraz dengan besi yang stabil dan ter- i
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ikat kepada transferin, sebu.th ( ^ o b u l i n (Laurell, 1947; Jandl arid Katz,
1963; Djojosoebagio, 1974>.

i
Didalam bentuk dan ikaiau masing-masing yang spesifik, radionuklida se-
perti juga isotopnya yang *u»bil akan mengalami proses fisiologis dan bio-
kiraia yang kemudian dapat «likumpulkan didalam sesuatu alat tubuh ter-
tentu. Radionuklida ini aicari dipergunakan untuk proses-proses yang spe-

. sifik seperti * l J akan terfcumpul didalam kelenjar thyroid untuk pem-
bentukan horraon thyroxin, * ' i e . untuk proses erythropoiesis; 4 s C a dan

Sr untuk pembentukan tulang dan sebagainya. Bfla zat-zat itu bekerja
dan kemudian dirusak didalarn fubuh, raaka radionuklida dapat dikeluar-
kan dari tubuh melalui air -icni, faeces, keringat ataupun pernapasan
dan sebagian lagi akan dipalt.ij Kembali oleh tubuh (recycling) untuk
membentuk zat-zat yang \.%w.\.

4 3. Retensi radionuklida didalam tiihuh

Bergantung kepada afinit;t>.ny:i yang spesifik dari radionuklida terhadap'
alat-alat tubuh tertentu maka akan didapati perbedaan konsentrasi yang
berbeda (penyebaran relatil, illative distribution) didalam berbagaibagai
alat tubuh. Penyebaran rcl.ilil mi akan bergantung kepada| waktu, Stron-
tium, radium dan kalsium akan terkumpul didalam tulang, meskipun pe-
nyebaran didalam tulang inipiin »idak merata. Stront ium-90, misalnya
akan terkumpul dipermukaan «lari kristal tulang, pada tulang yang baru
dibentuk dan disekitar llavcr.i.in canals (Comar and Wasserman, 1964).

Cesium—137 akan terkumpul ilidalam otot-otot. Percobaan yang dilaku-
kan pada babi dan ayam (Ikman. 1961) menunjukkan bahwa mula-mula

7 C s akan terkumpul lcdih hanyak pada otot diaphragma tetapi 4 ming -
gu setelah pemberian raduiiniklida itu per oral 1 3 7 C s akan banyak ter-
kumpul pada otot-otot lain, icrutama pada otot-otot yang banyak dipa-
kai untuk bekerja.

Radioaktif cerium akan l<auy.ik icrkumpul didalam hati dan didalam
dosis yang toxic dapat mcuvt-habkan degenerasi lemak pacla hati (Mag-
nusson, 1963).

Lamanya retensi radionuklula ilidalam tubuh bergantung kepada besarn>3
tubuh. Bila besar tubuh nicitiii«kat maka paruh umur bioiogik juga me-
ningkat (Tabel 2). Ekskrexi «lari radionuklida dipengaruhi pula oleh bebe
rapa faktor fisiologis lainuya, anlaranya umur (Pendleton et al, 1965):
kehamaan (Bengtsson et <i/.. |«><,4) dimana ekskresi 1 3 7 C s menurun sete
•hto.^ melahirkan. Demikian pula iklim dtlaporkan mempengaruhi ekskresi

Cs. Didalam musim ilmgitt ckskresi 13>TCs nampak menurun dengan
paruh umur bioiogik 68 hart pada musim panas dan 1 3 0 h a r i pada mu-
sim dingin (Bani, I9bt>). iVnukian pula perbedaan geografis menunjuk-

"Itan adanya perbedaan keicpatan ckskresi 1 3 7 C s dari dalam tubuh (Li-
den, 1964). Hal ini mungkut «liscbabkan karena perbedaan diet dan b^r-
akibat terjadinya. laju mctuK>Usine.

Pola yang sama akan dUUpatt didalam ekskresi dan retensi dari berbag-»1

radionukHda. Faktor-faktor yang lain seperti kerja, penyakit, macam dif'
dan tingkat keafctipan fistologis akan mempengaruhi pula proses retensi
dan ekskresi dari radionuklula didalam tubuh hewan maupun nianusia.

Tidak ak;
kita pero
didaerah

5. AKUJ

Salah sat
ngetahuai
nya menj
terhadap
jumlah pi
belum in
lah mem

Lai
dapat pu
rat ke lai
air, keku
menutup
masuk k<

Ak5.1.

Ta
si"
ak;
die
mi
ng
mi
ng
m<
ak

Di
m
pa

Pi
m
se
te
te
di
bi
P*
sc
t l

y
a
n

C
d

160



Tidak akan jauh m e n y i m p a n g bila kita harapkan bahwa data y a n g akan
kita peroleh didaerah tropis dengan ikl im dan diet yang berbeda dengan
didaerah dingin, akan memberikan hasil y a n g berbeda pula.

5. A K U M U L A S I R A D I O N U K L I D A O L E H O R G A N IK A K W A T I K

Salah satu hal yang c u k u p pent ing dan raendapatkan porhatian o l e h S m u pe-
ngetahuan diabad a t o m ini ialah untuk memberikan gambaran atau setidak-tidak-
nya mengira sampai berapa jauh resiko y a n g akan dialami o l eh organisme akwatik
terhadap pencemaran radioaktif. Sebagaimana kita sadari, makin meningkatnya
jumlah penduduk d ibumi ini maka sumber makanan yang masih luas dan relatif
be lum intensif dijamah ialah laut dan lautan. Jadi produktivitas dari lautan ada-
lah merupakan suatu aspek ekonorais.

~, -Laut lepas selain dapat dicemari o l e h radionuklida langsung dari atmosfir,
dapat pula dicemari o l e h radionuklida dari d a r a t Transport radionukl ida dari da-

' rat ke taut dipengaruhi o l e h hujan, luas permukaan yang digenangi (d ihanyutkan)
air, kekuatan ikatan antara radionuklida dengan tanah, karang dan tanaman yang
menutupi suatu dae iah daratan dan juga dipengaruhi o l eh laju erosi tanah yang
masuk kedalam sungai-sungai dan kemudian k e laut serta tanaman laut lainnya.

5 .1 . Akumulasi radionuklida o leh tanaman akwat ik .

'• Tanaman akwatik mengambil zat-zat k imia dan radionuklida dengan "absorb-
si" langsung dari air disekelilingnya. Unsur-unsur langka ( trace e lements) ini
akan dapat diasimilasikan o leh t a n a m a n laut bila berada didalam bentuk i o n
didalam air dan terjadi suatu reaksi pertukaran ion pada permukaan organis-

a m e tersebut (Johnston,* 1964) . Jika unsur langka ini te lah dipertukarkan de-
ngan i o n lain pada permukaan organisme maka akan terjadi beberapa ke-
mungkinan. Pertama unsur ini dapat dipertukarkan kembal i kedalam air de-
ngan unsur lain. Kedua , dapat terbentuk kompleks pada permukaan organis-
m e dan akan l eb ih l a m a berada pada permukaan dan k e m u n g k i n a n terakhir
akan masuk k e d a l a m organisme.

Didalam percobaannya dengan menggunakan tanaman air tawar W l o d e k ( 1 9 6 8 )
mengemukakan b a h w a 1 3 7 C s mula-mula ada didalam ikatan yang tidak kuat

a pada permukaan tanaman dan k e m u d i a n ikatan ini akan ter lepas . Pengum-
pulan ion-ion langka seperti Cu, F e d a n Zn dimasukkan keda lam sel melewat i

ltr. membran sel dari larutan berkonsentrasi rendah tanpa memer lukan enersi dari
seL Didalam proses transport kedalam sel ini nampak t idak ada hambatan

.. , terhadap difusL Laju pemasukkan unsur-unsur ini bergantung kepada jumlah
; tempat yang m a s i h tersedia didalam seL Demikir.n pula s i fatnya terhadap ra-
i dionuklida kobal t dan mangan. Radionukl ida lainnya sepert i z irconium, n i o -

i- \ bium dan cerium terkumpul pada tanaman laut dengan absorbsi pada
; permukaan luarnya. Hanya sejumlah kecB -saja yang akan masuk kedalam
J sel (Seltman, 1958; Kyker, '962). Radionuklida seperti zirconium, ru-

r- i thenium dan cerium akan membentuk suatu ikatan atau suatu kompleks
. yang kuat didalam bentuk larutan atau koioid dengan permukaan tanam-

1; ' i an seperti dengan ganggang. Unsur-unsur ini juga akan terikat pada per-
I mukaan plankton dan sampah-sampah organik lainnya.

Ganggang laut dan phytoplankton tidak memegang peranan yang penting
didalam memindahkan radionuklida terutama 90Sr, l 3 7 C s dan 6 s Z n ke-
pada hewan-hewan (Chipman, 1958, Rice 1956).

- • - • - • / .
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5.2. Akumulasi radionuklida aleh hewan akwatik,

Bunga karang (spongeI mengambil makanan atau unsur langka tidak
lam hentuk laiutan tetapi didalam bentuk butir-bui-an. Butir-butiran i
dihanyutkan oleh suatu aliran air yang lemah yang disebafefcan oleh sel-
sel hunga karang disebut choanocyte. Butir-butiran ini afcan mengalami
penoemaan intraseluler dan butir-butiran yang tidak dapat dieernakan
akan dikeluarkan keluar tubuhnya masuk kemhali kedalam air.

Dariliteralur yang dikumpulkan nampaknya hewan akwatik lebih banyak
mengumpulkan radionuklida langsung dari lingkungannya. Pengamhilan ra-
dionuklida ini ditakukan melewati permukaan tubuh, insang dan sirip.
Meskjpun makanan juga memegang peranan didalam djstiibusi radionukli-
da pada hewan-hewan akwattk, peranan makanan ini tidak begitu penting
jika dibandingkdn dengan pengumpulannya secara langsung dari lingkung-
annya.

Sebagai gambaran sepintas disini dapat dikemukakan data dari Townsle
et at., (1960) yang mengemukakan agar seekorikan sehesar 20 gram me-
ngumpulkan 6 s Z n melalui makanan yang sama aktivitasnya dengan yang
didapat langsung dari air sekitamya, ikan ini hams menghabiskan 13.000
ekor ciustaceae. Ini menuniukkan bahwa pengumpulan 6 s Z n langsung
dact air disekitarnya lebih efisien dari pada melalui makanan. Demikian
puta peicobaan dari Templeton (1962) menunjukkan bahwa ikan laut yang
diberi makanan dengan 9 0 S r makanan ini hukan merupakan sum her y;mg
utama dari 9 C Sr yang terdapat didahim tubuhnya.

Crustaceae mengumpulkan radionuklida lebih langsung dari Hngkungan air
disekitacnya dari pada dari makanan didalam bentuk ganggang yang dibe-
ri label radiuaktif (Matsue and Hirano, 1956). lkan air tawar mengumpul-
kan 5 Ca dan 3 2 P terutama sckali dari air lingkungan. Semhilan puluh
empat persen dari Kalsium yang diperlukannya diambit dati air lingkung-
an d m sisanya (6%) melalui makanan. Kalsium didalam iuhnhnya dikum-
pulkan lebih banyak mclalui insang sedangkan A2V dikumpulkan pula (di-
samptng melalui insang) mclalui sirip ekor (Tomiyama ct a!.. I95S).

Ikan-ikan yang mendapatkan makanannya dalam bentuk benthos (benthos
feeding flshec) y?ng bcrada didalam suatu lingkungan yang dicemari oleh
radionukltda iv-engumpulkan radionuklida sampai 78% didalam tubuhnya
dart air dan bukau dari makanan (Lcbedcva, 1962).

Meskipun sebagian besar peneliti menganggap bahwa akumulasi radionu-
•dida oFeh organisme ak'vatik terjadi langsung dari air lingkungun, seba-
gian dari peneliti (tidak banyak) heranggapan bahwa ranfai makanan ada-
lah jalan yang utama terjadinya akumulasi radionuklida didalam tubuh
hewan-hewan akwatik, tcrutama ikan (Krumholz and Foster, 1957; Davis
and- roster. 1958; Williams and Pickering 1961).

Pola dari hewan-hewan laut didalam mengumpulkan usnur-unsi:r kimia tcr-
utama sckali terjadi langsung dari absorbsi unsur-unsur kimia ini dari air
disfkitamya. Zat-?at organik yang rumil dan kompleks diitkumulasikan
kudalain tubuh hewan-hewan ini mclalui proses pengambilan makanan sc-
cara hcterotropik. Cara ini temtama sekali teTjadi didalam pengumpulan /at
karlum untuk hewan-hewan tersebiit. Sebngian kecil dari fnsfor dan un-
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sur-unsur langka yang terdapat didalam molekul biologis tertentu juga di- . ) |
kumputkan dengan cara proses sistim makanan heterotropik (Polikarpov, 1966). ^

Bila organisme akwatik mati maka zat-zat radioaktif akan dapat mengen- ^|
dap pada dasar laut atau perairan tawar dan tinggal disana bersama sel- $
set detritisnya atau dapat pula lepas dari sel-scl yang telah rusak dan / |
masuk kembali kedalam air lingkungan. '-

Pada pcnelitian dongan ganggang ternyata hahwa bila ganggang ini mati J
maka l 3 7 Cs dan Ce akan tetap tinggal pada sel-sel detritis dan bah-
kan sel detritis ini masih dapat menyerap 1 4 4Ce dari air lingkungan, Se- ,
baliknya 9 0Sr akan kembali larut dalam air lingkungan bila ganggang ini
matt dan rusak (Williams, l%0; Rice, 1956; Spooner, 1966). /

Konsentrasi radionukiida didalam air selain tergantung kepada faktor kon- ;;
sentrasi dari radionuklidanya juga bergantung kepada kepadatan biomas •
plankton yang terdapat disesuatu daerah. Hanya biomas yang padat (10

| gm/m3; atau lebih) dan dengan faktor konsentrasi yang tinggi (sampai A
\ 1000) barulah organisme ini akan berarti didalam ikut menentukan kon- [
I sentrasi radionukiida didalam lingkungan. Meskipun demikian, peranan ' l[
\ organisme akwatik ini didalam proses nugrasi dari zat-zat kimia tetap ti- . /?
| dak dapat diabaikan. Peranannya adalah didalam migiasi horizontal dan , ,
| vurtikal, didalam proses filtrasi biologis, dalam pembentuk >.ces dan '
I pada kemafian-kematian dari OTganisme tersebut. Fada v . terjadi mi- .
1 grasi ataupun organisme itu dipunahkan oleh organisme , maka orga- ' :

t kiisme akwutik ini akan diganti dengan generasi yang ban Dengan jalan ; ".•}
demikian konscntrasi radionukiida didalam air yang tercemari ini makin ' 2
lama makin berkurang. :

Disamping adanya migrasi yang vertikal dari radionukiida terdapat pula "
radionukiida yang berada pada lapisan permukaan air didalam waktu yang T-'
cukup lama. Radionukiida ini terkumpul didalam organisme akwatik me-
ngalami proses sedimentasi. Plankton yang spesifik, berbagai bentuk inver-

| tebrata, telur ikan, larvae dan sebagamya akan tetap berada dalam per- j
] Jtnukaan air laut (hyponeuston). Organisme akwatik dari klas ini akan tetap |
I ada pada permukaan laut meskipun percampuran dilapisan ini terjadi de- . :'i:

I ngan baik (Harley, 1956). >fl

* Untuk penentuan radionukiida didalam air laut terdapat beberapa macam .'-$
indikator biologis yang baik antaranya ganggang laut cokelat, ganggang ;|
laut merah dan tenunan lemah atau lunak (daging) hewan-hewan laut un- -;||
tuk 7Cs; ganggang laut cokelat, kulit kerang dan tulang-tulang he wan H
alut untuk *?& ganggang untuk 95Zr, 9 S Nb dan 1 3 1 J; ganggang dan crus- ll%
taceae untuk 1 0 6 Ru. ^1

6. FAKTOR KRITIS DALAM PROSES AKUMULASI RADIONUKLIDA PADA M
MANUS1A. _ ^

Tujuan akhir dari pertumbuhan dan perkembangan suatu ilmu pengetahu- •;•&
an, dengan sepia macam bentuk efek sampingannya, adalah untuk kesejahte- ,/|j
raan manusia. Ini tidak terkecuali didalam bidang ilmu pengetahuan nuklir. Ma- ; t |

; nusia sebagai organisme yang paling tinggi perkembangannya diantara organis- -- |
i me lainnya mempunyai kemampuan untuk melakukan sesua^u berdasarkan ke- ^

inginan dan penilaiannya didalam menguasai organisme lainnya. . V;



6.2. Akumulasi stontium-90

Strontium radioaktif yang timbul akibat ledakan nuklir adalah 90Sr (t1-

Qleh karenanya adalah penting untuk mengetahui faktor-faktor yang kri- |
tis sehubungan dengan terjadinya pencemaran lingkungan oleh zat-zat radioak- j
tif. Yang dimaksud dengan faktbr kritis adalah faktor-faktor atau hal-hal yang \
utama yang dapat menyebabkan kelainan-kelainan biologis. Faktor-faktor ini \
adalah sedemikian rupa sehingga faktor-faktor lain dapat diabaikan didalam me- s
nyebabkan kelainan-kelainan biologis yang timbul. Dengan mengetahui faktor- \
faktor kritis ini d§patlah_kita dengan segera menanggulangi suatu pencemaran ;
dengan tepat tanpa membuang tenaga dan biaya dengan menangani faktor- ;
faktor lain yang sebenarnya tidak. penting didalam menyebabkan kelainan-kela- ;
aian„ biologis yang raerugikan. I

Kebiasaan (habit) makan akan memberikan jalur yang berbeda dari radionuk- \
h"da untuk sampai kepada manusia. Penduduk yang sebagian besar dari kalsi- '
umnya diperoleh dari bahan-bahan yang berasal dari hewan akan lebih kurang <
tercemari strontium radioaktif dari pada penduduk yang memperoleh sebagian '
besar dari kalsiuranya dari, bahan-bahan yang berasal dari tanaman. Hal ini
disebabkan karena pada penduduk yang kedua ini hambatan biologis(biological
barrier) yang disebabkan oleh hewan ditiadakan,

Dari radionuklida yang terdapat dialam baik yang dihasilkan untuk tujuan
damai maupun untuk tujuan peperangan ialah l3 lJ,90Sr, 89Sr, dan 137Cs.
Jalur kritik dari ketiga radionuklida ini dapat diperhatikan pada gambar 3.

6.1. Akumulasi jodium-131

Jodium-131 mempunyai paruh umur 8 hari. Didalam suatu ledakan nu-
klir 1 3 1 J secara relatif terbentuk didalam jumlah yang besar. Radioriuk-
lida ini akan masuk kedalam jalur makanan dan akan terkumpul dan
terkonsentrasikan didalam kelenjar thyroid.

Didalam fallout radionuklida yang penting ialah yang berasal dari fall
out troposfir sedangkan131J yang berasal dari fall out stratosfir tidaklah
penting, disebabkan karena paruh umurnya yang pendek radionuklida in:
boleh dikatakan lenyap karena peluruhan. Radionuklida jodium yang ma-
suk dan terkumpul lebih dahulu didalam tanah sebelum diserap oleh tan-
man kemudian sampai kepada manusia yang akan' lenyap kare"? Deluruh
an . Jadi faktor- kritik dar i l s l J untuk sampai kepada manusia ialah
1 3 *J yang mencemari tanaman secara langsung, kemudian dim akan oleh
hewan dan akan sampai kepada manusia yang minum air susu hewan.
Bagi penduduk yang tingkat sosial ekonominya rendah-umumnya dinegari
tropis atau negara-negara yang sedang berkembang dimana sebagian bahar. r

makanannya berasal dari tanaman maka131J akan dapat lebih cepat ".
sampai kepada manusia. Pencemaran131J melalui tanaman dapat sangat ^
kurangi dengan jalan mengupas buah-buah-an atau mencucinya terlebih ^
hulu.

Dengan jalan demikian maka radionuklida yang mencemari permukaan >lU

ah-buahan dan sayuran dapat dihilangkan (gambar 4). Sebapaimana dike1;---
kakan dalam bab yang terdahulu13 * J dapat pula sampai kedalam tubuh
manusia melalui pernapasan. Tetapi jalan ini tidaklah penting.
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28 tahun) dan 8 9Sr (t% : 51 hari). Karena paruh umurnya yang panjang
dan paurh umur biologiknya yang raencapai 50 tahun, Sr ini mempu-
nyai potensi merusak yang lama pula. Disamping itu radioaktif ini akan
masuk kedalam tubuh bersama kalsium dan akan terikat didalam tulang
dah selama itu pula merupakan radiasi intern.

Jalur yang^utama dari strontium akan sampai kepada manusia ialah me-
lalui makanan yang beisuraber dari tananian dan bahan-bahan yang ber-
asal dari hewan (gambar S). Berbeda dengan pencemaran 1 3 1 J, tnaka pen-
cemaran tanaman yang langsung maupun tidak langsung (akumulasi terlebih
dahulu didalam tanah) oteh 9 0Sr ikut memegang peranan didalam proses
migrasi radionuklida ini kedalam tubuh manusia. Sebagaimana telah di-
kemukakan didalam bab yang terdahulu, migrasi 9 0Sr dari tanah, tanam-
an dan kemudian kepada manusia dipengarahi oleh mobilisasi kalsium.
Didalam setiap jalur makanan, mulai dari tanah, tanaman sampai manu-
sia kalsium akan lebih baik diserap dari pada strontium. Jadi disini kal-
sium merupakan suatu hambatan biologis terhadap strontium.

Pencucian bahan makanan yang berasal dari tanaman juga merupakan
hambatan-hambatan mekanik terhadap strontium yang mencemari tanam-
an secara langsung.

6.3. Akumulasi Cesium—137

Radioaktif 1 3 7 Cs mempunyai paruh umur selama 30 tahun dan paruh
umur biologik antara 70 — 140 hari. Didalam sistim biologis unsur ini
mempunyai sifat-sifat yang sama dengan kalium. Didalam bab 3 telah di-
kemukakan bahwa 1 3 7Cs mempunyai afinitas yang kuat terhadap tanah.
Karenanya hanya sebagian kecil saja yang akan diserab oleh tanaman me-
laltii akar-akarnya, terutama akar permukaan.

Jadi dengan demikian maka jalur yang utama dari 1 3 7 Cs sampai kepada
manusia ialah melalui pencemaran langsung dari tanaman (gambar 6). Ka-
rena "paruh umur biologiknya yang jauh lebih pendek dari pada 9 0Sr ma-
ka efek biologisnya juga jauh lebih kurang dari pada 90Sr.

Hewan-hewan yang memakan tanaman yang tercemari oleh radionuklida
ini akan meneruskan i 3 7 Cs melewati bahan-bahan yang berasal dari he-
wan seperti dagtng, susu dan hasil-hasil dari susu yang mengalami penge-
lolaan seperti keju, mentega dan sebagainya.

6.4. Akumulasi karbon-14 dan radionuklida lainnya.

Radionuklida sebagai hasil dari fission products selain 90Sr, l i 7Cs dan137,
131 1 tidak banyak berarti sebagai radiasi intern terhadap manusia.

Karbon—14 sebagai hasil aktivasi neutron (neutron activation) mempunyai
paruh umur selama 5800 tahun adalah yang paling penting. Sebagai di-
ketahui karbon merupakan salah satu komponen yang penting didalam
organ-organ hidup. Atmosfir, biosfir terrestrial, lautan baik pada permu-
kaannya maupun dasar laut adalah merupakan sumber dari I 4 C .

Radionuklida yang lebih penting yang ada hubungannya dengan makanan
yang berasal dari lautan dibandingkan dengan makanan yang berasal dari
terrestrial adalah hasil fission products 14*Ce dan hasil activation products
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«petti 6 5Zn, s s F c , s 9 F c dan 6 0Co. Hal ini disebabkan karcna beberapa
hewan akwatik dari lautan dapat mengkonsentiasikan radionuklida ini di-
dalam tubuhnya. Untunglah bahwa kerusakaorkenisakan yang disebabkan
oleh ladionuklida Ini tidak bciarti dtbandingkan dengan radiasi 9 0 Sr dan
I 3 7 Cs. Strontium-90 dan 1 3 ? Cs lebih banyak mencemari terrestrial dari
pada lautan (Djojosoebagio, 1975).

Meskipun kita tahu bahwa sebagian hesar pencemaran radionuklida kepa-
da manusia adalah melalui makanan, ini tidak berarti bahwa mengganti
kebiasaan makan, dengan kondisji menu yang lebih kurang, untuk mengu-
rangi pencemaran adalah suatu tindakan yang bijaksana. Kesiko untuk me-
rubah kebiasaan makan atau macam makanan akan dapat menimbulkan
kekurangan gizi dan akibat ini akan lebih merugifcan dari pada mengun-
tungkan ditilik dari segi kesehatan seseorung ataupun kesehatan masyara-
kat yang menyeluruh.

7. RADIASI f>AN BI0EK0N0M1

Didalam setiap pekerjaan yang dilakukan manusia selalu akan dihadapi
suatu resiko yang akan merugikan dirinya. Mulai dari seorang pengendara be-
ca yang menjalankan becanya dikeramaian kota, seorang direktur pemsahaan
yang mengendarai mercedes menuju kantornya setiap pagi, seorang dokter
yang bekerja diantara orang-orang safcit, seorang penelfti yang bekerja scndiri
dilingkari oleh 4 'dinding tembok yang bisu sampai kepada penjaga mala in
dan seorang juiu masak di restoran selalu akan menghadapt resiko didalam
pekerjaannya. Resiko ini dapat berbentuk kerugian materi, kesejahteraan, ke-
sehatan dan bahkan juga nyawa seseocang.

Resiko terhadap bahaya radiasi juga merupakan salah satu resiko dian-
tara sekian banyak resiko yang dihadapi didalam kehidupan sehari-hari. Seper-
ti dikemukakan didalam awal tulisan ini, sebenarnya sejak manusia mendu-
duki planet bumi ini sejak itu pula radiasi telah didedaftfcan kepadanya yang
bersumber dari radiasi Iatar.

Didalam setiap keadaan seseorang menyadari adanya resiko dan meneri-
manya dengan asumsi bahwa keuntungan yang mungkin diperoleh adalah
jauh lebih besar dari pada ke.nungkinan suatu kerugian yang akan menimpa-
nya. Setiap menghadapi suatu keadaan orang akan selalu berusaha unluk me-
ngurangi resiko pada taraf seminimum mungkin. Tetapi sukarlah untuk men-
dapiitkun suatu keadaan dengan resiko yang mencapai atau mendckati nol.

Radiasi didalam kenyataan yang sekarang kita hadapi, jelas memberikan
keuntungan-keuntungan kepada populasi didalam bcntuk keuntungan materi
sepcrti didalam bidang industri, pertanian, ilmu pengetahuan, kesehatan, tena-
ga listrik dan sebagainya.

Didalam suatu kehidupan atau suatu populasi dimana faktor-faktor yang
majemuk mempengaruhi taraf hidup, maka taraf hidup ini akan ditentukan
oleh kemampuan dan keahlian dari populasi tersehut untuk mcmbangun dan
mcmbina serta memanfaatkan bahan dan sumbcr-sumbcr alam lainnya yang
diperlukan bagi kehidupannya. Phenomena ini bisa kita kenal dengan scbut-
an "bioeconomic".

Didalam kontek yang majemuk ini, maka radiasi hanyalah merupakan
salim satu faktor saja didalamnya. Sebagaimana dikemukakan didalam bab
pendahuluan dimana rddiasi seolah-olah merupakan pisau yang bermata dua.
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bila radiasi dimanfaatkan dengan suatu cara sehingga produktivitas meningkat
maka taraf hidup dapat meningkat pula karenanya. .Sebaliknya bila radiasi
dipergunakan dengan cara sedemikian rupa sehingga produktivitas menurun,
maka kesejahteraan dan taraf hidup populasi tersebut akan menurun pula.
: Sebagaimana diketahui dan dikemukakan oleh pemberi kertas kerja ter-
dahulu efek radiasi pada individu atau populasi yang menyebabkan kerusak-
an-kerusakan biologis dapat dimanifestasikan dalam bentuk menurunnya akti-

ti vitas dan vitalitas, kerusakan generis, timbulnya leukemia dan terjadinya car-
sgtt- cinogenesis lainnya, kelaiitan bentuk (malformation) dari fetus dan sebagai-

me- nya. Kerusakan biologis ini dapat terjadi pada suatu populasi bila populasi
ini mendapat dosis radiasi tertentu selama hidupnya. Kerusakan biologis di-
dalam populasi ini makin lama akan makin meningkat dengan .meningkatnya
usia dan meningkatnya jumlah dosis akumulasi yang diterimanya. Bila hal
yang demikian terjadi maka resiko yang dihadapi oleh populasi dalam jangka
panjang mungkin tidak seimbang lagi dengan keuntungan yang diterima
(gambar 7).

j . Oleh karena itu kita harus mengusahakan agar kerusakan-kerusakan bio-
L I logis, jadi resiko yang dihadapi adalah seminimum mungkin, meskipun untuk

] mendapatkan resiko terhadap radiasi yang sama sekali nol adalah boleh di-
katakan tidak mungkin. Haruslah diusahakan agar populasi dan pekerja-peker-
ja pada instalasi nuklir dijauhkan dari "high dose rate". Didalam hal ini yang
menjadi pertimbangan kedua ialah berapa banyak biaya yang dapat disediakan
agar populasi dan pekerja-pekerja mendapat dedahan yang nol atau mendekati nol
("zero dose iatew).

Dari gambar 7 secara teoritis dapat dikemukakan bahwa biaya yang
n- | diperlukan adalah sangat rendah sekali bila populasi dibiarkan mengalami ke-
per- ) rusakan-kerusakan biologis yang besar xarena mereka dibiarkan menerima de-

dahan radiasi yang tinggi ("high dose rate"). Biaya yang diperlukan adalah
ang | didalam bentuk untuk membangun perlindungan (shielding), teknik kerja ja-

rak jauh (remote control procedure), pengamatan radiasi yang timbul dehgan
n- - alat-alat atau dengan indikatcr biologis melalui survey dan studi ekologis

dan lain sebagainya. Demikian pula Lokakarya yang sekarang diadakan ini
juga merupakan usaha-usaha untuk mencari upaya untuk menjauhkan popu-

ne- lasi dad "high dose rate". Sebailknya bila populasi diusahakan untuk menerima
in. kerusakan-kerusakan biologis yang minimal, maka ongkos dan biaya akan da-

pat sangat ringgi
311 Disinilah perlunya suatu penilaian dan keputusan yang bijaksana. Jalan

tengah haruslah dapat diambil agar dengan "dose rate" tertentu suatu resi-
ia* Tco dapat diterima dan Jisamping itu, .dari segi industri dan perhitungan

ekonomis, keuntungan masih jauh bermanfaat dari pada kerugian-kerugian
yang mungkin diaKibatkannya. Dengan jalan demikian barulah sumber-sumber
energi yang berasal dari nuklk akan bermanfeat bagi kita dan generasi yang
akan datang. Keseimbangan yang menguntungkan antara resiko dan keuntung-
an dengan kriteria-kriteria yang mutakhir harus selalu dicari, ditentukan dan
dicari kembali tanpa berhenti. Barulah dengan jalan demikian tenaga nuklir
dengan radiasinya akan tetap menjadi hamba dan sahaya bagi manusia, raja
dari kerajaan organisme di planet* in i



8. KISIMPULAN DAN SARAN-SARAN | si

Didalara pembangunan sebuah instalasi nuklir yang selalu menjadi titik ] ™(

perhatian adalah kemungkinan adanya pengaruh radiasi dengan dosis rendah | ?_
dan merana (kronis) terhadap sistim ekologis. Data mengenai ini memang be- t
lum banyak, tidak saja di Negara kita atau di Negara-negara yang telah lebih |
dari 30 tahun memiliki reaktor atomnya. Data yang banyak terkumpul ialah ; .
mengenai pengaruh radiasi dengan dosis yang lebih besar dari pada radiasi \
yang disebabkan oleh lingkungan (radiasi disebabkan oleh radionuklida di |
alam sekitar). j ,

Pengarnatan terh'adap pengaruh radiasi dengan dosis yang rendah memer- I
lukan waktu yang cukup lama. Pada perawat-perawat yang bekerja pada bagian f . '
radioterapi yang menerima dosis akumulasi antara 63 sampai 116 rad selama '- ,
10 tahun menunjukkan adanya frekwensi mutasi kromosom yang meningkat •
dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja di bagian ini. Hal yang sama j „
didapat pula pada sebagian besar radioloog. Pekerja-pekerja pada instalasi nu- |
klir yang menerima dosis 1.4 R setiap tahun selama 15 tahun juga mengan- i
dung kromosbm yang mengalami aberasi lebih banyak dibandingkan dengan .
pekerja lain yang tidak bekerja diinstalasi nuklir (Spar, 1969). . .

Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan makin mudahnya dipero- , kg

leh zat-zat radioisotop. maka penggunaan zat-zat ini tidak hanya terbatas pa- : .
da tempat-tempat yang tertutup seperti laboratorium-laboratorium dan rumah '•_
sakit, tetapi juga akan meluas ke lapangan yaitu didalam bidang pertanian,
peternakan dan hidrologi (Djojosoebagio et al, 1973). Zat-zat radioaktif ini i ^
akan lebih mudah dan cepat masuk kedalam ekosistim. Karenanya untuk •• a

rnelindungi alam sekitar dari polusi radioaktif maupun non-radioaktif, maka ^
pengetahuan dasar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi dan [ g(

ekologi sangat diperlukan. Pengetahuan ini tidak saja bersumber dari species • ra

tertentu didalam laboratorium tetapi juga apa yang terjadi pada species di- ^
alam yang seb'enarnya (Djojosoebagio et al., 1976). ffi

Ekologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hu- . w

bungan timbal balik antara manusia dan organisme atau kelompok organis- ; ^
me dengan. tingkungan biologis dan iingkungan fisik yang ada disekitarnya. „
Dapat pula ditafsirkan sebagai suatu studi terhadap struktur dan funksi da-
ri atam sekitar kita. i

Radioekologi atau ekologi radiasi (radiation ecology) adalah suatu disi- \ ^
plin yang baru, masih muda dan berkembang mengikuti pertumbuhan dan ? ^
perkembangan sains nuklir. Bidang ini menitik beratkan peranan zat-zat ra-
dioaktif radiasi dan lingkungan. ^

Pada tumbuh-tumbuhan dan hewan fase reproduksi dari suatu siklus ke-
hidupannya adalah fase yang paling sensitif terhadap radiasi. Pengaruh radiasi ;
pada suatu populasi organisme bergantung kepada ratio dari jumlah populasi | ^
yang menyeluruh didalam keadaan siklus kehidupan yang berbeda beda padd \ ^
saat populasi tersebut menerima radiasi. I

Disamping efek yang lethal yang dapat disebabkan radiasi, efek lainnya
seperti efek genetis, efek terhadap reproduksi, perubahan-perubahan didalam
pertumbuhan, tahan (resistant) terhadap penyakit dan pembahan terhadap
faktor lingkungan adalah merupakan tumpuan perhatian dari seorang ekoloog-

Perubahan-perubahan parameter yang disebutkan diatas yang disebabkan
oleh radiasi akan dapat mempengaruhi peranan suatu organisme atau popula-
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si terhadap strukmf ekologis. Perubahan-perubahas x
perubahan parameter ini dapat didalam bentuk frs?
predator, perubahan didalam jalur makanan, transftc J S « <

I kan sistim ekologispun dapat berubah karenanya.

d a n

zat-zat, bah-

! Secara umum, hasU-hasil penelitian dan ying sampai seka-
I rang, menunjukkan bahwa tidak dijumpai adanya ?;.7^i.:uh skologis selama

dosis yang diteriraa organisme dari pembuangan >$ri?jft ridioaktif tidak me-
lebihi nilai MPC (maximum permissible concentrated V-i« MPC terhadap
lingkungan didalam jangka waktu yang lamapun rn&o ?*riu diteliti. Sampai
sekarang hal ini masih merupakan suatu roasalah yjtss M u m terpecahkan.
Dari data yang sangat terbatas Djojosoebagio dan M-^tv.uud (1976) jnen-
jumpai bahwa tikus-tikus pada daerah tropis nansjai. >Mh sensitif dari pt-
da hewan-hewan didaerah dingin, Jika kesirapulan «iv.tfttsora ini fcemudian
ternyata benar, akan menjadi pertanyaan apakah r.:.i: MPv1 yang diterapkan
dinegara-negara dengan 4musim dapat pula dipaka; ^ « n h tropis.

Manusia dapat menggunakan dan mtsraanfaatkan :-Jui*sv dan alat-alat pe-
nyebab radiasi untuk kesejahteraan manusia, tetapi njuupjiknya hal ini tidak
akan dapat dilaksanakan tanpa tenadinya'pendedahan radiisi. Karena besar-
nya pendedahan yang "Permissible" didalam arti kau cordapat kerusakan-
kerusakan dan kerugian-kerugian yang sangat mini:r..v. dUMinHngkan dengan
keuntungan yang dicapai sangat penting dan menv.rt?.?k.in p t f rha^a n P a d a

setiap pengguna energi nuklir untuk maksud-maksud J..r.v..u.
Suatu radiasi yang mempengaruhi suatu ekosis:r.r. suempunyai suatu

interrelasi antara. organisme yang ada didalamnya kisvr.a t«ereka ada ber-
sama didalam suatu daerah. Mereka juga mempunyai hutuingan timbal ba-
iik didalam proses fisiologis yang menyeluruh dari komuniti terse but.
Bergantung kepada besarnya dosis yang terdapat didaUun lingkungan(dosis
tadiasi lethal, misalnya) dapat menyebabkan punahtna species (tanaman atau
hewan) yang berguna bagi manusia. Species baru atau species yang domi-
nant dapat timbul didaerah itu. Meningkatnya radiasi Imgkuugan dalam
waktu yang lama akan dapat mempercepat punahnya suatu populasi dan
dapat mempertinggi laju evolusi dengan terbentukny.i tnut ant-mutant baru.
Species tertentu yang waktu ini tertekan oleh species lain yang lebul
wkatan dan gesit, mungkin akaif tumbuh dan berkembang karena punahnya
species saingannya yang lebih peka terhadap radiasi. Sebagai konsekwensi-
nya mungkin terjadi suatu evolusi dengan tipe-tipe organisme yang ta-
han terhadap radiasi(radioresistant).

Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pembuangan sampah-sampah ra
dioaktif bergantung bagaimana lingkungan dan sistim ekologisnya (hutan,
•lanau, padang ramput, sungai, lautan dsb.-nya) mengatur distribusi-dis-
tribusi radioaktif tersebut Mengingat hal-hal yang dikcinukafc'an diatas
dan diskusi didalam bab-bab sebelumnya, maka pengamatan-pengamatan
«•an penelitian-penelitian seperti dibawah ini perlulah dilakiikan:

(1) Penelitian didalam bidang ekologi perlu dtrencunakan sebelum dan
sesudah suatu instalasi atom atau nuklir dibangun. Dengan jalan demikian

ditetapkan suatu teori dasar terhadap radiockologi didaerah! itu
terhadap sistim ekologi .pada umumnya. Daerah ini :&kan merupakan

studi bagi mahasiswa didalam mempelajari ckologi dan radioekologi.

(2) Dinamika dari radionuklida didalam jalur makanan' didalam kon-
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I Tab*
disi lokal baik bagi akwatik (marine dan freshwater) maupun yang terres- |

'- • < 4 K
(3) Penentuan jalur dari radionuklida yang mungkin menyebabkan ra- , |

diasi pengion terhadap tndividu ata» papulasi (termasuk manusia). |
(4) Menentukan kepekaan terhadap radiasi (radiosensitivitas) dari kom- j ., t

ponen-komponen yang terdapat didalam suatu ekosistim. !

Dari data yang diperoleh nanti dapatlah fihak-fihak pembuat kebijak-
sanaan raempertimbangkan, pertama: apakah pembuangan. sampah-sampah
radioaktif adalah suatu tindakan yang tepat dan kedua: kaiau cara pem-
buangan sampah-sampah radioaktif ini diteruskan sesuai dengan meningkat-
nya piodtaksi tenaga atom, apakah keuntungan yang diperoleh akan seim-
bjng dengan resiko yang dihadapi. Integrasi dan koordinasi antara bebera-
pa disiplm yerhilah dilaksanakan didalam melaksanakan pengamatan dan j
penelitian penelitian tersebut diatas. I I

Sebagaimana hatnya dengan ahli-ahli lingkungan (environmental scien- ;
fists), ahfi radioekologi dimasa mendatang ditanah air kita akan dapat \
memberikan sumbangan yang dipertukan sehubungan dengan nieningkat- *;

nya kebutuhan energi' dinegara ini. Penelitian terhadap akibat-akibat eko-r i
logjs yang disebabkan oleh pembuangan-pembuangan sampah radioaktif I
dengan dosis rendah dan chronis adalah sangat diperlukan untiik menen- $
tukan lokaBsasi yang tepat dan menentukan kriteria kerja bagi sesuatu '
reaktor nakKr. |

Penelitian-penelitian yang kpntinyu dengan menggunakan zat-zat ra- |
dioaktif untuk menentukan jalur-jalur makanan, akumulasi biologis dida - I ^
lam sistim ekologis terrestrial dan akwatik akan memberikan keterangan- % to]
keterangan yang sangat berguna baik terhadap polusi radioaktif maupun | es<
yang non-radioaktif. Penentuan dan penelitian dengan menggunakan logam | u n

berat yang radioaktif misalnya akan dapat menentukan laju dan sebera- ,< ga
pa jauh zat ini terkumpul didalam jalan atau jalur makanan akwatik 1 -
dan sampai fcepada manusia. * *

Akhirnya seorang radioekologi akan selalu terlibat didalam penelitian- ;
penelitian baik yang bersifaf'applied" maupun yang bersifat dasar. Pene- )
lifian ini bersifat "applied" karena mempelajari jalur dan pengaruh radio- I
aktivitas terhadap lingkungan. Sedangkan bersifat dasar atau "tbasic" karena |
zat-zat radioaktif ini juga membanlu kita untuk memahami struktur dan |
runksi dari suatu sistim ekologis. I
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Tabel 1, RadiomikKtia dUtetom Ungjsungan

] Klas
r
i

i

Alamiah

i
i

< Fission
products

•
*

i

Radioiso-
i top yang
i esensiil

untuk or-
ganisme

1

\

Radionuklida utama

1.

2.

3.
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Serie ctati pelutuhan un-
sa^unsttr Uianium, thori-
um dan Actinium

KaUum-40

KacbQn-14

Stcontium-89; 90
Yhfenviiir-30; 91
Zitaoniwn-95
Niobium
Ruthenium-103; 106
Rhodium-1-6
Jadftim-131
Ceattm-137
Baiittm-137; 140
SEa%Qdymium-143; 144
Neadymiwn— 147
PsQmetMum-147

Bydjogen-3
Kaubon-H
Natsium-22; 74
PosfQr-32
SuKinr-35
KaUum-42
KdIsium-45
Mangan-54
Besi-59
Tambaga-64
Zink-65
Jodtum-131

Data :

Kenentingajuiya didalam aspek
aspek ekQlogis

Mensakibaijkan te^adiAya radiasi
lafar (dengan paroh umur yang
panjang)

Mencemari lingkungan yang ber-
asal dan "fall-out" dan/atau pem-
buangan sampah-sampah radioak-
tif

Biasa dipakai untuk mempelajari
metabolisme mineral, jalur kamanan
dan pengaruh radiasi terhadap sis-
tim ekologis.

Witherspoon, 1973.
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Table 2. Pafuh uraur biologik dari cesium-137 pada beberapa hewan
terrestrial

Hewan/Species Paiuh umur biolopk (hari) Berat batian (kg)

NGN RUM1NANSA
Manusia
Bat»
Aiqing
Monyet
Tikus
Mencit

RUM1NANSA

Sapi-betina
Sapi jantan
Rasa
Domba
Meiyangan (kijang)

UNGGAS
Ay am

1NSEK
Romala rnicroptera

Melanoplus different
Mis

Melanaplus femur-
rubrum
Chrysomela knabi

110 (S3
18
43.S0
40. SO
14
6,60

30
41
33
17
17

31

4

2

1.3
0.4

- 188) 70
28 -
U
4.10
0.250
0.025

250
870
65 -
24 -
44 -

105

100
36
53

1.7 - 2.4

5 gr.

500 ipgr.

200 mgr.

25 mgr.

ATMOSFIR

\ HASIL-H
i (daun-daun;

biji-btiiah;!"

Data : Ekman, 1967.

DAGING
MAKANIf
DARIDA
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f
ATMOSFIR

H,\S1L-HASIL PERTA-
(daun-daun; buah-buahan;
byi-bijian;umbi)

DAGING DAN BAH AN
NfAK ANN BER ASAL
DARI DAGING

INSTALASINUKLIR
P1ISAT-2 PENELITIAN

BSB.

TANAH

MANUSIA

I
PADANG RUMPUT

HEWANTERNAK

SUSU

BAHAN MAKANAN
BERASAL DARI
SUSU

Gambar 1. lalur makanan tetrestriaL Diiubah berdasarkan Comar
and Lengemann (1967). ,
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ATMOSFIR

!G RUMPirr
HASIL-HASILPERTA-
NIAN (daun-daun; buah-
buahan, bu'i-bijian
umbi)

LN MAKAN»-
SAfc DARI

I:

yang
trini
dt
sgang
I dari

DAGING DAN BAHAN
MAKANAN BERASAL
DARI DAGING

INSTALASINUKLIR
PUSATPENEUTIAN

DSB.

.il
TANAH

MANUSIA

PADANG RL'MPIT

HEWANTERNAK

susu

BAHAN MAKANAN
BERASAL DARK -
SUSU.

Gambar 5. Faktor kritis strontium-90 ( dan strontium-89) dalam jalu'r raakanan
tenestnat. Bagian yang berwarna gelap adatah merupakan faktor-faktor
kritis. Dagingdan bahan makanan berasal dari dagjng tidak memegang
peranan. penting karena strontium tidak banyu* terkumpul didaiam
bagian inL Karena paruh umumyayang panjang ikecuali strontium-89)
bahan makanan berasal dari susu yang tcrsjmpan laniapun merupakan
faktor kritis bagiunsurini.

177

r

I
I

-'#



ATMOSF1R

INSTALASI NUKLIR
PUSATPENELITIAN

DSB.

HAS1L-HAS1L PERTA-
N1AN (daun-daun; buah-

; btJi-bljian; umbi

Jkk
TANAH PADANG RUMPUT

DAGING DAN B AHAN
MAKANAN BERASAL
DAM DAGING

HEWAN TERNAK

MANUSIA

SUSU

BAHAN MAK.ANAN
BERASAL DARI |
SUSU

Bi:

Gambar 6. Faktor kritis cecium-137 dalam jaiur makanan terrestriaL Bagian yang
berwarna gelap adalah meiupakan faktor kritis. Tanah lidak, memegang
pe ranan penting didalam jalur makanan unsur cesium, karena pada
umunmya unsur ini akan terikat knat dengan tanah. Pada tanah-tanah
permukaan dan didaeiah dimana tanah perihukaan ini banyak mengan-
dung "humus", faktor tanah dapat ikut aktif didalam proses jalur makan-
an. Jadi unsur cesium mencemari organisme terutama melalui pencemaran
langsung.
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r PERTANYAAN :

! Sjukri.
I 1. Apakah ada sampah radioaktif yang dibuang di laut masih mempunyai pe-

ngaruh terhadap ekosistem disekitarnya, bila masih ada sampai berapa
; jauh dapat dirasakan ?

2. Mengingat waktu paruh yang lama dan sampah radioaktif, apakah ke-
\ masan ini sudah bisa mengatasinya, mengingat syarat«syarat yang berat
- seperti terhadap korosi, tekanan air laut dalam arus dan sebagainya.

; 3. Apakah kerugian pembuangan sampah radioaktif dalam tanah (bekas
• tambang misalnya).

JAWABAN :

j C. Sugiarto mewakili Prof. Soewondo.

2). Bila ada pengalaman, justru karena ada kekhawatiran terjadinya korosi
pembuangan di laut mendapat tentangan-tentangan di berbagai negara.

3), Ada kemungkinan leakage/kebocoran container dan zat radioaktif ter-
1 bawa air pindah ketempat lain, sekalipun sampai ini dianggap cara yang

ierbaik.

PERTANYAAN:

Dr. E. Tahir.

Hal waste product.
Mengingat ada pengaruh diet untuk mencegah penyerapan melalui usus, hal
ini dapat dianjurkan untuk mereka yang exposure terhadap waste product
radiasi.

Bagaimana dengan anjuran untuk pencegahan melalui jalan pemafasan ?

JAWABAN :

Prof. H. Soewondo

PERTANYAAN:

; Roestan Roekmantara

\ Apakah dosis 1.4 R setiap tahun selama 15 tahun yang diterima pekerja
radiasi yang menimbulkan aberasi kromosom itu dosis untulc seluruh tubuh ?
Mengingat ICRP telah menentukan 5 Rem sebagai limit exposure untuk pe-
kerja radiasL

JAWABAN :

Prof. H. Soewondo Djojosoebagio.
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PENCEMARAN AIR PANAS TERHADAP LINGKUNGAN LAUT
PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS

DALAM PEMFANGUNAN PLTN

Oleh i

Aprilani Soegiarto *) -dan Kasijan Romimohtarto *)

PENDAHULUAN

Peningkatan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia dicerminkan pada ren- i ^
cana pemerintah untuk mendirikan berbagai jenis pusat tenaga listrik diberba- 'i m

gai tempat di Indonesia. Peningkatan tenaga listrik dua kali lipat setiap lima
tahun telah disebut oleh Pemerintah sebagai gambaran tentang rencana pening- ' gi
katan tersebut. Kapasitas fistrik terpasang di Indonesia telah diproyeksikan -
akan menjadi berlipat ganda dari 200 MW pada saat ini menjadi kira-kira .. '
64.000 MW pada tahun 2000 dan dari kapasitas ini diperkirakan 80% akan di- ?
perlukan bagi P. Jawa, dimana sesudah taTiun 1985 akan dipasang kira-kira '- (
46.000 MW (BAIQUNI & SUDARSONO 1974). 's \

Disamping pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang konvensionil, yang r
sudah ada dan yang akan direncanakan, PLTN akan memegang peranan pen- : j
ting dalam menunjang tenaga listrik di Indonesia diwaktu mendatang. Hal ini • a
dapat digambark?" dari proyeksi kebutuhan tenaga listrik untuk tahun 2000 5 1
yang pada urutan terakhir dari daftar sumber penggerak pembangkit listrik
(SEMINAR ENERGI NASIONAL 1974) tercantum nuklir yang akan mengha- * t
sQkan 15 — 25.000 MW atau 23 - 29% dari tenaga listrik yang akan terse- • <
dia. - i

Dipandang dari segi beaya pembangkit untuk setiap satuan kapasitas ter-
pasang dan dari segi efisiensi pemanfaatan sumber kekayaan alam, tampaknya i
tenaga nuklir merupakarr alternatip yang paling menarik (SOEGIARTO 1975), . <
namun ada hal-hal yang diperhatikan dalam kaitannyi dengan kemungkinan pen- ; j
cemaran lingkungan laut yang lebih. besar: yang dapat diakibatkan oleh PLTN . ,
jika pembangkit-pembangkit tenaga listrik ini dibangun di tepi pantai atau di | ,
tepi muara sun gal PLTN mempunyai efisiensi thermis lebih rendah dari PLTU, f
yang berarti panas buangan yang dihasilkan oleh PLTN untuk setiap satuan I
MW tenaga MW tenaga listrik yang dihasilkan lebih besar dari PLTU. f

Mengingat semakin susutnya persediaan air tawar untuk air jernih maupun |
untnk air pendingin di Indonesia ujnumnya dan di Pulau Jawa khususnya, raa-
ka kemungkinan besar PLTN akan dibaiigun di pantai dimana persediaan air
pendingin berupa air laut masib cukup berlimpah.
Air panas bekas pendingin akan dibuang kembali ke laut, karena cara ini me-
rupakan cara yang ekonomik dan praktis.
Hal ini dapat menimbulkan pencemaran panas pada lingkungan laut. Sebagai
contoh di Amerika serikat diperkirakan bahwa pada tahun 1970,81,3% pence-
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maran panas yang terjadi di ekosistim akuatik (termasuV ekosistem laut)
berasal dari pembangkit tenaga listrik. Dengan adanya rencana penambahan
pembangunan PLTN di negara ini, maka dalam tahun 1980 seperlima dari seluruh
ekosistem akuatik akan terkena pencemaran (SOEGIARTO 1974).

Kemungkinan pencemaran panas yang diakibatkan oleh pembangkit-pembang-
kit tenaga listrik terhadap lingkungan laut di Indonesia sehenarnya masih merupa-
kan hal yanp, baru. Pengalaman-pengalaman negara-ncgara majiu dalam masalah pen-
cemaran ini perlu mendapat perhatian, karena lingkungan pantai yang bakal men-
jadi sasaran bagi pembangunan PLTN di Indonesia sangat penting sebagai sumber
utama bagi kehidupan sebagian besar nelayan-nelayan kita.

Kertas kerja ini disajikan untuk memberi gambaran umum tentang pencema-
ran panas terhadap lingkungan laut yang mungkin diakibatkan oleh kegiatan-kegi-
atan pembangkit-pembangkit tenaga listrik serta akibat-akibat buruk yang mungkin
ditimbulkan terhadap kehidupan biota laut khususnya dan terhadap kehidupan
manusia dipantai umumnya.

SUHU SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR LIHGKUNGAN YANG AMAT

PENTING.

Barangkali tidak ada faktor lingkungan lain yang secara umum sepenting suhu
(MOORE 1958). Kenaikan suhu dapat mempercepat reaksi-reaksi kimiawi. Hukum
van?t Hoff menyebutkan bahwa kenaikan suhu 10°C melipat duakan kecepatan
reaksi, meskipun secara umum hukum ini tak dapat dipakai. Proses-proses badaniah
yang merupakan hasil dari sedikitnya dua proses, pembentukan dan pemecahan,
akan menaik sampai puncaknya dengan kenaikan suhu, tetapi kemudian menurun
kembali. Ini terjadi dalam reaksi-reaksi enzima.

Perubahan suhu cenderung untuk mempengaruhi proses-proses kimiawi yang
terjadi secara simultar. dalam jaringan tubuh tumbuh-tumbuhan dan binatang,
dan karenanya juga akan mempengaruhi jasad-jasad hidup tersebut secara menyelu-
ruh.

Pengaruh suhu terhadap proses-proses fisika dapat digambarkan misalnya
dengan mengurangnya daya larut zat asarn dari air dengan meningkatnya suhu,
sebaliknya viscositas air akan naik den Ban turunnya suhu, dan sebaliknya akan ter-
jadi, misalnya viskositas air laut akan meningkat lcbih dari dua kaU lipat
dengan penurunan suhu dari 30° ks 0° dan daya larut zat asam meningkat menja-
di hampir dua kali lipat. Proses-proses fisika lainnya seperti kenaikan salinitas,
turbulensi air mempunyai kaitan erat dengan perubahan atau perbedaan suhu air
laut.

Hubungan antara suhu dan penyebaran geografxk biota laut telah kita keta-
hui. Contoh yang paling populer ialah penyebaran karang. Binatang-binatang
karang ini tidak dapat hidup pada laut yang suhunys jauh dibawah 21°C. Daerah-
daerah subtropik dan daerah-daerah dingin dimana.suhu Winter minimum jauh
dibawah 21°C tidak terdapat karang. Akibatnya penyebaran geografik dari te-
rumbu karang terbatas pada suatu jalur sekeliling permukaan bumi di kiri kanan
katulistiwa sampai didaerah subtropik yang suhu perairannya tidak pernah turun
dibawah 21°C.

Lebih penting lagi dalam kaitannya dengan masalah pencemaran panas
dilaut ialah toleransi berjenis-jenis biota laut terhadap kenaikan suhu, karena pada
hakekatnya pencemaran panas pada lingkungan akuatik adalah masalah toleransi
kehidupan akuatik maupun manusia yang memanfaatkan lingkungan akuatik tersebut
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terhadap perubahan suhu lingkungan. Biota akuatik dari daerah sedang dan dingin
umumnya tahan terhadap perubahan suhu yang besar.
Sebaliknya biota akwatik yang hidup di perairan tropik dimana perubahan suhu
sepanjang tahun tidak besar biasanya tidak cukup toleran terhadap perubahan
suhu yang besar. Perairan Indonesia mempunyai perbedaan suhu umum± 20 -
29°C sedangkan perairan pantainya antara 27 — 31 C.

Penting dicatat pula keterangan MAYER (MORRE 1958) yang menyebut-
kan bahwa sebagian besar jenis-jenis biota dari perairan panas hidup lebih de-
kat pada batas suhu tertinggi daripada suhu terrendah. Ini berarti bahwa kita
hams lebih berhati-hati terhadap penaikan suhu air daripada penurunan suhu.

GAMBARAN TENTANG BESARNYA PENCEMARAN PANAS OLEH PEM-
BANGKIT LISTRIK.

Pembangikit-pembangkit listrik baik yang menggunakan bahan bakar batu
bara, gas, dan minyak maupun nuklir, dan yang menggunakan sistim siklus
uap, memerlukan sejumlah besar air untuk pendingin yang dialirkan melalui
kondensor. Waktu uap dirubah menjadi air didalam kondensor, timbul panas
yang harus dibuang.

Cara pembuangan yang paling ekonomis dan praktis adalah memindah-
kan panas ke air, sedangkan cara yang termudah ialah dengan sistim "once
through cooling", yakni dengan menghisap air pendingin dari sungai, danau
atau laut, dilewatkan melalui kondensor dan dibuang kembali ke sumbernya
dengan suhu 5 - 10 C lebih panas dari suhu air sumber.

Berikut adalah besarnya air panas dan besarnya kenaikan suhu yang di-
hasilkan oleh pembangkit-pembangkit tenaga listrik.

a. Pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar minyak berkapasitas 1 juta kW
dan efisiensi 40%, mampu membuang air 110 juta L (30 juta gallon) per
jam dengan meningkatkan suhu 15 F ( ± 8,3 C) sedangkan yang bertenaga
nuklir dengan kapasitas sama tetapi efisiensi 30%, mampu membuang air
sebanyak 190 juta L (50 juta gallon) per jam dengan menaikkan suhu 15°F
(8,3°C) (SOEGIARTO 1975).

b. Pembangkit listrik Morgantown Potomac Estuary, Maryland, USA dengan
bahan bakar minyak (fossil fuel) yang terdiri dan dua unit masing-masing
berkapasitas 572,9 MW dan 575,17 MW dan masing-masing dengan pompa
air pendingin tambahan mampu membuang air panas sebanyak 826.000 ga-
llon per menit (49,56 juta gallon per jam) dengan menaikkan suhu 9,2 F
( ± 5,1°C) CARTER 1973).

c. Pembangkit listrik PEPCO Chalk Point menggunakan minyak, berkapasitas
2 x 355 MW, di muara Patuxent. Maryland, USA masing-masing mengguna-
kan 15 juta gallon per jam dan menaikkan suhu pada kondensator 11,4 F
(6,3°C) (CARTER 1968).

d. PLTU Priok UNIT III & IV mempunyat perbedaan suhu air masuk dan ke-
luar sebesar 2 -" 4°C (MARTONO 1975).

MANFAAT DAN AKIBAT AIR PANAS BUANGAN

Sebenarnya pengaruh air panas hasil buangan pembangkit tenaga listrik
terhadap lingkungan akuatik banyak diteliti di beberapa negara. Tetapi di In-
donesia belum ada p'-'-H'litian semacam itu, meskipun ada pembangkit-pem-

188



i dingin

bahan suhu
erubahan
m± 20 -

menyebut-
lebih de-
hwa kita
in suhu,

[ PEM-

akar batu
siklus

melalui
il panas

nindah-
"once
danau

ibemya

yang di-

1 juta kW
on) per
bertenaga
ing air
suhu 15°F

dengan
j-masing
i pompa
'i.OOO ga-
u 9,2°F

capasitas
nengguna-

k dan ke-

L listrik
ii di In-
-pem-

bangkit tenaga listrik yang raenggunakan sistim uap (PLTU), mengambil air da-
ri laut dan membuang air panas kembali ke Iaut, sepcrti PLTU Priok. Apakah
pencemaran panas ini yang dikenal dengan "thermal pollution" membawa
akibat menguntungkan atau merugikan, tidak dijawab sccara umum. Ada buk-
ti-bukti yang menunjukkan bahwa air panas yang diHiang kelingkungan laut di
daerah dingin dapat mempercepat pertumbuhan dan penetasan telur ikan asal-
kan tidak melampaui batas-batas ketahanan ikan-ikan tersehut. Buangan ther-
mik disebut-sebut sebagai bahan pemanas dinegara-negara dingin dan dapat mem-
beri lingkungan pantai tempat rekreasi yang hangat diiuusim dingin, karenanya
memperpanjang musim rekreasi di pantai.

MC CAIN & PECK (1973) menerangkan bahwa pembuangan thermik dari
suatu PLTU di Kahe, Hawaii, dimana air panas buangan mencapai dasar per-
airah, telah merubah komposisi jenis ikan-ikan yang nampaknya dihubungkan
dengan bertambahnya algae dasar laut yang mungkin mcnunjang kehidupan ikan-
ikan terutama dari famili Acanthuridae (ikan butana). MARTONO (1975) menye-
butkah bahwa PLTU PRIOK UNIT III & IV terdapat banyak ikan pada "dischar-
ge" yang olehnya dikaitkan dengan terhisapnya kamanan dari lapisan air bawah
(air intake) Unit-unit ini menaikkan suhu air pemasukan (27,5 - 29,S°C).

Keterangan-keterangan diatas hendaknya tidak mengurangi kewaspadaan
kita terhadap bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan akibat pencemaran pa-

' nas oleh pembangkit-pembangkit listrik. Sebab fakta-fakta dan hasil-hasil pene-
: litian menunjukkan berbagai akibat buruk air panas buatigan terhadap ling-
', kungan laut dan karenanya terhadap penghuni lingkungan tersebut.

Pengaruh-pengaruh negatip y,ang dapat ditimbulkan oleh air panas buangan ter-
' hadap lingkungan laut ialah :
; i

i Pengaruh fisik :

- a. Mengurangnya daya larut zat asam dalam air akibat kcnaikan suhu mengaki-
batkan menurunnya daya asimilasi air terhadap kotoran-kotoran organik yang

" msmerlukan zat asam untuk pemecahanaya. Akibatnya proses pembusukkan
j makin lambat, bertumpuknya sampah tidak sempat diccrna lagi dan kualitas

air menjadi menurun baik dipandang dari segi ekosistum secara keseluruh-
i an maupun dari segi kegunaan bagj manusia.

b. Air panas yang disebar kelingkungan pantai terutama dekat muara dapat me-
rupakan "pintu penghalang" bagi masukknya ikan-ikan yang bias a bermigra-
si dari atau ke sungai (untuk memijah) karena mereka tidak berani menem-
bus bagian perairan yang panas itu. Sebagai akibatnya pemijahan mungkin
bisa gagaL

c. Pemanasan air akan mempercepat penguapan. Akibatnya volume air akan
lebih cepat mengurang, menyebabkan lebih tefkonsentraainya unsur-unsur
tertentu dalam air. Kalau proses ini terus berjalan maka pencemaran unsur-
unsur tersebut tak dapat dihindari lagi, karena konsentrasinya akan melebi-
hi daya cerna air yang bersangkutan.

Pengaruh biologik

Karena biota laut hidup dalam rangkaian suatu rantai makanan, maka
Pengaruh negatip terhadap sesuatu anggauta dalam jaringan rantai makanan ter-

dapat mempengaruhi anggauta-anggauta lainnya dalum rantai tersebut.



Gambaran tentang nasib suatu bahan pencemar yang memasuki ekosistem lam
dapat dilihat pada diagram terlampir.

Pada dewasa ini belum banyak data yang tersedia untuk memberi jawab-
an yang pasti tentang akibat-akibat yang mungkin timbel oleh pencemaran air
panas terhadap lingkungan laut tropik. Ada kecendenmgan pendapat bahwa
karena suhu rata-rata air di daerah tropik itu sudah tinggi, kenaikan suhu 1 ~
2°C tidak akan mempengaruhi apa-apa. Hal ini tidaklah selalu benar. Bahkan
jika kita teliti bahwa sebagian biota akuatik dari perairan tropik hidup pada
suhu beberapa derajat dibawah atas suhu lethal, dan karenanya pengaruh ke-
naikan suhu terbesar di daerah tropik (CUURANT & PFUDERER 1974), ma-
ka kita hams berhati-hati dalam mengintroduksikan air panas yang dapat me-
naikkan suhu perairan meskipun hanya beberapa derajat diatas suhu lingkungan.

Beberapa aspek pengaruh biologik dapat disebutkan disini :

a. Penyebaran :

Percobaan-percobaan yang dilakukan di beberapa negara (antara Iain di Ha-
waii) menunjukkan bahwa bila komunitas karang diberi air bersuhu 2 - 3 °
C lebih tinggi daripada suhu optimal, binatang-binatang tersebut akan dapat
mati secara perlahan-lahan. Study tentang polusi panas. di Miami, USA
(FERGUSON WOOD & ZIEMAN 1969) menunjukkan bahwa pada kondisi
musim panas, suatu generator h'strik berkapasitas 800 M l , telah mengaki-
batkan kematian 91% dari rumput laut Thalassia pada jarak 450 yard (±
40S m) dari pantai tempat pembuangan, sedangkan 9% nya. dalam keadaan
kurang sehat. Pada jarak 900 yard (± 810 m) 48% mati. Pengaruh air pa-
nas ini masih terasa pada jarak beberapa mil dari tempat pembuangan, ter-
bukti 23% rumput tersebut mati. Matinya komunitas rumput laut, yang se-
benarnya menipakan penunjang bagi pencegahan erosi cEssar laut, dapat
mengakibatkan tarjadinya pengikisan lumpur dasar. Akibatnya jika terjadi
pengadukan (turbulensi) maka air di tempat tersebut menjadi keruh dan
akan merupakan gangguan yang fatal terhadap kehidupan akuatik dan me-
ngurangnya produktivitas perairan tersebut.

b. Reproduksi dan perkembangan hidup.

Kenaikan. suhu dapat mernpengaruhi berbagai fase proses reproduksi seperti
pemrjahan, perkembangan embrio, penetasan, dan perkembangan burayak
(larva). Penelitian-penelitian telah dilakukan terhadap pengaruh thermik ter-
hadap berbagai fase proses reproduksi pada biota akuatiK FURGUSON
WOOD dan ZIEMAN (1969) telah membuat daftar tentang suhu-suhu opti-
mum masing-masing bagi 73 jenis biota akuatik yang telah diselidiki dalam

'kaitannya dengan pemijahan dan penetasan; 44 jenis daEam kaitannya dengan
perkembangan embrio; dan 34 jenis dalam kaitannya dengan perkembangan
burayaknya. Daftar ini amat penting karena dengan mengetahui batas-batas
suhu yang dikehendaki oleh sesuatu jenis untuk berbiak atau berkembang
atau memijah, maka dapat dihindari pembunuhan terhadap jenis itu oleh air
panas. Misalnya Saurida tumbil (ikan kedel atau bebolak) yang banyak ter-
dapat sebagai hasil pukat dasar, di perairan kita, didalam daftar disebutkan
bahwa kenaikan suhu 4°C dari suhu lingkungannya tidak mempengaruhi pe-
mijahan. Jadi jika suatu PLTN atau PLT-PLT lain akan dibangun di daerah
dimana terdapat potensi jenis ini yang mungkin sangat digemari oleh masya-
rakat setempat, dan jika jenis ini merupakan satu-satunya sumber pangan di-
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tempat itu maka penaikan suhu air dasar setinggi 4 C mungkin dapat diper-
tanggung jawabkan dengan catatan tidak ada pencemaran-pencemaran lain.

c. Fisiologik.

GOLDNER (1973) menentukan bahwa perubahan suhu diluar suhu optimum
dapat menambah kepekaan sesuatu jenis biota terhadap zat-zat toksik. DE
SYLVA & HINE (1972) menduga bahwa alga-alga toksik seperti lyngbya
majuscula, Calotbric crustacea dan Schizothrix calcicola akan bertambah po-
tensi toksiknya jika dihadapkan dengan pengaliran suhu dan volume air
yang lebih besar.

& Lain-lain.

Penaikan suhu menambah mortalitas kerang Pasifik (Crassostrea gigas) kare-
na terjadinya penyuburan bakteri-bakteri, seperti yang dibuktikan dalam studi
laboratorium (LIPOVSKY & CHEN 1971).

Banyak contoh-contoh lain yang menjelaskan mengenai pengaruh biologik
dari pencemaran panas terhadap kehidupan di laut. Jika ditinjau secara umum
maka kerugian yang diakibatkan oleh pembuangan air panas akan "outweighed"
keuntungan yang dapat diberikan.

BEBERAPA SIFAT AIR PANAS BUANGAN DAN PENDINGINAN DI PER-

AIRAN BEBAS.

Air parias buangan dari suatu pembangkit tenaga listrik yang diambil da-
ri suatu perairan pantai mempunyai sifat-sifat antara lain suhunya yang lebih
tinggi dari suhu asalnya (sampai kira-kira 10°C lel"h tinggi), mengandung bio-
cida, mengandung plankton baik nabati maupun hewani yang penting bagi ke-
hidupan biota-biota laut lainnya.

Air panas tersebut jika dibuang ke perairan pantai melalui saluran pem-
buangan akan mengalami pendinginan yang melalui dua proses utama yakni :

a. pendinginan permukaan melalui penguapan ke udara di atas air. Disini pe-
ranan suhu udara dan angin sangat penting.

b. pendinginan melalui pengenceran oleh massa air yang jauh lebih besar jum-
lahnya daripada air panas yang dibuang.

Dalam banyak hal proses pengenceran lebih utama daripada proses pen-
dinginan permukaan. Oleh karenanya pemusatan pengamatan ditujukan pada
sifat-sifat dari proses pendinginan melalui pengenceran. Massa air panas buang-
an mempunyai sifat- "bouyant" dan karena sifat stratifikasi densitas perairan
yang stabil (yang berat dibawah dan ringan diatas) maka proses pengenceran
terjadi secara mendatar kecuali jika terjadi suatu pencan.puran air menegak.
Ini berarti bahwa pembuangan air panas hanya terjadi pada lapisan tipis diatas
dan jika pantainya cukup dalam maka dasar laut yang umumnya dihuni biota-
biota benthik tidak ikut terpengaruh. Sifat penyemprotan air panas dari pipa
pembuangan adalah tegak lurus terhadap pantai. Jika tidak terjadi suatu arus
yang bergerak sejajar pantai maka pembuangan air panas dapat diarahkan jauh
dari pantai dan pendinginan melalui pengenceran akan cepat terjadi, Jika di
daerah pembuangan terdapat arus sejajar pantai arah air panas akan dibelok-
kan ke kanan atau ke kiri sesuai dengan arah arus tersebut mendekati pantai
dan pendinginan rnelaiui pengenceran akan lambat terjadi (penjelasan secara
mathematik lihat PRITCHARD & CARTER 1972).
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USAHA PENANGGULANGAN
Pemjkiran mengenai pencegahan bahaya yang dapat ditimbulk3n oleh pert>

buangan air panas perlu sela'Iu diik.utkan didalam setiap perencanaan pembang-
ngunan PLTN. SOEGIARTO (1975) menjelaskan tentang beberapa carapenang-
gulangan dalam pembuangan sisa panas, yang sifatnya masih "prohibitive" un-
tuk diterapkan di Indonesia.

a. "Artificial Cooling Pond"

Sebelum air dibuang ke perairan b'ebas, ditampung dahulu didalam suatu
"kolaih pendingin". Untuk generator berkapasitas 1 juta KW diperlukan ko-
lam seluas 400 — 500 ha. Ini terlalu luas untuk daerah dimana tanah se-
makin langka dan harga semakin menggila.

b. "Wet Cooling Tower"

Pendinginan air panas dengan cara menyemprotkan udara kedalam (atau
mempertemukan aliran panas dengan aliran udara). Penguapan akan terjadi
dan airpun mendingin. Namun usaha ini dapat merubah cuaca setempat, se-
bab biasanya air yang harus didinginkan berjumlah berjuta-juta liter per ha-
rinya. Pembangunan menaranya hams cukup besar (kira-kira diameternya
200 m dan tingginya 170 m).

c "Dry Cooling Tower"

Sistimnya seperti bekerjanya radiator dalam mobil. Sistim ini sebetulnya
yang terbaik, tetapi juga termahal. Diperkirakan akan menambah beaya 10"
dari beaya keseluruhan sedangkan untuk "artificial cooling pond" diperkira-
kan hanya 0,5% dan "wet cooling tower" kira-kira 5%.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka sistim "once through water
cooling" merupakan sistim yang biasa diterapkan. Dalam sistim ini panas buang-
an sebagai hasil akhir dari suatu siklus tenaga thermodinamik harus dibuang
kedalam "lubuk panas" dan boleh dikatakan alur-alur air seperti sungai, muara.
dan perairan pantai telah menjadi lubuk untuk pembuangan panas dari pem-
bangkit-pembangkit tenaga-tenaga listrik. Sampai sekarang belum ada kerusakan-
kerusakan lingkungan akuatik yang berarti akibat pembangkit-pembangkit listrik.
Tetapi di negara-negara maju terutama Amerika Serikat, telah banyak publisi-
tas tentang kehidupan akuatik yang terancam karena pembangkit-pembangkit
tersebut. Biasanya untuk sistim "once through cooling" di sungai dibutuhkan
perbedaan suhu antara "inlet" dan "outlet" sebesar 3 - 5°F (1,6 - 2,6°C)
dalam merencanakan suatu pembangkit listrik. Tetapi bagi pembangkit-pem-
bangkit listrik yan
(CALLOW 1975).
bangkit listrik yang sudah tua perbedaan itu dapat mencapai 20°F (11°C)

Dipandang dari segj penyelamatan lingkunpn akuatik, bentuk-bentuk sis-
tim "once through water cooling" yang dianjurkan hendaknya memenuhi cri-
teria sbb. :
(PRITCHARD & CARTER 1972) :

1. Dari segi kehidupan biota laut :

a. Mengingat akan selalu ada biota yang terbawa air pendingin melalui kon-
densor yang akan mengalami kenaikan suhu dalam kondensor, maka hen-
daknya kondensor dibuat sependek mungkin.
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b. Air panas buangan yang mengandung biota tersebut hendaknya menga-
lami pendinginan secepat mungkin.

c. Pemberian biocida ke dalam air pendingin untuk pemberantasan binatang
pengotor hendaknya seminimal mungkin.

d. Daerah dasar perairan yang dilewati massa air panas yang dapat membu-
nuh biota benthik hendaknya dibuat ^esempit mungkin.

e. Kecepatan arus air pendingin ke pipa penghisap supaya serendah mung-
kin agar biota yang bergerak bebas seperti ikan-ikan, kepiting dan seba-
gainya tidak terhisap dan harus dihindarkan menjauhi pipa penghisap.

2. Kriteria pemilihan lokasi :

a. PLTN harus ditempatkan di perairan yang mempunyai kapasitas pengen-
ceran potensiil yang besar. Seridak-tidaknya jumlah air yang diperlukan
untuk pengenceran setiap waktu paling sedikit 5 kali voluma air panas
buangan dalam waktu yang sama.

b. Perairan sekitar dibangunnya PLTN harus mempunyai kedalaman lebih be-
sar dari ketebalan lapisan massa air panas yang dibuang. Ini untuk mem-
batasi sekecil mungkin pengaruh air panas tersebut terhadap biota dasar.

c- Struktur saluran pembuangan hendaknya dibuat sedemikian rupa agar
menghasilkan semprotan air buangan dengan kecepatan tinggi. Ini dimak-

.sudkan uhtuk mempercepat pengenceran. Dianjurkan supaya pipa buang-
an dipasang di bawah laut untuk menghindari gangguan terhadap alur
pelayaran.

d. Untuk menghindari pengaruh proses pasang surut, tekanan angin gaya-
gaya alam Iainnya yang menyebabkan terjadinya arus sepanjang pantai,
yang dapat mengurangi daya pengencer perairan, perlu dibuat pipa pem-
buangan yang menjorok jauh ke laut untuk mendapatkan kapasitas peng-
enceran perairan lebih besar. Pipa itu harus dipendam di dasar perairan
kecuali mulut pembuangan.

e. Waktu yang digunakan oleh air panas dari kondensor ke titik pembuang-
an supaya sependek mungkin. Jangan membuat kanal yang panjang dengan
alir-m air yang perlahan-lahan. Ini dapat membunuh plankton dan menje-
bak ikan-ikan ke dalam kanal yang mengandung biocida dan air panas.

BEBERAPA BAHAN PERTIMBANGAN

Persoalan pencemaran air panas dilingkungan akuatik pantai oleh pem-
bangkit tenaga listrik dan pencegahannya sangat majemuk. PLTN, disamping
mempunyai keuntungan-keuntungan yang lebih dari PLT-PLT biasa, seperti ti-
adanya pencemaran udara secara umum dan penggunaan areal tanah yang lebih
kecil, tetapi mempunyai kelemahan-kelemahan dan menimbulkan masalah ling-
kungan yang mungkin lebih besar. Antaranya ialah biaya yang lebih mahal.
kemungkinan-kemungkinan timbulnya bahaya radiasi dan dalam kaitannya dengan
pencemaran panas, PLTN ini mempunyai efisiensi thermik yang rendah, sehing-
ga menghasilkan panas buangan yang lebih besar pada satuan output listrik
yang sama daripada PLTU. Sebagai contoh dapat diberikan tentang perbanding-
an panas melalui air pendingin sebagai berikut :
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PLTU : 1512 kcal/kWh (6000 Btu/kWh)

PLTN : 2520 kcal/kWh (10000 Btu/kWh) (MARTONO 1975)

Bila lokasi PLTN akan diletakkan di suatu ekosistem pantai disamping
persyaiatan-persyaratan teknik yang telah diuraikan diatas, maka perlu diper-
hatikan haHial berikat :

a. Sifat alami dari lautan tropik yang selalu bersuhu tinggi sehingga adanya pe-
misahan abadi lapisan air atas kurang subur dengan lapisan bawah yang
sangat subur mengakibatkan bahwa laut yang dangkal merupakan suatu dae-
rah yang subur. Tak terkecuali pantai utara P. Jawa yang landai dan dang-
kal yang akan dapat* mendukung usaha intensifikasi perikanan dan budidaya
bagi peningkatan sumber protein, hewani yang muiah.

b. Adanya pengaruh angin musim di Indonesia yang selalu berganti arah setiap
enam bulan menyebabkan sulitnya menetapkan arah yang hams diperhatikan
didalam membuang bahan buangan ke suatu ekosistem pantai.

c. P rlu diperhatikan tipe endapan, batuan dasar dan komposisi masyarakat
biota dari daeiah dimana akan dibangun PLTN agar dapat dibatasi pada ke-
rugian-kerugian ekologis yangsekecil-kecilnya.

d. Mengingat majemuk dan sulitnya permasalahan yang dihadapi, maka disaran-
kan agar kegiatan penelitian lingkungan pantai baik yang bersifat base-line
study maupun yang bersifat umum dyadikan bagian yang integral dari selu-
ruh perencanaan pembangunan PLTN. Dan karenanya perlu dijamin penye-
diaan tenaga peneliti, pcralatan dan biaya yang diperlakan.
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KOMENTAR :

A. Arismunandar.

1. Komentar ini bersifat umum dan ditujukan kepada semua pemrasar-
an masalah-masalah lingkungau dalam Sidang III.

2. Saya berpendapat bahwa kita hams melihat masalah pencemaran lingkung-
an PLTN dalam kaitan (context) dan sebagai bagian dari kebijaksanaan
(policy) senergi nasional. Pendapat ini didasarkan atas posisi Delegasi RI
ke UN Conference on the Environment (Stockholm, 1972) yang pada
pokoknya menyatakan bahwa pencemaran lingkungan negaTa berkembang
terutama disebabkan oleh kemelaratan rakyatnya. Karena itu, bila kebijak-
sanaan energi nasional ditujukan ienirama untuk meningkatkan derajat
hidup rakyat melalui pengadaan energi yang cukup dan harga yang ter-
jangkau oleh rakyat, maka kebtjaksanaan energi ini hams didahulukan
terhadap kebijaksanaan lingkungan instalasi energi (cq. PLTN).

3. Pendapat tersebut di atas juga didasarkan atas kenyataan bahwa setiap usa-
ha untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran selallu membawa aki-
bat bertambahnya beaya investasi di Jepang 10 — 20% Kenaikan biaya in-
vestasi ini mengakibatkan kenaikan harga jual energi. Sebagai negara berkem-
bang yang sumber dananya terbatas, kita perlu mempertimbangkan uritung-
rugi usaha penghilangan pencemaran itu secara nasional.

JAWABAN :

Kasijan Romimohtarto.

Di Indonesia masalah pencemaran sudah menjadi perhatian nasional seperti
dapat dilihat dari Seminar-seminar pencemaran yang telah dan yang akan di-
adakan.

Saudara perhatikan perkembangan industri di DICI dimasa datang perkem-
bangan inipun akan merupakan sumber pencemaran disamping kemiskinan.

Pembangunan PLTN untuk menaikkan taraf hidup rakyat secara menye-
luruh (di negara berkembang) behim saya lihat contohnya, tetapi pencemar-
an panas lingkungan akuatik karena PLTN ada publisitasnya walaupun mungkin
kecil artinya. Jadi masalah pencemaran (lingkugnan akuatik) perlu diperhatikan.
Sebab saya rasa masalah inipun termasuk dalam setiap perimbangan pembangun-
an PLTN di Amerika.

Perlu pendapat pembicara lain.

KOMENTAR :

Andini Martono.

a. Dalam anjuran-anjuran sistim "once through cooling" hal 8-9, kriteria-
kriteria ada yang bertentangan satu sama lain :

1 a. kondensor dibuat sependek mungkin,

1 e. kecepatan arus air pendingin ke pipa pengisap supaya serendah mung-
kin.

Kondensor yang makin pendek mengakibatkan air pendingin harus ma-
kin banyak bila temperatur dibatasi, sehingga kecepatan masuk air pen-
dingin harus lebih besar.
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1 d. Daerah dasar perairan yang dilewati massa air panas yang dapat mem-
bunuh biota benthik hendaknya dibuat sesempit mungkin.

2 d. Pipa pembuangan yang menjorok jauh ke laut yang hams
dipendam di dasar perairan kecuali mulut pembuangan.

Air pendingin umumnya diisap dari lapisan bawah yang dingin dan di-
buang dilapisan atas (sesuai 1 d. ) .

b. Indonesia mempunyai garis pantai yang sangat panjang, tidak seperti USA
atau Eropa, maka mestinya kami punya banyak pflihan untuk lokasi
PLTN,% garis pantai yang mungkin tercemar sangat sedikit.

c. Cooling tower selain biayanya mahal juga mengakibatkan penguapan
2%, Mengingat Indocissia punya kelembaban 70 - 90% (Jakarta) penam-
bahan uap a*ir itu b3a dekat kota besar akan menambah payah pencemar-
an udara karena SO2 , NOX, CO dan Iain-lain.

JAWABAN :

Kasijan Romimohtarto.

a). Kriteria-kriteria yang diberikan hams dipandang dari beberapa segi yang
berbeda misalnya yang menyangkut biota yang nmngkin terisap atau
plankton yang terbawa oleh air pendingin dan sebagainya. Jadi kriteria-
kriteria terse but sifatnya altematif. Tidak keseluruhanmya hams dipertuhi.

b).Kita hams melihat jauh kedepan mengenai perkembangss penduduk di
Jawa (dimana terdapat lokasi-lokasi PLTN yang dipilih). Ada kemung-
Idnan daerah pantai sepanjang pulau ini akan . menjadi perhatian untuk
kepentingan permiikiman sumber perikanan atau pariwisata.

KOMENTAR :

Ir. Martias Nurdin

1. Pernyataan hal pembahan viskositas pada hal 1, kurang tepat (paling-pa-
ling untuk hal khusus dan kondisi).

2. Perhitungan pada hal 3 bagian bawah saya kira salah - mohon penje-
lasan.

3. Ada pernyataan dari Paper Jerman Barat dan Negeri Belanda bahwa A t
boleh saja 10° - 15°Cjdapatlah kiranya memberikaak tanggapan/penjelas-
an.

4. Kriteria penulihan lokasi, mengenai penyediaan air pengencer S x dari
air buangan ini tidak berdasarkan sama sekali.
Secara besar air pengencer sama dengan air buangzar sudah menurunkan
A t menjadi separonya.

5. Sebagaimana saudara ketahui bahwa kecepatan arus iair laut cukup besar
(8 m/det - 16 m/det) jelas merupakan alat pembawa dan pemindahan
yang baik sekali, Petlanyaan saya : kenapa paper saudara tidak menjelas-
kan adanya data-data -perhitungan tersebut.

6. Terima kasfli.

JAWABAN :

Kasijan R.

1. Hanya untuk ilustrasi peranan suhu sebagai faktor lingkungan akuatik
yang penting.
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2. Terima kasih atas koreksi.

3. Perlu dijelaskan untuk lingkungan perairan tropik atau daerah sedang.
Sudah dijelaskan bahwa umumnya biota laut tropik hidup dekat sekali
pada batas suhu lethal teratas. Perlu hati-hati kalau kita ingin berurusan
dengan sesuatu jenis biota komersiil.

4. Tergantung dari tingginya suhu air buangan dan jenis biota yang disela-
matkan. Kriteria di atas untuk lingkungan dan *.jenis biota >ertentu.
Perlu diteliti pendapat saudara.

5. Walaupun ada data arus dibeberapa bagian laut di Indonesia tapi yang
berkaitan dengan masalah pencemaran atau yang dikaitkan dengan masalah
itu belum ada.

PERTANYAAN :

Ir Bakri Arbie,

1. Apakah saudara/LON mempunyai data temperatur maximum" dan mini-
mum baik di pantai maupun di laut Jawa ?

2. Saya pernah membaca suatu studi di Swedia (Symp. Containment & Siting
IAEA 1967) dimana pembangkitan listrik sebesar 5000 MWc akan me-
naikkan temperatur-temperatur air sungai 3°C (maximum). Maksud
pertanyaan saya adalah seandainya kenaikan temperatur karena ada-
nya Pembangkit masih berada dibawah range temp'jratur maximum
dan minimum maka pencemara*h termis relatip bisa diabaikan.

JAWABAN :

Kasijan Romimohtarto.

1. Sudah disebrtkan bahwa suhu rata-rata perairan bebas di Indonesia + 2 7 -
29° C dan perairan pantai i 27 - 31° C. Tapi tidak berarti bahwa tidak
ada suatu bagain perairan tertentu yang suhu airnya diluar batas tersebut.
Sebagai contoh kuhangan (pool) di pantai pasir dapat bersuhu sampai
38°C.

2. Seperti disebutkan, umumnya biota akuatik di daerah sedang tahan ter-
hadap perubahan suhu yang besar, karenanya apa yang telah saudara baca
mungkin benar. Tapi untuk daerah tropik dimana umumnya biota-biota
akuatik hidup pada kisaran sv.hu yang kecil maka hal diatas perlu ditinjau
kebenarannya.

PERTANYAAN :

Mulyono.

Di pantai Utara Jawa, terutama sepanjang pantai antara Jawa — Lasem, pen-
duduk menguiahakan penggaraman rakyat (pembuatan garam).
Bagaimanakah pengaruh air panas hasil pembuangan atas pembuatan garam
tersebut ?

JAWABAN :

Kasijan Romimohtarto.

Hal ini tidak terpikirkan oleh saya. Tetapi kalau yang digunakan adalah air
panas buangan PLT-PLT hams diperhatikan hal-hal berikut :



a. Biasanya air buangan itu mengandung biocida (zat kimia pembunuh bi-
natang pengotor) yang mungkin beracun .

b. Dari PLTN mengandung radioaktif.

PERTANYAAN :

S. Kiamadibrata.

Padd hal 6 disebutkan bahwa pengaruh panas dapat mencapai *_ 400 m dari
Sentral. Apakah hal ini benar-benar hanya -karena panas atau karena penggu-
naan bahan kimia (mis. chlorine) yang biasa dipakai untuk membunuh bina-
tang karang pada PLTU—V untuk tidak membuntu kondensernya.

JAWABAN :

Kasijan Romimohtarto.

Dalam pustaka yang berisi hal tersebut disebutkan oleh kenaikan suhu. Ini
didasarkan atas sifat dari kerusakan jaringan tumbuh-tumbuhan tersebut
yang hanya dapat diakibatkan oleh suhu.
(Kami persilahkan membaca pustaka no. 7 dari kertas kerja kami)
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PERUNDANG-UNDANGAN KESELAMATAN DAN SIKAP
MASYARAKAT TERHADAP PLTN DI BEBERAPA NEGARA

400 m dari
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mnuh bina-

suhu. Ini
ersebut

Oleh : Moendi Poemomo

Abstrak

Dalam kertas karya ini dikemukakan pengaturan dibidang perijinan
PLTN yang meliputi penentuan lokasi, konstruksi dan operasi, yang
dikeluarkan di beberapa negara.

Selain itu dikemukakan juga pengalaraan mereka mengenai sikap ma-
syarakat terhadap pembangunan PLTN. Walaupun sikap menentang
nampak semakin meluas dimana-mana, diharapkan dalam suasana De-
mokrasi Pancasila sikap demikian dapat diatasi di Indonesia.

PENDAHULUAN.

Seminar Energi Nasional Tahun 19741* menyimpulkan antara lain bahwa
ketergantungan pada sesuatu jenis energi (dewasa ini : minyak) lambat laun
harus dikurangi sehingga akhirnya terdapat keseimbangan antara berbagai jenis
energi yang secara nasional menguntungkan : juga sehingga tidak akan terjadi
akibat yang merugikan apabila terjadi krisis. terhadap jenis energi terse but. Se-
lanjutnya, Seminar menyimpulkan juga bahwa : kapasitas listrik terpasang mung-
kin mencapai 64.000 MW. Dari jumlah sebesar itu peranan yang akan diberi-
kan kepada pembangkit listrik tenaga nuklir berkisar antara 23 — 30%. Kalau
demikian, ini berarti pembangunan PLTN yang pertama harus segera dimulai.

Nampak langkah-langkah yang sangat awal memang sudah dimulai, calon-
calon lokasi sudah di lokakaryakan, disurvey, dan selanjutnya studi ketermungkin-
an akan dilakukan tahun ini juga.

Undang-undang Pokok Tenaga Atom memberikan wewenang dan kekuasa-
an kepada BATAN untak menyelenggarakan dan mengawasi penggunaan tenaga

$ Atom demi keselamatan dan kesehatan rakyat. Dengan akan dikembangkannya
\ tenaga nuklir sebagai pembangkit iistrik, berarti BATAN harus melaksanakan
: wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk mengatur dan mengawasi
\ pembangunan PLTN itu.
I Pada tahap pertama, teldi dikeluarkan peraturan tentang pedoman penen-
i tuan lokasi pusat listrik tenaga nuklir. Pada tahap berikutnya akan dikeluarkan
; peraturan tentang perijinan, serta' peraturan tentang pertanggungan jawab terha-

dap pihak ketiga terhadap kerugian karena nuklir. (third party liability on nu-
clear damage).

Sementara itu masyarakat, yang selalu saja diusahakan agar jauh dari ba-
radiasi, diberbagaF negara maju menunjukkan kecenderungan unruk me-

nentang diteruskannya pembangunan PLTN.

\
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Untuk selanjutnya pada bagian-bagian dibawah ini akan diberikan gam-
baran kurang lebih mengenai cara bagaimana perlindungan terhadap keselamat-
an dan kesehatan rakyat dilakukan dengan melalut pengaturan dibidang peri-
jinan.

POKOK-POKOK KESELAMATAN PLTN.

Masalah keselamatan PLTN sebenanvya berpangkal dari keadaan bahwa
PLTN' itu merupakan bahaya radiasi yang besar, yaitu dari hasil belahan (fis-
sion) yang terjadi dan dihasilkan didalam bahan bakar reaktor 2 \ Kemungkin-
an keluarnya zat radioaktif itu bisa terjadi katena cacat pada pembuatan ke-
longsong (cladding) sehingga zat radioaktif bisa keluar kelingkungan selama
operasi normal, walaupun pengaruhnya sangat kecil. Pengalaman menunjukkan
bahwa pengawasan* terhadap kemungkinan ini dapat dilakukan sehingga zat ter-
sebut yang keluar tidak bisa kita bedakan dengan radiasi alam.

Kemungkinan lain dari keluamya zat radioaktif hasil belahan ialah dalam
hal terjadi kecelakaan. Pengaruh dari lepasnya zat radioaktif ini jauh lebih ber-
bahaya dibandingkan zat tersebut karena operasi normal. Oelh karena itu dida-
lam proses pemberian ijin pembangunan PLTN harus diperhatikan ada tidaknya
jaminan dari pihak perencana dan pengusaha, yaitu dijamin kemungkinan kelu-
arnya zat radioaktif secara besar-besaran adalah kecil. Olch karena itu didalam
tindakan keselamatan yang perlu adalah : memperkecil kemungkinan kegagal-
an mekanis dari bahan bakar, dan kalau gagal maka perlu dicegah atau diper-
kecil keluarnya zat radioaktif dari Instalasi.

Basic Safety Standards, IAEA Safety Series No. 9, menentukan nilai ba-
tas pemaparan tahunan terhadap anggauta masyarakat tidak lebih dari 1/10
dari nilai Batas Rata-rata Tertinggi Tahunan. Ketentuan itu telah kita tuang-
kan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal BATAN^No. 60/DD/7/X/71 ten-
tang Ketentuan Keselamatan Kerja terhadap radiasi. Dalam hubungan dengan
PLTN ini kiranya Nilai batas itu dapat dipakai sebagai nilai batas untuk indi-
vidu pada daerah eksklusif selama operasi normal. Sedangkan untuk keadaan
kecelakaan nilai batas yang ditentukan adalah 25 rem untuk seluruh tubuh
dan 300 rem untuk thyroid.

PROSEDURE PERIJINAN DI BERBAGAI NEGARA

Sebagai telah dikatakan dimuka bahwa peraturan yang ada di Indonesia
barulah Ketentuan tentang pedoman penentual lokasi PLTN. Sedangkan peratur-
an lainnya tentang perijinan konstruksi dan operasi baru akan dipersiapkan tahun
ini. Oleh karena itu dibawah ini hanya akan dikemukakan prosedure perijinan
yang telah berlaku di beberapa negara.

Amerika Serikat
Proses perijinan di AS3^ adalah suatu prosedure yang terdiri dari 2 ta-

hap, yaitu tahap ijin konstruksi, yang dikeluarkan sebelum konstruksi itu sen-
diri dilakukan, dan ijin operasi, yang dikeluarkan setelah instalasi selesai diba-
ngun. Permohonan ijin disampaikan kepada Komisi, yang struktur organisasinya
seperti terlihat pada Lampiran I.

(a) Ijin Kosntruksi

Calon pemohon ijin konstruksi instalasi nuklir, biasanya terlebih dahulu
minta pada Komisi untuk secara tidak resmi menilai apakah lokasi atau

I
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calon-calon lokasi cocok dengan rencana untuk menempatkan PLTN di-
situ. Setelah itu dibuat permohonan ijin konstruksi, dengan dibantu oleh
pihak supplier dan insinyur arsitek, yang memuat ketcrangan sebagai
berikut :

— Keterangan secara umum mengenai pemohon, nama, alamat dan sebagai-
nya;

— Keterangan yang cukup membuktikan bahwa pemohon mampu dibidang
keuangan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kei. rangan ini harus me-
nunjukkan bahvva pemohon mempunyai cukup dana sebesar biaya yang
diperkirakan termasuk untuk kep-.riuan bahan bakarnya atau ada jamin-
an bahwa akan ada dana yang diperlukan, atau kombinasi dari kedua-
nya;

— Keterangan tentang kapan konstruksi secepat-cepatnya dan selambat-
lambatnya dapat diselesaikan.

Disamping keterangan sebagai tersebut diatas, bersamaan dengan penilaian
atas permohonan konstruksi itu, juga ada tiga hal yang harus dilakukan
yaitu : penilaian antitrust, penilaian mengenai lingkungan dan penilaian
mengenai sigi safety-nya.

D.Enam bulan sebelum atau sesudah permohonan ijin konstruksi dilaku-
kan pemohon harus menyerahkan suatu laporan mengenai lingkungan
(environmental report). Pada bulan Januari 1975, Komisi telah menge-
luarkan suatu Standard mengenai ukuran dan isi suatu environmental
report.

Dokumen itu membicarakan mengenai masalah :

— Pengaruh pendirian PLTN terhadap lingkungan;

— Pengaruh buruk apa terhadap lingkungan yang dapat dihindarkan;

— Alternative lain dari pada pendirian PLTN; -

— Adanya sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaiki lagi se-
andainya proyek itu dilaksanakan;

Laporan itu harus juga memuat "cost-benefit analysis", yang mempertim-
bangkan pengaruh PLTN terhadap lingkungan serta alternative lain yang
ada uniuk mengurangi atau menghindari pengaruh buruk terhadap ling-
kungan maupun segi positifnya terhadap ekonomi, teknik, lingkungan
dan Iain-lain.

Setelah penilaian itu, Staff dari pada Komisi membuat draft pemyata-
an mengenai pengaruh PLTN terhadap lingkungan, untuk mendapatkan
komentar dari negara bagian, bad an-bad an federal dan masyarakal. Ma-
syarakat diberi kesempatan sepenuhnya untuk ambil bagian dalam fo-
rum dengar pendapat (hearing) mengenai lingkungan ini. Jika semua
masa!ah lingkungan dan lokasi ini dapat diselesaikan maka diharapkan
akan ada pemberian wewenang lerhadap pemohon untuk melakukan
persiapan pelaksanaan pekerjaan.

2).Dalam setiap permohonan ijin konstruksi, pemohon harus mengajukan
apa yang dinamakan "Preliminary Safety Analysis Report". Untuk ke-
perluan itulah Komisi.pada bulan September 1975 telah mengeluarkan



suatu Standard, mengenai ukuran dan isi suatu Safety Analysis Report.
Paling sedikit keterangan yang hartis disampaikan adalah :

- Uraian tentang 'safety assessment' dari lokasi, terutama mengenai
hal-hal yang ada pengaruhnya terhadap design dari instalasi;

- Uraian ikhtisar tentang design dan operasi instalasi, hal-hal yang ba-
ru dari design serta pertimbangan keselamatannya;

- Design pendahuluan, termasuk hal-hal seperti design pokok serta
keterangan mengenai bahan-bahan bangunan, ukuran serta pengatur-
an secara umum untuk dapat menjamin bahwa design akhir akan se-
suai dengan design yang cukup memperhatikan segi-segi keselamatan;

- Suatu analisa tentang design dan kemampuan instalasi sehingga da-
pat diperkirakan berapa !sesar risiko terhadap keselamatan dan kese-
hatan masyarakat.

- Identifikasi dan pembenaran dari berbagai kemungkinan yang menja-
di masalah perincian teknis;

(b).

rencana organisasi pemohon, program latihan orang-orang-
nya, serta bagaimana operasi dilaksanakan;

— Uraian bagaimana "quality assurance programme" dilaksanakan terha-
dap design, fabrikasi, konstruksi serta pengujian dari pada bangunan,
sistim serta komponen instalasi;

— Identifikasi dari setiap bangunan. sistim atau komponen yang me-
merlukan penelitian lebih lanjut;

— Kwalifikasi teknis dari pemohon.

Oleh karena ketentuan diatas berlaku untuk pembangunan instalasi pada
umumnya, maka khususnya untuk PLTN masih ada beberapa hal yang!
perlu dikemukakan seperti :

— Perkiraan tentang jumlah zat radioaktif yang diharapkan akan di-
buang setiap tahun kedaerah yang tidak diawasi, dalam bentuk cair-
an, sebagai akibat dari operasi normal;

— Uraian tentang design alat-alat yang dipasang untuk mengawasi sisa-
sisa zat radioaktif dalam bentuk gas dan cairan, sebagai akibat dari
operasi normal;

— Uraian secara umum mengenai ketentuan untuk pembungkus (packa-
ging), penyimpanan dan pengakutan keluar sampah padat yang
mengandung zat radioaktif, hasil dari pengolahan sisa-sisa gas dan
cairan serta dari sumber lainnya.

Konsultasi dan partisipasi badan-badan teknis dan masyarakat.

Apabila permohonan sudah disampaikan kepada Komisi, maka permohonan
(serta laporan yang diharuskan) disampaikan juga kepada masyarakat, negara
bag'an yang bermin,r., pejabat-pejabat setempat serta kepada Advisory Com-
mittee on Reactor Safeguards. ACRS tersebut terdiri dari anggauta-angga-
uta yang qualified dan ditunjuk oleh Komisi, dan bertanggung jawab ter-
hadap masalah keselamatan reaktor serta memberikan saran kepada Ko-
misi mengenai segi-segi keselamatan dari permohonan yang diajukan.

(c).
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(c).

Selain itu Staff dari Komisi itu sendiri juga melakukan penilaian terhadap
permohonan untuk mendapatkan pengertian mengenai segi-segi keselamatan
serta analisanya. Bahkan kalau perlu dapat mengundang ahli-ahli dari luar
Komisi sendiri.

Jadi baik ACRS maupun staff dari Komisi sendiri melakukan penilaian
terhadap permohonan, .untuk kemudian dilakukan tukar pendapat antara
keduanya.

ACRS kemudian menyampaikan rekomendasinya kepada Komisi, yang
oleh Komisi diumumkan kepada masyarakat serta disampaikan kepada ne-
gasra bagian yang berminat dan pejabat-pejabat setempat sebelum diadakan
forum dengar pendapat (public hearing) oleh Atomic Safety Licensing
Board. Apabila tidak ada perbedaan pendapat maka masalah yang hafus
diputuskan adalah apakah permohonan dan catatan cukup memuat kete-
rangan dan penilaiar yang dilakukan oleh staff Komisi cukup menyokong
untuk diberikannya jin konstruksL Akan tetapi jika ada perbedaan penda-
pat, maka masalahnya adalah, antara lain apakah :

- akan disampaikan tambahan keterangan untuk melengkapi analisa kese-
lamatan.

- pemberian ijin konstruksi akan merugikan pertahanan dan kemanan
atau keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Tujuan dari forum dengar pendapat ini adalah untuk merited tahukan
masyarakat dan mendapatkan keterangan lebih lanjutyang "r ~- menguat-
kan dikeluarkannya ijin konstruksi oleh Komisi. Didalam hal tidak ada-
nya campur tangan dari pihak lain, maka yang menjadi pihak-pihak dalam
forum dengar pendapat ini adalah pemohon. dan staff Komisi yaug mewa-
kili kepentingan umum.

Terhadap. keputusan yang dibuat oleh ASLB dapat diajukan banding ke-
pada Komisi atau kepada Atomic, Safety and Licensing Appeal Board.
Bentuk dari ijin konstruksi itu adalah sedemikian dimana bisa diberi per-
syaratan dan pembatasan tersebut, misalnya :

- kapan secepat-cepatnya atau selambat-lambatnya konstruksi harus dise-
lesaikan;

—• apabila konstruksi tidak selesai pada waktu yang ditentukan, maka ijin
akan daluwarsa, perpanjangan hanya bisa dimintakan apabila ada kett
rangan mengenai sebab-sebabnya.

Ijin Operasi

Apabila konstruksi mendekati penyelesaian maka pemohon harus menga-
jukan ijin operasL Untuk itu pemohon hams membuat apa yang disebut
"final Safety Analysis Report" yang membuat rencana operasi dan ren-
cana tindakan dalam keadaan darurat serta detail design akhir dari reak-
tor yang dulunya belum selesai. Staff dari pada Komisi dan ACRS ?ada
tahap ini juga melaksanakan evaluasi serta mengumumkan hasil laporan-
nya. Akan tetapi pada kali ini forum dengar pendapat tidak diadakan,
kecuali atas perrnintaan dari suatu pihak atau diperintahkan oleh Komisi.

Ijin Operasi akan diberikan apabila :
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- Konstiuksi telah dilakukan sesuai dengan jjin konstruksi dan Iain-lain
ketentuan dari Komisi;

- Instalasi akan beroperasi sesuai dengan permohonan, dan Iain-lain ke-
tentuan dari Komisi;

- Ada jaminan bahwa instalasi akan di operasikan tanpa menimbulkan
bahaya terhadap keselaraatan dan kesehatar. masyarakat, dan aktivitas
itu akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Komisi;

- Pemohon baik secara teknis maupun finansiil dapat dipertanggung ja-
wabkan dalam melaksanakan aktivitas sebagai yang diberikan dalam
ijin operasi, dan sesuai dengan ketentuan dari Komisi;

- Dengan dikeluarkannya ijin operasi tidak akan dirugikan aspek perta-
hanan dan keamanan serta keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Apabila ada hal-hal atau komponen yang memerlukan mendapat peng-
alaman operasi, make dapat dikeluarkan ijin sementara dengan jangka wak-
tu tidak lebih dari 18 bulan. Pada akhir jangka waktu itu dan setelah di-
lakukan penilaian oleh Staff Komisi mengenai Persyaratan perijinan, maka
ijin untuk jangka waktu penuh akan diberikan. Ijin yang diberikan ini
bisa juga diberikan dengan persyaratan tertentu dan jangka waktunya
adalah 40 tahun.
Persyaratan itu misalnya saja : bahwa ijin itu dapat ditangguhkan apabila
negara dalam keadaan perang atau darurat.
Gambar bagan prosedure perijinan seperti terlihat pada Lampiran II.

(d). I n s p e k s i

Satu hal lag! yang perlu dikemukakan mengenai sistim yang berlaku di
A.S., yaitu bafiwa Komisi mempunyai suatu organ yang ditugaskan untuk
melakukan pengawasan dan pemaksaaan agar instalasi dibangun dim di
operasikan sesuai dengan ketentuan yang benar. Setelah ijin operasi
dikeiuarkan, instalasi masih tetap dibawah pengawasan. Hal ini dimaksud-
kan unluk menjamin bahwa instalasi di operasikan secara safe dan sesuai
dengan peraturan dan persyaratan dalam ijin yang diberikan.

Inspeksi ditujukan pada 5 bidang, yaitu :

— Oraganisasi dan /Management

— Pengawasan kwditas

— Program pengujian

— Prosedure, dan

— Operasi Instalasi.

KANADA

Semua kegiatan tenaga atom di Kanada z' diatur berdasarkan Undang-
Undang Pokok Tenaga Atom 1946 (sebagaimana telah diubah) dan peraturan
pelaksanaannya. Peraiuran pelaksanaannya itu dibuat oleh Atomic Energy Con-
trol Board, dibawah pengawasan Menteri Energi, Tambang dan Sumber Daya.
Slruktur Organisasi AECB. dapat dUihat pada Lampiran HI.

Proses perijinan di Kanada adalah suatu piosc-s yang terdiri dari tiga ta-
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Peraturan mengenai perijinan ini dimuat dalam "Nuclear Reactors Order"
yang dikeluarkan pada tahun 1957. Pada tahun 1956 AECB membentuk Komi-
te Penasehat, yang disebut Reactor Safety Advisory Committee, dengan tugas
memberikan saran-saran kepada AECB mengenai segala segi keselamatan reaktor
nuklir. RSAC itu terdiri dari para insinyur senior, Scientists, bersama dengan
wakil-wakil teknis dari badan federal dan propinsi serta pejabat kesehatan se-
tempat.

Pejabat-pejabat staff dari AECB sendiri juga perperanan dalam proses per-
ijinan, yaitu dari Nuclear Plant Licensing Directorate. Direktorat inilah yang
melaksanakan detailed assessment dari design dan mengusulkan metoda kons-
truksi dan operasi PLTN. Direktorat itu pulalah yang membantu RSAC mela-
kukan penilaian terhadap permohonan ijin, yang melaksanakan pemeriksaan dan
pengawasan serta menyetujui perubahan design dan prosedure operasi dari ke-
tentuan yang ada dalam ijin yang dikeluarkan oleh AECB.

(a). Persetujuan Lokasi.

Langkah pertama untuk membangun PLTN adalah mengajukan permohon-
an persetujuan lokasi. Dalam permohonan ini pemohon harus mengajukan
"Site Evaluation Report". Didalam report itu memuat ikhtisar instalasi
mengenai ukurannya, tipe reaktor, sistim proses dan sistim keselamatan.
Juga diberikan keterangan mengenai data-data guna tanah, kepadatan dan
distribusi penduduk sekarang dan yang akan datang, hidrologi, meteoro-
logi, seismologi dan geologi.

Selain itu pemohon diminta untuk mengumumkan maksudnya untuk mem-
bangun dan meng-operasikan PLTN kepada masyarakat, pada lokasi yang
ditunjuk.
Masyarakat akan dihubungi oleh pejabat setempat, pertemuan dan diskusi
akan diadakan antara anggauta-anggauta masyarakat yang berkepentingan
secara langsung terhadap lokasi dengan perusahaan yang bersangkutan. Para
anggauta AECB dapat juga ambil bagian dalam pertemuan itu untuk me-
nambah keterangan yang diberikan kepada masyarakat.

(b). Ijin Konstruksi

Setelah didapat persetujuan lokasi, selanjutnya pemohon harus menyam-
paikan permohonan ijin konstruksi. Dalam permohonan itu harus disam-
paikan "Preliminary" Safety Report", maksudnya untuk mendapatkan ke-
terangan yang lebih lengkap, untuk dapat melakukan penilaian secara
menyeluruh tentang semua faktor agar dapat dijamin perlindungan terha-
dap keselamatan dan kesehatan masyarakat apabila instalasi yang bersang-
kutan dibangun.

Terhadap report itu kemudian dilakukan penilaian oleh RSAC dan Staff
dari Direktorat Lisensi. Sedangkan Staff dari Direktorat Pengawasan Ba-
han-bahan dan Peralatan dari AECB juga beserta pejabat dari badan-badan
setempat juga dihubungi untuk diminta pendapatnya untuk hal-hal yang ada
hubungannya dengan design ketel dan bejana tekan, pembangunan dan pengawasan
Selama penilaian itu, pertemuan-pertemuan diadakan dengan pihak perencana
untuk mendapatkan tambahan keterangan. Jifca RSAC dan Staff AECB puas dengan



design yang diajukan maka akan dibuat rekomendasi kepada AECB untuk mengelJ
kan Ijin Konstruksi. *'

Satu syarat yang dimasukkan dalam ijin adalah keterangan agar report
yang disebut tadi selalu diperbaiki setiap tahun dengan berjalannya
pembangunan.

Sementara pembangunan bfcrjalan RSAC mengadakan rapat terus untuk
memeriksa detail rancangan. Disini mungkin diketemukan perlunya tam-
bahan keterangan, atau pengujian-pengujian selama pembangunan.

(c). Ijin Operasi

Apabila konstruksi mendekati penyelesaian, perusahaan dapat mengajukan
permohonan ijin operasi, yaitu dengan mtmgajukan apa yang disebut "Fi-
nal Safety Report", untuk dokumen dari design instalasi sebagai yang.
"dibangun" ("as-built" design of the station), analisa yang up to date
dari kecelakaan yang di-hipotesakan, dan kemampuan dari sistim kesela-
matan (safety system) untuk mencegah acau membatasi akibat dari kece-
lakaan yang dihipotesakan itu. RSAC dan Staff AECB akan memeriksa
design akhir, hasil pengujian dan rencana operasi. Hanya apabila didapat
hasil yang memuaskan AECB akan memberikan ijin operasi. Bagan prose-
durnya dapat dilihat pada Lampiran IV.

Sekurang-kurangnya seorang Staff AECB ditaruh pada instalasi PLTN se-
lama commissioning dan tetap berada di sana sampai start-up dan ope-
rasi rutin tercapai, untuk mengetahui berbagai percobaan dan menilai ha-
silnya. Serta untuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan cara ope-
rasi, dan memberikan jaminan bahwa PLTN akan beroperasi dengan aman.
Sela'ma PLTN itu dioperasikan, Staff AECB dan RSAC akan terus me-
laksanakan pengawasan.

Pendidikan serta pengalaman tenaga-tenaga inti pelaksana PLTN juga akan
diperiksa oleh Staff AECB sesuai d' ugan persyaratan yang ditentukan oleh
AECB atas saran dari Komisi Penguji Operator Reaktor.

(d). I n s p e k s i

Ijin operasi yang diberikan juga menetapkan ketentuan bahwa instalasi
tunduk pada pengawasan yang dilakukan oleh AECB. Operator dari reak-
tor setiap tahun harus menyampaikan laporan operasi serta harus selalu
mencatat paparan radiasi maupun catatan kesehatan dari personilnya. la
harus siap memberikan kepada AECB setiap ketsrangan yang diperlukan
demi pengawasan keselamatan.

Inspektor yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap keselamatan
instalasi, diangkat oleh AECB, begitu juga ahli-ahli proteksi radiasi dan
ahli-ahli medis yang bertugas melakukan pengawasan terhadap sistim pro-
teksi radiasi dan medis.

SIKAP MASYARAKAT

Sebagai akibat dari dipergunakannya tenaga nuklir sebagai jawaban atas
mendesaknya kebutuhan akan tenaga listrik dibanyak negara, tantangan yang
mula-mula hanya ada di Amerika Serikat saja semakin lama semakin meluas
ke banyak negara. Kelompok-kelompok anggauta masyarakat yang tergolong
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dalam kelompok anti nuklir telah mungcul diraana-mana, sejalan dengan me-
Iuasnya teknologi nuklir untuk keperluan pembangkit listrik. Sampai bulan
Januari 1976, ada sebanyak 125 PLTN yang beroperasi diseluruh dunia.4 '

Amerika Serikat

Amerika yang boleh dikatakan sebagai negara nuklir pertama adalah
yang paling banyak mempunyai kelompok anti nuklir.

Di Amerika Serikat terdapat anggauta atau kelompok masyarakat yang
tercatat dalam dunia anti nuklir itu. Baik yang berasal dari para pejabat
negara (Senator Muskie, Fr ank Church), ahli hukum (Harold P. Green, Ralph
Nader, A.Z Roisman), Organisasi (Sierra Club, Scientists Institute for public
Information - SIPI-, Friends of the Earth), scientists (A. Tamplin, E. Tsivoglou,
Paul Ehrlich, Era,est T. Sternglass), maupun yang Iain-lain (seperti : United Auto
Workers Union .

Sejarah terjadinya kelompok anti itu sebenaraya bisa dikembalikan pada
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Tenaga Atom Amerika
Serikat sendiri yang dikeluarkan pada tahun 1954. Dimana dengan Undang-
undang itu telah ditentukan kebijaksanaan baru dibidang tenaga atom. Mono-
pcli pemerintah serta rahasia militer, yang memang menjadi ciri permulaan
kegiatan tenaga atom di negara itu, mulai dikurangj atau diperkecil. Swasta
mulai diundang masuk dalam kegiatan tenaga nuklir atas dasar ijin yang
diberikan oleh AEC.

- Pertentangan 6^ pertama terjadi ketika "Power Reactor Development
Company" PRDC yaitu Detroit Edison Company bersama dengan 22 per-
usahaan lainnya, #mendapat ijin konstruksi dari AEC pada tanggal 4 Agustus
1956. Tiga minggu setelah perletakan batu pertama, 3 organisasi buruh te-
lah mengajukan tuntutan untuk intervensi kepada pengadilan.

Organisasi itu menentang wewenang AEC untuk mengeluarkan ijin kons-
truksi untuk Lokasi disekitar Lagoona Beach (Michigan), yaitu suatu Ipkasi
yang begitu dekat dengan daerah penduduk. Mereka mengatakan bahwa se-
belumnya tidak parnah terjadi pemilihan Iokasi begitu dekat dengan daerah
penduduk, dengan begitu berarti semua reaktor itu berbahaya termasuk reaktor
Fermi yang akan dibangun.

Seperti diketahui mereka akan merr.bangun "Enrico Fermi Fast Breeder
Reactor", yaitu a sodium cooled-, fast breeder reactor, kira-kira 100 MW, Ini
adalah suatu proyek penelitian dan pengembangan, yang terletak 30 mil se-
belah selatan Detroit, pada Lagoona Beach, Michigan.

Sementara itu, pada bulan Nopember tahun sebelumnya, 1955, terjadi
peristiwa dimana fast breeder reactor kepunyaan AEC, EBR—1, dalam suatu
percobaan telah meleleh terasnya. Walaupun peristiwa ini tidak sampai menim-
bulkan korban, tetapi AEC telah merahasiakan kejadian ini selama 4 bulan sam-
pai terpaksa diumumkan karena ada tekanan dari para wartawan.

Oleh karena EBR—1 dan reaktor Fermi sama-sama breeder reactor, maka
oleh organisasi penentangnya telah dipakai sebagai alasan bahwa reaktor Fermi
pun nanti juga akar mengalami peristiwa yang serupa. Lebih-lebih mereka tahu
bahwa teras reaktomya mengandung zat radioaktif 300 kali lebih banyak-dari
EBR-1. Selain ilu masih ada beberapa hai lagi yang diajukan sebagai alasan
untuk. memenangkan tuntutannya. Perkara itu telah diperjuangkan di AS dan
memakan waktu 6 tahun lamanya, walaupun akhin.ya kalah pada tahun 1963.
Mahkamah telah menguatkan ijin yang didapat PRDC dari AEC. (Perkiraan

209



masyarakat ternyata menjadi kenyataan, ketika pada bulan Oktiber 1966 re-
aktor Fermi meleleh terasnya, Sekalipun tidak ada korban, reaktor harus di-
tutup. Dari penyelidikan ternyata terdapat sepotong metal di bawah reaktor,
dan ini dianggap sebagai penghalang dari aliran pendingin. Tetapi kemudian
diketahui bahwa metal tersebut merupakan bagian dari petunjuk aliran yang
ditambahkan pada akhir konstruksi tetapi tidak terdapat dalam gambar).

Pada waktu proses perlawanan terhadap reaktor Fermi berlangsung ada,
dua peristiwa penting terjadi :

D.Pada bulan Januari. 1961, telah terjadi kecelakaan pada Stationary Low Power
Reactor, SLPR-U di Arco, Idaho, ada 3 (tiga) orang menjadi korban.

2). Pada bulan Arpil 1962, Lawrence E. Goldberg, President of Temple Press,
perusahaan percetakan Philadelphi, mengajuten tuntutan kepada Pengadilan
Banding Federal, agar pembangunan reaktor yang terletak di Peach Bottom,
Pensylvania dihentikan.

Dengan dua peristiwa ifu selama terjadi kasus reaktor Fermi telah meng-
akibatkan setiap pembangunan reaktor kemudian menjadi obyek perlawanan
masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Salah satu peristiwa yang terjadi kemudian adalah :
Kasus "Ralph Nader v. Dixie Lee Ray"71

Ini adalah perkara yang terjadi pada tahun 1973 antara Ralph Nader me-
lawan Ketua AEC itu, Dixie Lee Ray. Perkaranya diajukan pada Pengadilan Dis-
trict Columbia, masalahnya adalah apakah AEC wajib menarik kembali ijin
operasi 20 PLTN yang disebutkan.

Penggugat, Ralph Nader dan Friends of the Earth, menyatakan bahwa AEC
berdasarkan ps. 186(a) Undang-undang Pokok Tenaga Atom dan peraturan pelak-
sanaannya harus menarik kembali ijin yang telah di berikan itu. Masalahnya
yang ditimbulkan oleh penggugat ialah mengenai "emergency core cooling sys-
tem" (ECCS) dari tiap reaktor yang disebutkan. ECCS ini seperti diketahui
adalah suatu sistim keselamatan yang fungsinya mencegah melelehnya teras reaktor
sebagai akibat dari kecelakaan yang dihipotesakan, yaitu yang dinamakan loss of
coolant accident. Peraturan AEC mengatakan bahwa setiap LWR harus ada
ECCS-nya sehingga dapat memberikan pendinginan lebih dari cukup apabila
terjadi keadaan darurat. Agar supaya ECCS dari reaktor ita dapat diterima
oleh AEC harus ditunjukkan dengan perhitungan computer berdasarkan knteria
yang ditentukan oleh AEC,. yaitu yang disebut dengan Interim Acceptance Criteria.

Penggugat menyatakan bahwa :

(a), para penasehat AEC dalam soal ECCS sependapat bahwa dengan
memenuhi Interim Acceptance Criteria saja tidak berarti terjamin
ke-effektipan dari ECCS,

(b). meskipun demikian AEC mengeluarkan ijin dan tetap mengijinkan
ber-operasinya PLTN-PLTN iersebut,

(c). bahwa dengan tetap terus-beroperasinya PLTN termaksud menunjuk-
kan bahwa AEC telah bertindak melampaui batas wewenangnya,

(d) oleh karena itu AEC harus menarik kembali ijin-i]in yang telah
dikeluarkan.

Sembilan belas perusahaan listrik yang merasa kepentingannya terancam.
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mengajukan permohonan intervensi kepada pengadilan dan telah diterima se-
bagai tergugat bersama.

Didalam keputusannya pengadilan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Pertama-tama bahwa untuk soal-soal teknologi reaktor yang begjtu
kompleks kiranya AEC-lah sebagai badan yang ahli yang harus me-
mutuskan;

2. Para penggugat telah gagal mengemukakan cara-cara administratip
atau lain yang bisa memenangkan tuntuUtnnya, karena baik penggugat
R. Nader maupun Friends of the Earth tidak minta diterima untuk
membuat ketentuan tentang ECCS atau minta agar diadakan penilaian
juridis terhadap pengundangan Interim Acceptance Criteria dari AEC;

3. Standar yang dipakai AEC dalam mengeluarkan ijin operasi adalah :
apakah ada cukup bukti terhadap adanya perlindungan keselamatan
dan kesehatan masyarakat; kepastian mutlak tidak diminta oleh undang-un-
dang dan hal inipun juga dibenarkan kalau dilihat dari segi ieknologi
keselamatan, atas dasar itu lah pengadilan berpendapat bahwa AEC
telah memenuhi tanggung jawabnya mengenai soal ECCS ini;

4. Dan yang terpenting adalah bahwa penggugat tidak menunjukkan buk-
ti bahwa mereka akan dirugikan seandainya pengadilan menolak permo-
honannya; sedangkan mengabulkan permohonan penggugat berarti akan
merugikan para pemakai listrik dan perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pengadilan telah
menolak permohonan penggugat.

Joint Committee on Atomic Energy

Pada setiap kesempatan, proses perlawanan terhadap pembangunan PLTN
selalu saja nampak. Misalnya : dalam hearing dihadapan Joint Committee on
Atomic Energy 8*, Prof. Green dari George Washington Law School mengemu-
kakan rasa tidak puasnya terhadap proses hearing yang berlaku.

Mer.urut pendapatnya hearing yang diselenggarakan hanya sckedar kedok
saja, yang sama sekali tidak memberikan an oil apa-apa dalam keselamatan. Se-
bab Staff AEC sudah memutuskan bahwa instalasi yang bersangkutan sudah
cukup aman. Karena itu sebaiknya, menurut dla, hearing harus dilaksanakan se-
cara jujur dan terbuka, serta tidak usah membicarakan detail teknis tetapi cu-
kup yang nampak dari instalasi.

Apa yang kami kemukakan di atas hanyalah beberapa contoh gambaran
sikap melawan dari anggauta atau kelompok anggauta masyarakat yang masih
berlangsung sampai sekarang di Amerika Serikat.

Kanada

Partisipasi masyarakat Kanada • dalam proses perijinan adalah relatif
baru dan biasanya diselenggarakan oleh pihak pemohon. Proses hearing di sini
diselenggarakan pada tahap permohonan persetujuan lokasi, sperti dilaksanakan
di Ontario, Quebec dan di New Brunswick.

Pertemuan dengan masyarakat di sini lebih bersifat tidak resmi dan ber-
maksud untuk memberitahukan kepada masyarakat serta untuk memberikan
kesempatan bertanya dan mengemukakan pendapatnya.

Sekalipun hanya demikian pihak perencana harus menyediakan waktu sampai



beberapa bulan. ''
Berbeda dengan di A.S., sikap masyarakat Kanada lebih baik, sekalipun

di beberapa tempat sudah nampak gejala perlawanan, misalnya kelompok en- |
vironmentalist di New Brunswick dan Nova Scotia, mulai menentang pemba- |
ngunan PLTN di Nuw Brunswick.

Swedia

Seperti halnya di Kanada. di Swedia 1 0^ perlawanan terhadap pembangun- ,
an PLTN juga suatu hal yang baru. Seperti diketahui, pada tahun 1970 Hannes
Alven (pemenang hadiah Nobel) mengirimkan surat protes kepada Menteri Perin- '
dustrian, mengenai kekuatirannya terhadap penggunaan tenaga nuklir yang sema-
kin meluas. (a mengingatkan risiko yang akan diderita oleh rakyat Swedia.

Sebenarnya secara lokal pada tahun I960, ketika reaktor Agesta dibangun,
juga telah ada tentangan. Reaktor ini dibangun untuk menghasilkan tenaga dan
untuk keperluan pemanasan didaerah itu. Air sampahnya dibuang kedanau dan
pemilik rumah -disekitarnya fcuatir terkena radiasi. Tetapi setelah mereka menda-
pat keterangan lain lebth lanjut, tantangan berkurang dan berhenti sama sekali
setelah reaktor, beroperasi beberapa tahun. Ketika reaktor berhenti pada
tahun 1974, mereka justru memprotes agar supaya diteruskan.

Dengan meningkatnya kepentingan konservasi meningkat pula penentangan
terhadap tenaga nuklir. Kelompok-kelompok penentang disana adalah :
Environment Centre, Friends of the Earth, the Field Biologist, Alternative City
Group, AMA Group. Pada umumnya argumen mereka diambil dari debat di
A.S., yaitu : - radiation effects; dan

- thermal effects dari air pendingin terhadap lingkungan.

Ada yang mengatakan bahwa perdebatan ini sebenarnya tidak lepas dari
masalah energi pada umumhya. Tidak adany. alternative lain di Swedia, meng-
akibatkan tenaga nuklir jadi kambing hitamnya. Tetapi golongan sayap kiri
justru hendak memanfaatkan pertentangan ini menjadi suatu kekacauan untuk
kepentingan politiknya.

Ada partai politik (Centre Party) yang menentukan program partainya
adalaa : perjuangan melawan tenaga nuklir. Yaitu agar pemakaian tenaga nuklir
dihentikan sama sekali. Ini menjadi-kan program partai untuk pemilihan umum
pada musim gugur 1976. Begitu juga dengan partai-partai lain, mereka telah me-
nentukan sikap ny a.

Republik Federasi Jerman

Adanya proses dengar pendapat di Jerman ' l ' dijamin dengan peraturan
pemerintah, German Nuclear Installation Ordinance, yang mengatakan bahwa
Instansi yang berwenang memberi ijin harus memberitahukan proyek ini kepa-
da masyarakat dengan cara mengumumkan daiam lembaran negara dan surat kaKi
yang beredar diwifayah mana'instalasi akan dibangun. Peraturan itu dimaksudkan untuv
melindungi kepenting?n penduduk yang tinggal disekitar lokasi reaktor yang akan diru—
Jadi dengan proses dengar pendapat ini diharapkan dapat dibereskan kepentingan dan
semua pihak dengan cara diakui secara langsung. Instansi pemberi ijin harus mendenga-'-
kan pendapat mereka yang berkeberatan, serta berkonsultasi dengan wakil cari pemo-
hon, dan bila perlu membuat perubahan atau bahkan menolak permohonan ijin.

Penduduk yang tidak setuju dengan pembangunan itu, seringkali tidak mau ber-
tanya mengenai sesuatu, tetapi langsung saja menyatakan akan melenyapkan proy^k it"
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Untuk mempertahankan kepentingannya itu mereka mencari orang lain yang bisa me
wakili kepentingannya.

Di Jerman ada beberapa kelompok anti nuklir yang sudah "professional" yang
mempunyai pengetahuan serta keahlian berpidato. Disana, setiap orang boleh menge-
mukakah keberatan asal memenuhi syarat terteutu, tetapi kelompok professional ini
memilih jalan dengan cara muncul bersama. Yaitu dengan mengumpulkan surat kuasa
serta mengumumkan sejumlah orang yang berkeberatan atas nama siapa ia mendapat
kuasa, dan biasanya jumlahnya sangat besar.

Lawan-lawan yang sudah terorganisir itu adalah : World Federation for the
Protection of Life, the Working Group for the protection of Life, the German Wild
Life Association, the Federal Association of Citizens Initiatives, perkumpulan de-
ngan nama "Dai Dong" dan sebagainya.

Selain itu juga terdapat lawan-lawan nuklir yang berasal dari kalangan Univer-
sitas, seperti professor dan kelompok mahasiswanya.

Sikap anti mereka itu didasarkan pada motivasi yang berbeda-beda. Ada yang
karena pencinta alam, penentang kemajuan, kecewa terhadap negara, yang taktit pe-
rang nuklir, kritikus terhadap sistim politik saat itu. Diantara lawan itu ada yang benar
benar tampil berdasarkan argumentasi yang biiik, dan ada pula yang sekedar mencari
popularitas pribadi, atau kelompok lain yang menganggap tenaga nuklir h'anya akan
merupakan penghalang tnisalnya : vegetarians, theosophist.

Namun demikian jelas bahwa di Jerman juga jumlah mereka yang menentang,
yang bsnar-benar menguasai materinya dan tajam dalam kritiknya serta terlalu me-
nyadari bahaya penggunaan tenaga nuklir, semakin meningkat.

Hal-hal yang dimasalahkan diantara mereka pada umumnya adalah :

1. Masalah prosedur, walaupun kelihalannya aneh tetapi ini adalah siasat mereka
untuk terlalu menitikberatkan pada masalah ini;

2. Masalah kebijaksanaan energi, tingkat perkembangan energi yang diramalkan di
kritik, kepentingan industri yang selalu dianggap berat sebelah terus menerus di-
bicarakan;

3. Masalah lokasi, setiap lokasi selalu dianggap tidak cocok, mereka kuatir akan di-
ikuti oleh Iain-lain industri;

4. Masalah pemandangan, rusaknya pemandangan karena adanya bangunan dengan
cooling tower yang besar;

5. Masalah polusi, terrriasuk air menjadi lebih panas, perubahan iklim, dan Iain-lain
akibat terhadap pertanian dan perikanan;

6. Masalah pemaparan radiasi terhadap lingkungan, ini adalah masalah yang me-
nentukan dalam perdebatan; ketakutan terkena radiasi nampak diantara pendu-
duk. Nilai batas yang diijinkan dikritik sebagai tidak obyektif. Menurut mereka
Nilai Batas itu ditentukan sedemikian rupa oleh Instansi yang berwenang, sehing-
ga dalam keadaan apapun perusahaan akan bisa memenuhinya, tanpa memper-
timbangkan kepentingan penduduk;

7. Masalah operasi PLTNsecara aman, karena tidak ada pengalaman operasi derrgan
reaktor sebesar 1300 MW yang direncanakan saat ini;

8. Masalah keboleh-jadian kecelakaan, penggunaan angka-angka keboleh-jadian ke-
celakaan menimbulkan hitungan-hitungan yang aneh, yang sukar dibantah;

9. Masalah pengaruh dari luar, ketakutan diantara penduduk tentang adanya sabo-
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tage yang bisa mengakibatkan malapetaka. Karena adanya hal-hal yang perlu di-
rahasiakan, Instana yang berwenang maupun perusahaan dianggap tidak cukup
menjamin tidak adanya sabotage;

laMasalah ganti rugi, besamya ganti tugi yang di Jerman ditentukan sebesar DM 500
juta dianggap ti-iak cukup, untuk bencana karena PLTN yang mencakup begitu
banyak pendudnk peling sedikit harus disediakan DM 15.000 juta.-

IKHTISAR DAN KESIMPULAN

1. Sebagai beberapu kali dikemukakan di atas bahwa yang sudah ada barulah per-
aturan tentang yedoman penentuan lokasi PLTN, sedangkan peraturan lain me-
ngenai syarat pembangunan suatu PLTN baru akan dipersiapakan. Untuk itulah
dikemukakan berbagai cara pengaturannya yang dilaksanakan diberbagai negara
tentang syarat pembangunan PLTN itu.

Dari sistim yang dipakai berbagai negara dapat disimpulkan bahwa pada umumnya
pengaturan itu sama saja, kalau terdapat perbedaan maka hal itu disebabkan oleh
bentuk negara (mis : negara federal) atau sistim pemerintahan yang dianut negara
yang bersangkutan.

Oleh karena pengaturan itu tujuan akhirnya adalah keselamatan dan kesehatan
masyarakat maka untuk itu perlu kiranya ditentukan terlebih dahulu apa yang
menjadi landasan filosofle dalam mengaturkeselamatan reaktor. Karena dari lan-
dasan itu kita bertolak untuk mengadakan pengaturan selanjutnya. Walaupun
ada bebeiapa tipe populer dari reaktor untuk pembangkit listrik yang kita kenal,
tetapi tipe-tipe itu tetap masih memakai sistim pembelahan (fasion) dari bahan
bakar uranium, dan hasil pembelahan itu dikenal sebagai sangat radioaktif dan
panjang umurnya serta dapat berbahaya apabila terjadi kontak dengan lingkung-
annya.

Berdasarkan hal-hal itulah maka fflosofi yang dipakai adalah mencegah atau me-
ngurangi agar bahaya itu tidak terjadi, yaitu dengan sistim pertahanan yang sede-
mikian rupa sehingga bahaya itu tetap berada "didalam".

Kalau toch ada yang keluar akibat dari operasi normal maka bahaya itu harus
bisa ditekan menjadi lebih rendah dari suatu batas yang ditentukan. Untuk
membuat keadaan seperti itulah serlu diminta persyaratan tentang design,
geologi, meteorologi dan masih banyak lagi.

2. Suatu masalah lain yang memerlukan pemikiran masak-masak adalah bagaimana
cara mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan PLTN ini. Karena
ini suatu proyek besar dan ada bahayanya walaupun secara teoritis sangat
kecil dibandingkan dengan bahaya Iain seperti '• kecelakaan motor, petir, api
listrik, dan lain-lainnya. Menurut hasil studi Rasmussen Agustus 1975
(WASH — 1400), keboleh-jadian kecelakaan karena reaktor adalah : satu
kali dalam sejuta tahun operasi reaktor, yang kurang lebih sama dengan ke-
boleh jadian jatuhnya sebuah meteor dari langit.

Mengenai proses ikut sertanya masyarakat, pengalaman di negara-negara se-
perti tersebut di atas menjadi pelajaran kita untuk tidak terjadi semacam
itu. Walaupun sama-sama negara demokrasi, tetapi dalam kenyataannya
mereka mcntrapkan struktur mekanisme politik yang berbeda-beda.

Buat negara kita, yang mengambil bentuk pemerintahan demokrasi atas dasar
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Pancasila, partisipasi rakyat tidak perlu diragukan lagi, karena kita mengartikan
masyarr.kat yang demokrafs 1 2 ' sebagai masyarakat yang bercirikan :

a).

b).

Adanya usaha untuk mengangkat harkat dan martapat manusia yang
menjadi anggautanya;

Memberikan kesempatan kepada anggauta-anggautanya untuk berpartisipasi
dalam proses-proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang rneRyang-
kut kepentingari bersama.

Dengan demikian dalam rangka pembangunan PLTN ini partisipasi masyarakat
sebaiknya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari lokasi mana PLTN
ukan ditempatkan, dengan dihadiri oleh wakil dari Instansi pemberian ijin dan
pcmohon.
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DISKUSI

PERTANYAAN :
Marimin Soemardjo :

1. Apakah perundang-undangan keselamatan dan perijinan tentang rencana
pendirian PLTN di Indonesia ini telah ada.

2. Bagaimana Iangkah2 penerangan terhadap masyarakat Indonesia tentang
masaalah pendirian PLTN untuk meyakinkan bahwa PLTN tidak berba-
haya atau tidak sebahaya seperti yang dibayangkan oleh masyarakat.

JAWABAN :
Moendi Poemomo :

1. Belum ada.
2. Kami menyarankan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut melalui

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada lokasi mana PLTN yang bersang-
kutan akan ditempatkan, yaitu sebagai badan, tempat dari pada wakil-wakil
rakyat.

PERTANYAAN :
S.P. Kuntjorojakti :

Halaman 17.
1. Apakah pengertian atau definisi menurut Pak Mashuri SH. mengenai masya-

rakat demokratis sudah dibukukan, sehingga memang benar bahwa partisi-
pasi rakyat tidak perlu diragukan?

2. Dipandang dari kepentingan orang desa (yang umumnya miskin) oleh orang
desa itu sendiri, apakah dibenarkan bahwa pembangunan PLTN menyangkut
kepentingan bersama? Sehingga nantinya terjamin bahwa dengan adanya
PLTN itu mereka dapat mengecap listrik masuk desa?
Siapa yang disebut pemberi ijin dan pemohon di Indonesia menurut penulis1

3. " partisipasi masyarakat sebaiknya melalui DPR dari dst"
Apakah kata "sebaiknya" itu dapat diartikan keharusan yang instruktif?

JAWABAN :
Moendi Poernomo :

1. Dibukukan, saya kira belum, tetapi oleh karena definisi ini berasal dari
Menteri Penerangan saya berpendapat definisi tersebut bisa dipakai sebagai
pegangan.-

2. Pembangunan PLTN adalah pembangunan listrik, yang dibutuhkan semua
orang, jadi menyangkut kepentingan bersama, sehingga memang bisa diha-
rapkan kalau persediaan listriknya cukup banyak, listrik bisa masuk desa.

3. Kata "sebaiknya" artinya disarankan, bukan keharusan.
4. Lihat jawaban kami pada Sdr. A. Arismunandar dari PLN.
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Wikoebroto.

1. Halaman 2 bans 5 "PLTN harus diperhatikan ada tidaknya jaminan dari
fihak perencana . . . . dan sebagainya".
Mohon detail penjelasan/ketentuan-ketentuan dari jaminan tersebut.

2. Halaman 3 ditengah ::"Cost Benefit Analysis". Mohon penjelasan bagai-
mana memasukkan faktor "pengaruh PLTN terhadap lingkungan" ke dalam
cost benefit alaysis.

JAWABAN :

Vlundi Pumomo.

1. Yang dimaksud dengan jaminan disini adalah adanya penjelasan, desain
atau gambar atau lain dari pihak pemohon yang secara tehnis dapat di-
terima. Jadi dengan desain seperti itu akan hisa dibangun PLTN yang ti-
dak akan menyebabkan keluarnya zat radioaktif secara besai-besaran.

2. Di AS, environmental report yang hams dibuat memuat perlunya masalah
cost benfit aioalysis dikemukakan, tetapi bagaimana cara memasukkan 'faktor

in ini, saya teruskan pertanyaan ini kepada Ir Jasif Ilyas nntuk menjelaskan.

[r J. Iljas :

Dalam "environmental report" di USA pemohon memperlihatkan seg-segi po-
sitif dan negatif sekiranya PLTN dibangun dan memperbandingkannya dengan
alternatif-alternatif "lain, misalnya PLTU - batubara. Pemohon berusaha untuk
menonjolkan keungguian.dari proyek yang diusulkannya itu.

PERTANYAAN :

iutaryo SupardL

1). Jilca suatu pabrik, mis G.E. atau Westinghouse A.S., akan mengekssior
PLTN ke negara lain, selain PLTN teisebut memenuhi peisayaratan-
persyaratan yang ditentukan oleh negara pemesan, apakah juga iisya-
ratkan menurut hukum yang berlaku di A.S., agar minimal juga me-
menuhi persyaratan-persyaratan.

2). Bila benar begitu, apa yang bakal terjadi seanJainya PLTN itu sedang
dibangun, dan di A.S. terjadi perubahan-perubahan kriteria/standard.

IAWABAN :

lundi Purnomo SH.

1) dan 2) Yang terang bahwa pabrik itu harus memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh negara pemesan, kalau perlu negara pemesan ber-
wenang menentukan adanya syarat memenuhi kriteria yang ber-
laku di AS, termasuk adanya ketentuan untuk menyesuaikan
dengan perubahan yang terjadi pada kriteria/standard.

'ERTANYAAN :

t. Arismunandar.

1. Saudara menyatakan bahwa "Undang-undang Pokok tenaga atom mem-
: berikan wewenang dan kekuasaan kepada BATAN untuk menyeleng^dra-

kan dan mengawasi penggunaan tenaga atom ' (halaman 1).
] Setahu saya "menyelenggarakan . . ." mempunyai dua arti :
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(a) melaksanakan sendiri-sendiri; dan
(b) memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan.
Menurut pendapat ^saudara arti mana yang digunakan disini?

2. Saudara juga menyatakan bahwa "BATAN harus melaksanakan wewenang
dan kekuasaan yang ada padanya untuk mengatur dan mengawasi pem-
bangunan PLTNT
Apakah artinya "mengatur" disini : mengatur saja atau menyelenggarakan '

JAWABAN :

Moendi Poeroomo SH.

1. Saudara benar bahwa dengan "menyelenggarakan" itu bisa dilaksanakan
sendiri dan /atau memberikan wewenang kepada pihak lain untuk me-
laksanakan.

2. Dengan demikian tinggal dipilih saja, apakah akan mengatur saja atau me-
nyelenggarakan saja. Saya seiahkan pengambilan keputusan kepada yang
berwenang. Secara pribadi saya condong pada pengaturan saja, sedangkan
penyelenggaraan bisa pada pihak lain, hanya saja kalau begini bagaimana
mengenai "by product"-nya.

PERTANYAAN :

Th. H. Lumbantoruan. -

1. Bila RI nanti memiliki kapal nuklir, siapakah nanti yang menjalankan
dan mengelolanya, BATAN atau Pehii ?

2. Apakah Undang-undang Pokok tenaga Atom yang sekarang masih cocok
untuk pengembangan nuklir di RI. Apakah tidak sebaiknya diambfl
langkah untuk merevisinya dengan memperhatikan pendapat-pendapat
instansi lain.

JAWABAN :

Moendi Poernomb SH.

1. Tergantung siapa yang akan memheli kapal nuklir itu, sebab wewenang
penyelenggaraan yang dijamin Undang-undang bisa saja diberikan kepada
orang lain, asal penyelenggaraan itu dilaksanakan dengan tidak memba-
hayakan keselamatan dengan kesehatan masyarakat.

2. Apa buktinya bahwa Undang-undang itu tidak cocok ?

Kalau pada suatu saat revisi diperlukan pasti akan dilaksanakan.

PERTANYAAN :

Soekarno.

— Apakah sudah ada Undang-undang asuransi untuk orang yang terkena
radiasi melawati batas yang diperbolehkan.

— Mohon diberikan penjelasan perbandingan perlu tidaknya diberikan asu-
ransi terhadap kecelakaan/asuransi lain.

Moendi Poernomo SH.

— Belum ada.
— Masalah asuransi bagi pekerja radiasi bisa saja dilaksanakan seandainya

ada su:>4> ' -idan (swasta atau perusahaan negara) yang bersedia menjadi
penan;

Haru
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Harus diketahui bahwa asuransi itu adalah suatu pertanggungan terhadap
suatu risiko (kerugian atau jiwa seseorang), apabila risiko itu terjadi maka
akan ada pihak (penanggung) yang akan membayamya, yang untuk itu
penanggung menerima pembayaran premi dari pihak tertanggung.

PERTANYAAN :

S.G. Hidayath.
1. Sistim pengawasan mana yang akan dipakai di Indonesia, terutama peng-

awasan fisik pada saat bagian PLTN dibuat/dilaksanakan di Indonesia
(standard, code).

2. Saya lebih condong, bahwa kita bertitik tolak accident PLTN itu ada.
sebab memang sumber bahayanya (hazard) kita tahu semua.
Apakah kita tidak lebih baik bersiap-siap mengadakan peraturan-per-
aturan yang menyeluruh baik pada waktu membangun, maupun pada saat
PLTN itu beroperasi,

3. Siapa yang melakukan "quality control" dari equipment yang dibuat di
luar negeri, maupun dilaksanakan on site di Indonesia ?

JAWABAN :

Moendi Poernomo SH.

1. Pengawasan dilakukan dengan sistim perijinan, yaitu ijin untuk membangun
•(konstruksi) dan ijin untuk operasi. Sebelum ijin untuk membangun atau
operasi diberikan akan diperiksa dulu apakah adanya PLTN itu akan mem-
bahayakan, keselamatan dan kesehatan masyarakat !

2. Ya, memang demikian, kita sedang bersiap-siap.

3. Kalau kita belum mampu melaksanakan tugas ini, di dalam kontrak bisa
ditentukan bahwa bagian itu dilaksanakan di luar negeri. Dan ini bisa di
buktikan dengan suatu keterangan.

PERTANYAAN :

Hariyono SH.

1. Apakah telah terpikir mengenai batas waktu/lamanya petugas PLTN harus
melayani suatu proyek PLTN.
Mengingat bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan. Bagaimana "kecelaka-
an yang tidak langsung".

2. Menurut UU Tenaga Atom,Batan berwenang mengatur dan mengawasi
pembangunan PLTN.
Kalau pengertiannya begitu lalu siapakah yang mengelola PLTN nantinya.
Ini amat penting untuk dasar-dasar pemikiran tentang keselamatan kerja.

3. Pendekatan pada masyarakat, kami lebih setuju untuk langsung kepada
masyarakat yang bersangkutan mengingat bahwa "bahaya nuklir" 'itu sudah
menjadi pembicaraan masyarakat luas. Agar dapat dicari penyampaian
yang luwes. Karena umumnya, masyarakat belum sepenuhnya sebagai pe-
makai tenaga listrik/hanya terbatas dikota-kota besar.
Mereka menganggap cukup dengan tenaga-tenaga konvensionil saja. Mereka
masih jauh penilaiannya tentang nuklir, tetapi tahu bahaya-bahayanya.
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JAWABAN :

Moendi Poernomo SH.

1. Bekerja pada suatu PLTN atau suatu Instalasi nuklir umumnya terikat pat
ketentuan-ketentuan keselamatan kerja terhadap radiasi. Menurut ketentu^
itu ada nilai-nilai batas yang ditentukan apakah seorang pekerja boleh ters
bekerja ditempat itu atau dipindah untuk sementara waktu atau untuk

-selamanya. Ini yang menentukan adakah bagian proteksi radiasi bekerja sa
dengan bagian medis-nya.

2. Wewenang ini jangan diartikan secara mutlak artinya wewenang itu bisa
diberikan pada pihak lain. Masalah pembiayaan pembangunan PLTN turut
menentukan.
Mengenai peraturan keselamatan kerja dibidang nuklirnya BATAN yang ak
menentukan, sekalipun PLTN tidak dilola oleh BATAN.

3. Di dalam teofi "ilmu negara, suatu pemerintahan tidak bisa dilaksanakan
oleh semua orang yang menjadi rakyat dari negara itu. Oleh karena itu
diperlukan badan-badan perwakilan rakyat, yang terdiri dari putra-putri
terbaik dari negara itu,-yang merupakan wakil rakyat.
Atas dasar itulah kami berpendapat sudarrcukup apabiia pendekatan ke-
pada masyarakat dilakukan dengan melalui wakil-wakil rakyat itu.
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Ir. Jasif Iljas *)
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I. Pengantar.

Usaha untuk memasang sistim-situn keselamatan yang cukup aman untuk
suatu reaktor daya telah lama dijalankan oleh para perancang (designer) sejak
bermulainya perencanaan tenaga nuklir umtuk pembangkitan listrik pada akhir
tahun lima-puluhan. Pemasangan-pemasangan penghindar kecelakaan adalah ber-
dasarkan pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh dalam berbagai reaktor-
reaktor peroobaan dan pengujian, yang khusus telah dibangun sebelumnya un-
tuk meneliti akibat dari berbagai penyimpangan dari operasi normal dari suatu
reaktor. Sikap yan» hati-hati, terutama dari pihak pengatur, dapat difahami
oleh karena para promotor dari teknologi nuklir yang masih baru ini, masih
harus m^nghapuskan segala perasaan prasangka yang negatif terhadap gejala fisi
atom dan efek-efeknya. Akan tetapi sikap yang hati-hati itulah, yang dikaitkan
dengan segala tindakan pencegahan kecelakaan dan ketaatan terhadap peraturan
keamanan yang ketat, telah mengakibatkan bahwa PLTN -PLTN yang telah di-
bangun di berbagai negeri dapat digolongkan sebagai perusahaan yang aman
dalam operasinya. Suatu sistim pembangkit uap nuklir (NSSS) sebagai yang se-
karang dijalankan, tidak pernah membawa kecelakaan. Bahkan, oleh karena pe-
rancang lebih banyak memusatkan perhatiannya terhadap bagian nuklir, maka
terdapat kecenderungan untuk meremehkan bagian konvensionil dari suatu PLTN,
sehingga malahan dalam bagian inilah terdapat kelemahan-kelemahan dalam di-
sain berbagai komponen atau sistim. Kecerobohan semacam ini misalnya telah
mengakibatkan peristiwa pada pusat-pusat tenaga listrik Surry dan Gundremi-
ngen, masing-masing oleh karena kesalahan dari katub uap (steam valve), atau
pada Muhleberg dan Browns Ferry, oleh karena disebabkan suatu kelalaian ter-
jadi kebakaran yang dahsyat.

Dengan riwayat yang bersih untuk bagian nuklir dari PLTN ini kita tidak
dapat menutup mata terhadap kenyataan, bahwa teras dari suatu reaktor daya
sewaktu dalam operasi mengandung bahan radioaktif yang cukup besar( +10 ! 0

CO. Kita tidak dapt menyangkal. bahwa bimpunan zat radioaktif ini merupakan
suatu ancaman bahaya potensiil yang da??f mengkhawatirkan beberapa pihak
yang tidak tahu-menahu tentang tindakan-tindakan dan sistem-sistem keselamat-
an dalam sualu PITN. Kekhawatiran yang telah timbul itu menyangkut effek-
cftek yang dapat terjadi oleh emisi radioaklif. pengcluaran kalor meljlui pen-
dingin, penyimpanan sampah radioaktif dan akibat-akibat dari keceiakaan besar.
Yang terakhir ini, keboleh-jadian bahwa suatu kecelakaan pembawa maut akan
teriadi. telah merupakan bahan penelitian dari Rasmussen dari MIT. yang ke-
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mudian telah menjelaskan dalam suatu lappran bahwa kemungkinan akan ter-
jadinya suatu kecelakaan reaktor sangatlah kecil. Meskipun hasil penelitian Ras-
mussen ini kemudian dianggap oleh opponennnya sebagai kuiang teliti, yang
jeias adalah bahwa pekerjaan Rasmussen itu didukung oleh kenyataan bahwa
fasilitas-fasilitas tenaga nuklir itu dalam pengalaman selama 20 tahun terakhir
ini termasuk peiusahaan yang aman.

2. Prinsip-prinsip sistim keselamatan.

Suatu laporan yang lengkap dan terperinci mengenai segala aspek kesela-
matan dalam suatu reaktor daya yang mempergunakan air ringan sebagai pen-
dingin telah diberikan dalam WASH-1250, yang telah diterbitkan oleh USAEC1>
Falsafah yang dikcmbangkan untuk mendekati sistem-sistem keseiamatan ltu te»-
diri dari tiga tingkat, yang sebenarnya dapat dipergunakan pula untuk reaktor
daya tipe air berat ,

Dalam tingkat pertama dianggap bahwa suatu stniktur suatu: pusat listrik
itu haras melalai suatu rangkaian disain, pembangunan, peogujian, operasi dan
perawatan yang sempurna, sesuai dengan standar kwalitas yang tinggi.

Untuk tingkat kedua diambil tindakan-tindakan tertentu yang menyangkut
pemasangan sistem-sistem proteksi yang memungkinkan operasi yang normal.
Instalasi dari sistem penghentian cepat (scram) hendaklah menuruti saluran le-
bih dari satu dan terpisah (redundant).

Kemudian sebagai tingkat ketiga diperhitungkan penyimpangan dari ope-
rasi rutin. dan terjadinya kecelakaan hipotetis atau kegagalan dari sistem protek-
si yang tcspisah sewaktu komponen yang dilindungi itu juga mengalami keru-
sakan.

Secara teknis perlindungan terhadap ancaman bahaya dari zat radioaktif
berupa bendungan-bendungan yang terdiri atas tiga lapisan. %tem perlindung-
an ini dapat dimasukkan ke dalam sistem keselamatan tingkat pertama. 6'

Selubung dari elemen bahan bakar dapat dianggap sebagai proteksi per-
tama, yang meEghindari produk pembelahan keluar dari elemen bahan bakar,

,j yaitu untuk reaktor tipe air ringan termasuk bejana reaktor yang merupakan
4 lapisan proteksi yang tangjuh, sedangkan ekivalennya pada reaktor tipe air

berat terdiri dari berturut-turut pipa tekanan, pipa kalandria, moderator D2O
dan akhirnya kalandria. Kemudian bendungan ketiga terdiri atas containment
yang merapakan lapisan terakhir, sekiranya zat radioaktif yang berasal dari
elemen bafezna bakar dapat menembus bejana tekanan. Selanjutnya gedung re-
aktor mernpskan bendungan terakhir sebelum zat-zat radioaktif dalam keadaan
yang terburuk dapat keluar dari fasilitas.

Usaha untuk meningkatkan keselamatan suatu PLTN telah menjadi per-
hatian baik dari pihak pengatur dan pemilik dari pihak produsen. Usaha-usaha
tersebut meliputi diantaranya penyusunan berbagai peraturan keselamatan dan
standar mengenai bahan-bahan konstruksi, kriteria disain. metoda pembuatan,
prosedure pengujian, inspeksi sewaktu operasi, pemastian mutu dan pengontrol-
an kwalitas. Perbaikan diadakan terus-menerus dengan mengalirnya laporan
pengalaman (feedback) dari pihak pemilik dan operator kepada pihak pengatur
dan produsen.

3. Keselamatan dan keandalan suatu PLTN dan kaitannya dengan faktor beban.

Suatu -fasilitas atau suatu komponen yang dapat dia&iialkan mempunyai
tingkat keselamatan yang tinggL Sebaliknya suatu fasilitas, PLTN misalnya, yang

dapat beroperasi de
tentu mempunyai k
pentingan, jika PLT
penduduk disekitarr
dikit, oleh karena J
setinggi-tingginya de
Dengan kata lain p
besar-besarnya selar

Ke.-.daan dari
relatif. Agak sulit I
sebab suatu kekhas
dihampiri atau did<
tidak tertahan sew;
sanan sistem-sisterr
akan memperhatika
Misalnya untuk PH
lam pembangkit ua
ternyata memberi

Suatu ulasan
lam tabel 1.

TAI

Tipe .Reaktoi
diamai

Satuan-satuan Nuk!
Komersiil
LWR, HWR, GCR

G C R

(termasuk HTR, A

LWR, HWR

LWR, (di USA)

Faktor Beban=

Sumber (5).

Untuk sejui
dari faktor bebar
beroperasi iebih i
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dapat beroperasi dengan tingkat keamanan atau keselamatan yang tinggi, belum
tentu mempunyai keandalan yang tinggi pula. Pihak pengatur akan lebih berk»
pentingan, jika PLTN dalam operasinya tidak membahayakan staf operasi dan
penduduk disekitarnya. Pihak pemilik mempunyai pandangan yang berbeda se-
dikit, oleh karena akan berusaha untuk mencapai tingkat produksi listrik yang
setinggi-tingginya dengan mempergunakan sistem keselamatan yang akseptabel.
Dengan kata lain pemilik akan berusaha untuk mencapai faktor beban yang se-
besar-besarnya selama masa manfaat dari satuan nuklir tersebut ( 1,2).

Keadaan dari sistem-sistem nuklir ini dapat dikatakan mempunyai nilai yang
•1) relatif. Agak sulit untuk mencapai suatu nilai yang absolout bagi semua sistein

sebab suatu kekhasan bagi PLTN adalah bahwa sejtrmlah komponen tidak mudah
dihampiri atau didekati (inaccessible) oleh karena mencapai tingkat radioaktif yang
tidak tertahan sewaktu operasi. Oleh karena itu pihak pemilik pada waktu peme-
sanan sistem-sistem nuklir dan selama menjalankan programma pemastian mutu
akan memperhatikan dengan saksama kwalitas dari komponen-komponen tertentu.
Misalnya untuk PHWR dan PWR keutuhan dari tabung-tabung penukar kalor da-

t lam pembangkit uap sangat penting; bagi BWR uap lembab menumt pengalamar.
ternyata memberi akibat yang tidak diingini dalam turbin (3).

Suatu ulasan dari pengalaman untu'; PLTN selama tahun 1974 diberikan da-
lam tabel 1.

TABEL I. NILAI RATA-RATA FAKTOR BEBAN
PLTN DALAM TAHUN 1974.

Tipe Jleaktor yang
diamati

Satuan-satuan Nuklir
Komersiil
LWR, HWR, GCR

G C R
(termasuk HTR, AGR)

LWR, HWR

LWR, (di USA)

Energi
Faktnr RphaTi =

Jumlah Satuan Pusat Nilai
Listrik Tenaga Nuklir

106

38

68

34

yang dihasilkan dalam tahun

Rata-rata Faktor
beban (%)

65,9

77,4

59,4

56,6

Daya netto maximum x jumlah jam setahun (8760)

Sumber (5).

Untuk sejumlah satuan pusat listrik tenaga nuklir dihitung nilai rata-rata
dari faktor beban selama tahun 1974. Yang diamati hanyalah satuan yang telah
beroperasi lebih dari satu tahun, jadi yang mulai beroperasi pada tahun 1973
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dan sebelumnya. Faktor Beban didefinisikaiv sebagai perbandingan antara ener- F
gi netto yang diproduksi oleh satuan tenaga nuklir selama waktu tertentu de- ,'
ngan energi yang dapat diproduksi sekiranya satuan tersebut beroperasi selama
waktu tertentu tersebut dengan daya maksimum.

Jika kita hitung nilai rata-rata untuk faktor beban untuk seluruh satuan
nuklir yang beroperasi di berbagai negara dan yang faktor bebannya diketahui
dan terdapat di beberapa publikasi, kita peroleh nilai 65,9%. Nilai ini ternyata
masih jauh dibawah nilai 80%, yang dipergunakan dalam studi perbandingan
sebagai biasanya dimasukkan dalam suatu laporan kelaksanaan. Jika kita hitung
hanya untuk LWR dan HWR saja, maka kita peroleh suatu nilai yang lebih ren-
dah, yaitu 59,4%. Untuk LWR yang beroperasi di USA kita malahan mendapt
nilai rata-rata untuk tahun 1974 yang jauh dari meyakinkan, yaitu 56,6%. Nilai
rata-rata ini hendaklah diang^ap sebagai suatu kecenderungan, sebab dari sudut
statistik jumlah satuan PLTN mungkin masih terlampau kecil untuk memberikan
nilai rata-rata yang tepat. Suatu analisa dari pengalaman operasi untuk satuan-
satuan Pusat Listrik Tcaaga Nuklir di USA dapat memberi jawab atas nilai rata
rata yang rendah sebagai dihasilkan dalam tahun 1974.

1. Sebagian b'esar dari "outage" (keadaan tidak bekerja) baik untuk tipe PWR
maupun BWR, disebabkan oleh masa perawatan dan penukaran bahan bakar
yang panjang dan yang memakan waktu paling sedikit 6 minggu, akan tetapi
biasanya antara 2 dan 3 bulan.

2. Waktu "Outage" yang tidak direncanakan (misalnya kerusakan mendadak)
umumnya jauh lebih rendah dari pada "Outage" yang disebabkan oleh pe-
rawatan tahunan (hal ini terjadi sebaliknya pada satuan pusat listrik tenaga
nuklir dalam tahun operasinya yang pertama). Tentunya banyak kerusakan
baru ditemukan pada waktu masa perawatan yang menyebabkan reparasi dari
komponen-komponen yang rusak itu dengan sendirinya memperpanjang masa
perawatan ini,

3. Dalam tahun 1974 beberapa satuan pusat listrik tenaga nuklir dikenakan pe-
raturan keselamatan yang lebih ketat, misalnya pemasangan atau penyempur-
naan sistem darurat untuk pendinginan teras reaktor (ECCS).

4. Beberapa' penyimpanan dari operasi normal menyebabkan beberapa satuan
hanya dip.erbolehkan untuk beroperasi dengan 80% dari daya maksimum. Pe-
nyimpangan yang tidak normal itu misalnya berupa retak-retak ("cracking")
dari berbagai bagian baja atau juga vibrasi dari komponen-komponen yang vita!

Kita dapat melihat dari yang diterangkan sebelum ini bahwa "performance"
yang kurang baik dari satuan-satuan tersebut sebenarnya untuk sebagian besar
disebabkan oleh berbagai usaha untuk menaikkan tingkat keselamatan. Dalam
masa yang akan datang suatu program mengenai pemastian mutu. akan mengu-
rangi kerusakan dan penyimpangan pada tahun operasi yang pertama.

Kita dapat menarik kesimpulan, bahwa meskipun peristiwa kecelakaan dan
insiden dalam PLTN dapat diabaikan, usaha-usaha untuk meningkatkan kesela-
matan tetap dijalankan, misalnya dengan keharusan untuk menjalankan pemastun
mutu, "in-service-inspection" dan pemasangan sistem keselamatan yang lebih ke-
tat. Keandalan sistem dan komponen yang sebaik-baiknya dengan sendirinya
menaikkan tingkat keselamatan selama operasi.

4. Konsekwensi ekonomis untuk peningkatan keselamatan.

Suatu sistem pembangkit uap nuklir (NSSS) pada waktu sekarang ini di-

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g-
h.
L
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tawarkan oleh produsennya dengan memuat sistem-sistem keselamatan yang su-
dah menjadi standar. Sebagai contoh dapat diambil sistem "scram" (penghenti-
an operasi dengan cepat), atau khusus untuk tipe LWR misalnya sistem daru-
rat pendinginan teras (ECCS). Prinsip "redundancy" lebih dari satu untuk sis-
tem-sistem keselamatan pun telah menjadi kehamsan sedangkan pada tingkat
terakhir sistem "containment" (alat pengurung) menjadi bagian yang tidak da-
pat terpisahkan dari NSSS.

Akibat dari pentingnya keselamatan pada suatu PLTN membawa pengaruh
pada ongkos modal. Tabel II memberikan suatu perincian dari ongkos modal
untuk suatu PLTN tipe PWR 600 MWe, yang dibangun pada suatu lokasi yang
hipotetik khas untuk suatu negara berkembang. Sebagai tahun mulainya pem-
bangunan diambil 1976, satuan pertama dianggap akan mulai beroperasi dalam
tahun 1981

TABEL II . RINGKASAN INVESTASI ONGKOS MODAL
UNTUK PLTN, TIPE PWR 600 MWe, (US $ juta)

(SATUAN PERTAMA)

A. ONGKOS LANGSUNG (DIRECT COST) (US $ juta, nilai Januan 1976)

dadak)
leh pe-
: tenaga
usakan
>arasi dari
ang masa

enakan pe-
enyempur-

L satuan
shrum. Pe-
cracking")
len yang vita;.

performance"
;ian besar
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an mengu-
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ig lebih ke-
ldirinya

ing ini di-

a. Lokasi, Izin Tanah
b. Struktur Bangunan, Fasilitas Lokasi
c. Reaktor dan Sistem pembangkit Uap
d. Instalasi Turbin
e. Instalasi Pembangkit Listrik
f. Alat dan Instalasi Lain-lain

SUB TOTAL INSTALASI
g. Contingency
h. Cadangan
L Pekerjaan Khusus

SUB TOTAL INSTALASI FISIK

1,0
35,8
68,9
59,8
20,7

4,7

23,4
4,4
9,0

B. ONGKOS TAK LANGSUNG (INDIRECT COST)

j . Fasilitas Konstruksi 18,9
k. Pengelolaan Konstruksi dan Teknik 64,0
L Asuransi, Pendidikan, Pajak dan Lain-lain 18,6

SUB TOTAL ONGKOS LANGSUNG

SUB TOTAL INSTALASI PUSAT LISTRIK

m. "Capability Tsnalty" 3,3
n. Bunga Modal selama Pembangunan (11%) 108,5

TOTAL ONGKOS PLTN
(Permulaan Proyek) 441,0

Total ongkos PLTN pada Permulaan
Operasi (dihitung eskalasi 10% sela -
ma pembangunan) :

189.9

226,7

101,5

328,2

607,9
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Investasi sebesar. US $ 607,9 juta dapat dianggap sebagai suatu pengeluar-
an netto untuk Pembangkit listrik yang pertama.
Di samping ini masih terdapat pengeluaran tambahan, yang dapat dibedakan da-
lam tiga golongan, yaitu :

a. Persiapan proyek, misalnya untak pembukaan dan perbaikan lokasi, pendi-
dikan staf, studi perencanaan, laporan ketatalaksanaan, evaluasi penawaran,
pelelangan, pengangkutan alat-alat bcsar.

b. Sistem-sistem tambahan untuk keselamatan.

c Penyelesaian dan penyempurnaan proyek, misalnya transformator utama,
"switchyard", transmisi-, perumahart dan fasilitas sosiaL

Menurut suatu studi IAEA (4) pengeluaran tambahan sebagai diuraikan di atas
ini dapat mencapai 40% dari pengeluaran netto yang diberikan dalam Tabel II.

Bagi kita yang penting adalah pengeluaran tambahan untuk meningkatkan
keselamatan. Tabel III memuat sistem-sistem tersebut serta usaha-usaha lain un-
tuk meningkatkan keselamatan yang belum merupakan tindakan keselamatan
yang standar.

TABEL III . SISTEM DAN USAHA TAMBAHAN UNTUK KESELAMATAN
DAN ONGKOSNYA

Uraian sistem/usaha keselamatan Perkiraan ongkos (US $ juta)

Proteksi terhadap banjir, Tsunami
Proteksi seismik
Pemasangan menara pendingin
Penyimpanan bahan-bahan radioaktif
tambahan
Proteksi penimpaan pesawat terbang
Instrumentasi tambahan untuk keselamat-

Sistem "bypass" dan sistem untuk mem-
permudah perawatan 5
Alat-alat khusus pengawasan dan penguji-
an 10
Pemastian mutu 4

2
15
5

18

0
3

10
30
20
20

20
12

15

30
10

54 167.

5. Kesimpulan.

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

Jika diperhitungkan bunga modal sebesar 11% dan eskajasi 10% setiap ta-
hun dan jika diambii assumsi, bahwa pengeluaran tambahan mengikuti su-
atu lengkung "cash flow" (S—Curve), maka kita peroleh sebagai ongkos
tambahan untuk sistem-sistem "keselamatan yaitu antara US S 68 juta dan

2.

3.
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iar- US $ 209 juta, atau kenaikan dari ongkos modal sebesar 15 sampai 47%.

3. Dalam perkembangan selanjutnya di samping perbaikan-perbaikan dalam pe-
a" ngaturan untuk meningkatkan keselamatan maka makin disadari perlunya

pendekatan-pendekatan yang lebih kwantitatif dalam menjabarkan apa
tidi- yang dinamakan' "cukup aman!'
ran, Dengan pendekatan ini maka dapat dicoba dikaitkan peningkatan kesela-

matan dengan akseptabilitas dalam arti ekonomis.

4. Untuk menghitung dengan tepat berapa kenaikan biaya dengan adanya
lt perubahan persyaratan keselamatan, dihadapi kesulitan, karena sekaligus

pada beberapa komponen dan sistem PLTN dilakukan perubahan (9).

tas 5. Kecendenmgan pada saat ini adalah makin disadari adanya kondisi-kondi-
;1 ji si khusus, yang dapat bersifat geografik, topografik, kepadatan penduduk
i a n dan kepadatan lalu lintas udara, sehingga di samping persyaratan keaman-
u n . an standar dirasakan perlunya sistem keselamatan tambahan.

6. Untuk mengadakan perhitungan keuntungan-biaya yang menyangkut usaha
meningkatkan keselamatan masih banyak dihadapi kesulitan. Dalam peng-
ambilan keputusan ini, hal-hal non-teknis dan non-ekonomis memegang pe-

^N ranan yang cukup besar.
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PERTANYAAN
Martias Nurdin

1. Melihat tabel I mengenai capacity putar rata2, dapatJkah kiranya
ditunjukkan manakah diantara jenis LWR dan HWR yang mempunyai
capacity putar lebih tinggi?

2. PLTN jenis GLR rner-.punyai capacitas putar rata2 lebih tinggi dari yang
lain. Kenapakah PLTN jenis ini kurang mendapatkan pasaran didunia?

JAWABAN
Yasif Ilyas :

1. Maksud dari penghitungan nilai rata-rata dari faktor beban adalah untuk
memperlihatkan kecenderungan2 tertfentu, dan tidak untuk menunjukkan
nHai yang tepat, oleh karean dari sudut statistik, jumlah reaktor yang
diamati itu masfli terlampau rendah. Nilai rata2 untuk HWR dalam tahun
1974 agak tinggi, yaitu 6,8%, yang pada tahun berikutnya disebabkan
Kegagalan kegagalan Pickering Unit 3 dan 4.

2. Ongkos modal untuk GCR sangat tinggi. Angka2 mengenai ini tidak ada,
akan tetapi tipe ini dianggap tidak dapat bersaingan dengan LWR dan HWR
Kemudian jenis ini memang tidak ditawarkan lagi oleh produsennya di U.K.
Akhirnya tipe GCR dianggap sulit dapat ekstrapoleer sampai ukuran yang
besar, 1000 MWe misalnya, oleh karena tipe u agnoe mengalami pembatasan
dalam tingkat operasinya.

PERTANYAAN :
Soekardono

1. Menurut pendapat kami, beaya extra 40% dari beaya netto untuk keselamatan
sistim tidak dihitung ongkos kerugian pihak ketiga (third porty (liability on
nuclear damage), sehingga akibatnya lebih dari beaya yang tidak dihttung.

2. Suatu tinjauan aspek ekonomis tidaklah lengkap apabila kita tidak meng-
hitung keuntungan (benefix) dari proyek PLTN. Hal ini sesuai dengan
paper Sdr. Mundi Poernomo yang mana mereka harus membuat cost
benefit Analysis terhadap pengaruh lingkungan baik pengaruh positip mau-
pun negatip. Dalam thema 'Soharya ini, perlu dibuatkan pengertian yang
jelas pada semua pihak, supaya tidak terpukau. oleh angka-angka beaya
yang besar (hampir satu milyard $)

JAWABAN :
Jasir Ilyas :

1. Umumnya pemilik PLTN diharuskan menjamin kerugian pada pihak ketiga
dengan menutup suatu asuransi untuk instalasinya. Ongkos asuransi modal
dimasukkan dalam Ongkos Modal, lihat Tabel TI pos e, jadi tidak merupa-
kan pengeluaran tambahan.
Cost-benefit analysis merupakan suatu bagian dari suatu laporan kelaksana-
an proyek. (feasibility study) Laporan kelaksanaan ini umumnya diperguna-
kan untuk mendapat persetujuan Pemerintah untuk proyek tersebut, dan
sekaligus.untuk mencari modal dari bank2.
Dalam laporan kelaksanaan dijelaskan bahwa dari sudut ekonomis dan
teknis proyek yang diperjuangkan itulah yang menguntungkan, diban-
dingkan dengan alternatif2 lain.
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PERTANYAAN :
Sutaryo Supadi :

Dalam salah satu sidang pleno kemarin disebut, biaya pembangunan f LI IN
pertama di Filipina mencapai USS 1700,-/Kw. Apakahsdr. kebetulan tahu,
angka yang tinggi itu antara lain disebabkan oleh safety feature tambahan
yang akan dipasang ?

JAWABAN
Ir. Yasir Ilyas :

Dalam ongkos US$l700,-/kW, atau USSl,l milyar untuk seluruh PLTN, ter-
masuk ongkos proteksi seismik. Biaya yang tinggi terutama disebabkan oleh
bun°a atas modal, perumahan staf, fasilitas2 sosial dan jaringan transmisi,
sedangkan biaya itu juga mencakup fasilitas2 yang dipakai bersama untuk
unit kedua kemudian.

PERTANYAAN :
Wikoebrato :

1. Bagian "konvensionil" mana dari suatu PLTN yang paling peka terhadap
kecelakaan dan apa sebabnya?

2. Halaman 4 : Steam Quality dari type BWR apakah tidak lebih baik dari
type PWR, karena langsung (tanpa lewat heat-exchanger).

3. Halaman 7 : Apa beda "Contigency" dan "cadangan"?
4. Aspek ekonomis yang disinggung hams construction Coxt - Apa ada dasar2

untuk misalnya :
- Operating cost/KWH?
- Drainhenaince Cost/KWH?

5. Mengingat, life time, aperating dan maintenance cost, berapakah kira2
maximum Construction cost (S/Kw) pada saat ini di Indonesia untuk bisa
•'breakmen"?

JAWABAN
Janif Ilyas :

1. Menurut berbagai laporan pengalaman tentang operasi PLTN katub-katub
uap dan pompa-pompalah yang tdah menyebabkan sebagian besar "outage"
secara mendadak. Kemudian juga turbin, terutama untuk tipe BVVR, sering
menyebabkan kemacetan.

2. Tidak. Pada BWR dengan sengaja pendingin dalam bejana reaktor dibiarkan
sampai mendidOi. Uap ini kemudian tidak dapat di-"superheat", sehingga
lingkat kelembabannya, meskipun hams melewati alat pemisah uap dan alat
pengering uap, masih agak tinggi.
Dalam PWR dan PHWR, yang mempergunakan pembangkit uap (steam gene-
rator), dapat dicapai tingkat kelembaban uap yang lebih rendah.

3 . Dengan Cintingency disebut Pos tak terduga. Dengan scngaja pos ini dima-
sukkan, terutama untuk membiayai segaia ongkos tambahan sebagai akibat
perobahan desain atau perbaikan komponen dan sistem selama konstruksi
berjalan. Menurut pengalaman perobahan2 semacamiini sering terjadi.
Dengan cadangan dimaksud Spare. Parts.

4. Pada Lampiran-2 bagian terakhir dari Laporan Ketua KP2PLTN diuraikan
perincian ongkos O & M untuk suatu PWR 100 MWe. Jumlah pengeluaran
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sebagai yang beriaku di USA pada permulaan 1975, meliputi kurang lebih
US$5 $ juta setahun atau 0,84 mflls/kWh. Untuk Indonesia sebagai dipergu- nucl<
nakan ongkos O & M untuk PWR 600 MWe, yang berlaku untuk permulaan 9 c t
1975, yaitu US$0,83/kW. month, atau juga Rp 0,48/kWh. Zm ~"ai

S. JDca ditanya. break-even cost, periu difeiangkan pula yang diperbandingkan
itu tipe apakah dan untuk ukuran berapa. p a p e

Untuk PLTN tipe PWR berakuran 600 MWe pemah diadakan penghitungan A n a l

ongkos modal. Untuk unit pertam atelah dipetoleh angka US$556/kW. gatip
berlaku untuk tahun 1975. Untuk PLTN yang mulai beroperasi pada tahun P a d a

1983 diperoleh ongkos modal US$770/kW, jika diperhitungkan eskalasi sebesar besa
10%/tahun. Untuk unit keduadan yang berikutnya telah dihitung berturut- 1 A WAR A N •
turut US$455/kW (berlaku untuk 1975) dan US$630/kW (berlaku untuk 1981) JAVVAt5AI>l •
Keterangan2 lajnnya, misalnya untuk PLTU, minyak dan PLTN. batubara Jasif llyas :
dapat diperoleh dalam kertas karya yang telah diajukan dalam Seminar Kedua j y m

Tehnik Tenaga Listrik di Bandung dalam bulan Oktober 1975. Kertas karya d e n

ini juga dimuat dalam Majalah BAT AN no. 1 dari tahun ini.

PERTANYAAN: k a n

Cos
MartiasNurdin an

1. Mefihat tabel I mengenai capacity putar rata-rata, dapatkah kfranya di- kan
tunjukkan manakah diantara jenis LWR dan HWR yang mempunyai sek;
capacity faktor lebih tinggi ? Dal

2. PLTN jenis CLR mempunyai capacity factor rata-rata lebih tinggi dari P r 0

yang lain. Kenapakah PLTN jenis ini kurang mendapatkan pasaran di- n 8 a

dunia?

JAWABAN

YasifDyas

1. Maksud dari penghitungan nilai raia-rata dari faktor beban adalah untuk
memperlihatkan kecenderungan2 tertentu, dan tidak untuk menunjukkan
nilai yang tepat, oleh karena dari sudut statistik, jumlah reaktor yang
diamati itu masih terlampau rendah. Nilai rata-rata untuk HWR dalam
tahun 1974 agak tinggi, 6,8%, yang pada tahun berikutnya berkurang
disebabkan kegagalan Pickering Unit 3 dan 4 .

2. Ongkps modal untuk GCR sangat tinggi. Angka-angka mengenai ini tidak
ada, akan tetapi tipe ini dianggap tidak dapat bersaingan dengan LWRdan
HWR. Kemudian jenis ini memang tidak ditawarkan lagi oleh produsen-
nya di U.K. Akhirnya tipe GCR dianggap sulit dapat ekstrapoleer sampai
ukuran yang besar, 1000 MWe misalnya, oleh karena tipe Magnox menga-
laraipembatasan dalam tingkat operasinya.

PERTANYAAN :

Soekardono

I. Menurut pendapat kami, beaya extra 40% dari beaya netto untuk keselamatan
sistim tidak dihitung ongkos kerugian"pihak ketiga (third party diability on
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nuclear damage), sehingga akibatnya lebih dari beaya yang tidak dihiturig.

2. Suatu tinjauan aspek ekonomis tidaklah lengkap apabila kita tidak meng-
hitung keuntungan (benefit) dari rpoyek PLTN. Hal ini sesuai dengan
paper Sdr. Mundo Pramono yang mana mereka I urns membuat cost benefit
Analysis terhadap pengaruh lingkungan baik pengaruh positip maupun ne-
gatip. Dalam thema Lokakarya ini, perlu dibuatkan pengertian yang jelas
pada semua pihak, supaya tidak terpukau oleh angka-angka beaya yang
besar (hampir satu milyard $)

JAWABAN :

Jasif llyas :

1. Umumnya pemilik PLTN diharuskan menjamin kerugian pada pihak ketiga
dengan menutup suatu asuransi untuk instalasinya. Ongkos asuransi modal
dimasukkan dalam Ongkos Modal, litat Tabel II pos e, jadi tidak merupa-
kan pengeluaran tambahan.
Cost-beneflt analysis merupakan suatu bagian dari suatu laporan kelaksana-
an proyek (feasibility st»idy) Laporan kelaksanaan ini umumnya diperguna-
kan untuk mendapat persetujuan Pemerintah untuk proyek tersebut, dan
sekaligus untuk mencari modal dari bank-bank.
Dalam laporan kelaksanaan dijelaskan bahwa sudut ekonomis dan teknis
proyek yang diperjuangkan itulah yang menguntungkan, dibandingkan de-
ngan alternatif-alternatif lain.
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"TEKNIK PENYAJIAN PERMASALAHAN PUSAT LISTRIK TENAGA
NUKLIR (P.L.T.N.) KEPADA MASYARAKAT DI INDONESIA,

Drs. E. Siswojo. *)

PENDAHULUAN.
Departemen Penerangan menyambut dengan gembira terhadap diadakannya

Lokakarya Badan Tenaga Atom Nasional yang bekerja sama dengan Departemen
Pekerjaan Umura dan Tenaga Listrik, dalam hal ini Perusahaan Umum Listrik
Negara, dengan pokok permasalahan KESELAMATAN REAKTOR dan SEGI HU-
MASNYA, dengan pertimbangan bahwa masalah keselamatan reaktor perlu dike-
tahui secara sebenarnya oleh masyarakat, maupun bagj pihak Pemerintah dalam
hal ini Departemen P.U.T.L. dan instansi-instansi lain yang berhubungan, atau
lebih luas lagi agar tidak menimbulkan kerugian nasional, yaitu dengan kemung-
kinan menjadi hambatan terhadap pembangunan nasional.

Departemen Penerangan, menurut status dan fungsinya adalah sebagai apa-
ratur penerangan Pemerintah yang bertugas menyampaikan penerangan-penerang-
an, penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangan mengenai kebijaksanaan dan
tindakan-tindakan Pemerintah kepada rakyat banyak.

Dewasa ini oleh Departemen Penerangan telah dirumuskan tugas pokok
yang meliputi empat garis besar yaitu :

1. Memantapkan pembinaan kesatuan, persatuan dan jiwa bangsa !

2. Mensukseskan pembangunan nasional melalui REPELITA;

3. Memantapkan stabilitas nasional; dan

4. Menjalankan tugas-tugas khusus yang beruang lingkup nasional dan
bersifat insidentil, seperti Pemilihan Umum dan kegiatan-kegiatan
nasional lainnya.

Tentu saja rumusan tugas pokok tersebut sangat luas ruang lingkupnya dan se-
ngaja bahwa rumusan tugas pokok tersebut untuk disediakan sebagai landasan
dari pada setiap kegiatan penerangan yang lebih terperinci dan lebih menjurus,
termasuk kegiatan kehumasan yang merupakan bagian dari paaa kegiatan pene-
rangan.

Didalam melakukan fungsi penerangan Pemerintah, Departemen Penerangan
melakukan kegiatan penerangan sendiri, ialah misalnya dengan melakukan pene-
rangan langsung maupun penerangan yang menggunakan media komunikasi mas-
sn seperti, barang cetakan, radio, film dan televisi.

•) Direktur Ponerangan Rakyat Daparteman Penerangan R.I.
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Disamping itu Departemen Penerangan mempunyai fungsi koordinasi ter-
had'p kegiatan penerangan dari pada aparatur Pemerintah yang lain, serta ber-
fungsi pula melakukan pembinaan terhadap kegiatan penerangan masyarakat, baik
penerangan langsung maupun penerangan yang menggunakan media masa.

PERMASALAHAN.

Penerangan dan Kegiatan Hubungan Masyarakat sebagai Aparat Komunikasi.

Penerangan adalah kegiatan berkomunikasi dari satu pihak dengan pihak lain,
dengan tujuan agar tercipta suatu persesuaian pendapat serta pendirian oleh orang
yang memberi dan orang yang menerima penerangan mengenai suatu masalah.

Dengan pengertian tersebut penerangan sebagai proses komunikasi dapat di-
lakukan oleh dua pihak yang kwalitasnya tidak tertentu, artinya antara siapa de-
ngan siapa adalah tidak penting dalam proses penerangan, dapat saja antara per-
orangan dengan perorangan yang lain terjadi proses penerangan antara instansi atau
organisasi dengan orang lain dapat pula terjadi proses penerangan.

Biasanya proses penerangan terjadi secara timbal balik, yaitu dengan me-
ngembangkan komunikasi dua jalur, dengan memperhatikan dialog agar dapat
lebih cepat tercapai keputusan yaitu persesuaian pendirian ataupun tidak per-
sesuaian mengenai sesuatu masalah tertentu.

Kegiatan Hubungan Masyarakat (HUMAS) sebenarnya dari segi proses dan
tujuan komunikasinya adalah sama, bahwa kegiatan HUMAS juga merupskan
kegiatan komunikasi dengan orang lain dengan tujuan mencapai persesuaian
pendirian, kesatuan pendapat dan kesamaan tindak. Perbedaannya adalah terle-
tak kepada unsur-unsur yang berkomunikasi serta bobot pesannya.

Yang dimaksud dengan "Unsur-unsur yang berkomunikasi" didalam kegi-
atan HUMAS yalah Instansi atau Badan yang ingin meny?.mpaikan pesan di
satu pihak dan masyarakat tertentu yang ingin dimintakan pendapat serta pen-
diriannya yang sesuai, dipihak lain.

Hal ini jelas apabila ditarik pandangan mengenai status dari pada bagian
Hubungan Masyarakat dengan instansi yang memilikinya. Bagian HUMAS hanya
lah bagian dari pada Instansi tertentu yang mempunyai tujuan tertentu, dimana
tujuan tertentu tersebut hanya akan dapat dicapai dengan sempurna apabila
memperoleh pengertian, dukungan ataupun partisipasi orang banyak.

Bagian HUMAS-lah yang harus bekerja untuk menggalang pengertian, du-
kungan ataupun partisipasi dari masyarakat tertentu melalui kegiatan komuni-
kasi, atau dengan kata lain HUMAS-lah yang harus bertugas mengadakan peng-
amanan preventip dari pada suatu kegiatan sesuatu instansi yang berkaitan dan
menyangkut kehidupan rakyat banyak.

Dengan sedikit keterangan diatas kita akan lebih mudah mengerti terha-
dap keadaan di Indonesia, diamana terhadap Departemen Penerangan yang ber-
fungsi untuk melakukan kegiatan penerangan Pemerintah dan membina pene-
rangan dikalangan masyarakat melalui proses komunikasi sosial, serta dimana
terdapat Bagian-bagian Masyarakat pada Departemen-departemen yang berfungsi
untuk melakukan kegiatan penerangan yang ruang lingkup pesan, tujuan serta
sasarannya lebih terbatas, yaitu terbatas dengan kaitan langsung terhadap fungsi-
fungsi dari pada Departemen tertentu atau lembaga-lembaga tertentu itu.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai masalah.

Dimanakah letaknya P.L.T.N. didaiam kompleks permasalahan masyarakat
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Indonesia dewasa ini ?
Masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, yang texdiri dari lapisan-la-

pisan serta golongan-golongan, yang berakar dari kebudayaan yang berbeda-be-
da, yang bertaraf pendidikan yang beTmacam-macam, memiliki kompleks per-
masalahan yang berbeda-beda pula titik beratnya.

Sementara anggauta masyarakat yang terbanyak yaitu masyarakat pedesaan
yang konon mencapai jumlah kurarig lebih 82% mempunyai kompleks permasa-
lahan yang mungkin sederhana, yaitu misalnya masalah pangan dan pendidikan,
serta masalah sandang dan papar., walaupun serba kecupetan, tidak dijadikan
masalah; - dan masyarakat kota yang menghadapi hampir seraua bidang per-
masalahan, dari soal kesempatan kerja yang berkaitan dengan soal pangan, san-
dang, perumahan, peivdidikan dan sebagainya, tidak dapat dengan mudah diru-
muskan satu persatu, namun kiranya dapat diamhil suatu kesimpulan umum
bahwa baik masyarakat Indonesia yang tinggal dipedesaan maapun yang • ting-
pal dikola mempunyai permasalahan hidup, yaitu mempertahankan kelangsung-
an hidup, mengusahakan peningkatan kesejahteraan, menghindarkan dan jika per-
lu menghadapi rintangan, hambatan, tantangan dan ancaman.

Masyarakat akan senantiasa menggumuli kehidupannya sehari-hari akan
menyambut baik terhadap setiap pembaharuan yang meyakinkan bahwa hal
tersebut akan menambah tingkat kesejahteraannya, bahkan apabila perlu dengan
pengorbanan tertentu, tetapi sebaliknya masyarakat akan menghindar, bahkan
akan menentang apapun yang mengganggu milik yang dengan susah payah di-
perolehnya, akan menghindari bahkan menentang usaha-usaha yang dirasakan
akan mengganggu dan mengancam kehidupannya.

Banyak sekali contoh-contoh bagaimana masyarakat berpartisipasi terhadap
usyha-usaha pembaharuan didalam pembangunan nasional kita apabila mereka
setelah dapat diyakinkan bahwa manfaat pembaharuan tersebut benar-benar
akan dapat dinikmati dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan hidupnya,
lahir maupun batin. Program pembinaan massal pada bidang pertanian, peter-
nakan, program-program pendidikan, program-program kependudukan dan pro-
gram-program lainnya ternyata telah mendapatkan tanggapan masyarakat secara
positip, karena program-program tersebut dirasakan sebagai salah satu usaha me-
mecahkan pennasalahan hidupnya.

Bahkan proyek-proyek pembangunan seperti bendungan-bendungan besar
dibeberapa daerah yang disana-sini akan mengubah wajah serta peta pemukim-
an, pada akhirnya mendapat pengertian dari masyarakat, bahkan dari golongan
yang paling berpegang kepada sifat-sifat tradisionil yang seakan-akan walaupun
bagaimana tidak akan beranjak dari bumi tanah tumpah darahnya.

Bagaimana dengan proyek P.L.T.N. ?
Marilah kita berfikir sederhana, karena kita justru akan membicarakan permasa-
lahan pada masyarakat yang sebagian besar sifatnya sederhana.

P.L.T.N. adalah Pusat Listrik Tenaga Nuklir; hal ini suatu pengertian ba-
ru bag! rata-rata anggauta masyarakat pada umumnya, yang tentu saja dapat
menimbul kan pertanyaan-pertanyaan.

Masyarakat umum telah mengenal istilah Listrik, yaitu daya yang dapat
menimbulkan kekuatan gerak, yang dapat menimbulkan cahaya, Listrik dewasa
ini telah dikenal secara intiem oleh masyarakat kota di Indonesia dan juga su-
dah mulai masuk ke masyarakat desa. dan juga bahkan kehadirannya sungguh-
sungguh didambakan oleh masyarakat desa.

Walaupun listrik sebagai kekuatan dapat membahayakan jiwa manusia apa-
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bila salah-salah menanganinya, namun hal tersebut bukan lagi merupakan suatu
hal yang menakutkan dan dianggap berbahaya oleh masyarakat. Masyarakat
telah memberikan tempat didalam kehidupannya. Kemudian bukan kehadiran
listrik yang menjadi masalah masyarakat, tctapi ketidak hadiran listrik yang
menjadi masalah masyarakat. Dibangkitkan oleh tenaga air, tenaga Uap, tenaga
minyak bakar atau tenaga apapun sebenarnya tidak menjadi persoalan bagi ma-
syarakat umum selama penggunaan tenapd tersebut tidak secara langsung meng-
ganggu atau mengancam kehidupan mereka. Bahkan seandainya mengganggupun
asal masih berada didalam batas tidsk mengancam kehidupan, seperti penggu-
naan mesin pembangkit listrik perorangan (generator) masyarakat masih dapat
rnenerima, asal manfaat listrik untuk digunakan sebagai tenaga dapat dipe-
tiknya.

Kemudian pengertian istilah tenaga nuklir, rata-rata masyarakat belum
mengerti secara mendalam tentang arti tenaga nuklir. Biasanya tenaga nuklir
yang dikenal masyarakat adalah dalam kaitan dengan pengeritan bom, lebih-
lebih apabila. dikaitkan dengan istilah atom. Masyarakat umum mulai mengenal
pertama istilah atom ialah didalam kaitannya dengan bom pemusnah yang dah-
syat yang dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki, yang sungguh-sungguh menaik- '
kan bulu roma. Setelah pengenaian itu kurang adanya inl'ormasi yang lebih
Iuas kepada masyarakat yang awam maupun yang seakan-akan tergolong kelas
elite,, sehingga ptrsepsi masyarakat umum tetap mengartikan bahwa nuklir
dan atom selalu dikaitkan dengan day a pemusnah. Pengertian radiasi dan se-
bagainya pun hanya merupakan pengetahuan sepotong-sepotbng yang disimpul-
kan sebagai jenis Bahaya yang mengancam kehidupan.

Sehingga dengan perkiraan dua elemen, yaitu istilah listrik yang sudah di-
ketahui dan diterima sebagai unsur yang berguna bagi manusia tidak berbahaya,
dan unsur tenaga nuklir yang masih di«nggap mempunyai arti yang menyeram-
kan, maka pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir mungkin akan menimbul-
kan tanggapan masyarakat dengan rasa was-was serta kekhawatiran yang menda-
lam, yang berarti mungkin dapat r^enimbulkan tentangan dari masyarakat.

Untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak menguntung-
kan ini. Pusat Listrik Tenaga Nuklir harus mampu menjelaskan keadaan dirinya
secara jelas sehingga sifat-sifat yang membahayakan dan sifat-sifat yang memberi-
kan manfaat dapat dimegnerti oleh masyarakat.

Siapakah yang harus melakukan pengenaian diri ini ?

Sebagai instansi-instansi , PLTN itu sen diri yang harus melakukan, yaitu dengan
kegiatan HUMAS-nya, yaitu dengan ruang lingkup sasaran yang terbatas kepa-
da masyarakat dilingkungan proyek PLTN. itu akan dibangun, dan secara le-
bih luas hal ini dapat ditarik ke atas yaitu dengan kegiatan HUMAS yang
memang telah ada didalam lingkungan Departemen P.U.T.L. maupun lingkungan
BATAN, serta dengan dukungan kegiatan penerangan umum oleh aparatur De-
partenien Penerangan dengan media yang ada.

TEKNIK PENYAJ1AN:

Misalnya telah ditentukan bahwa pembangunen P.L.T.N. akan dilakukan
dan HUMAS dari pada Departemen P.U.T.L. bersama-sama dengan HUMAS dari
BATAN telah ditugaskan untuk men at a kondisi mental masyarakat, maka yang
penting untuk diperhatikan adalah kelerangan dari pada pertanyaan dibawah
ini :



1.

2.

Apakah proyek P.L.T.N. akan dibangun didaerah X, Y, Z; apakah
diperkirakan akan menimbulkan reaksi masyarakat didaerah X, Y, Z
itu sendiri, ataupun dimasyarakat daerah lainnya ? yang berakibat
dapat-menghambat, merusak atau menghancurkan proyek tersebut ?

— Apabila ternyata bahwa, proyek tersebut diperkirakan tidak akan
menimbulkan tanggapan yang berakibat negatif, maka tidak per-
lulah dipersiapkan ke HUMAS an yang besar untuk proyek ;ter-
sebut, cukup dengan kegiatan keHUMAS-an yang dapat memeli-
hara pengertian masyarakat dan memupuk" pengertian tersebut se-
hingga berkembang menjadi dukungan.

— Apabila ternyata bahwa proyek tersebut diperkirakan akan me-
nimbulkan kegelisahan dan keresahan yang langsung diakibatkan
oleh pengaruh tehnologi tersebut, maka HUMAS mempunyai tu-
gas berat, yaitu tugas menanamkan pengertian yang benar menge-
n-ii proyek P.L.T.N. Pengertian yang dapat dicernakan oleh alam
fikiran masyarakat dan berisi hal-hal yang nyata, hal yang benar
ini penting karena masyarakat sederhana akan merasa sakit hati
nya apabila mereka ditipu, dibohongi dan diabaikannya nilai ke-
percayaannya.

— Apabila ternyata bahwa tentangan masyarakat tidak langsung di-
sebabkan oleh pengaruh teknologi didalam lingkungan kehidupan-
nya, misalnya masalah pemukimannya yang terganggu karena ter-
usir tempat tinggalnya, atau oleh faktor-faktor sosial lainnya, se-
perti pergaulan antara keluarga pedesaan dengan tenaga-tenaga
yang datang dari kota : sebenarnya bukanlah langsung merupa-
kan masalah P.L.T.N. sebagai pembaharuan teknologi, tetapi ada-
lah masalah-masalah sosial yang harus dipecahkan menurut bi-
dangnya sendiri walaupun dapat saja humas memegang peranan
didalam pelaksanaan.

Apabila proyek P.L.T.N. ingin diperkenalkan lebih umum, sebagai
suatu pembaharuan serta kemajuan dibidang teknologi pembangkit
tenaga listrik, yang lebih memberikan keuntungan-keuntungan ter-
tentu dibandingkan dengan penggunaan sumber tenaga yang lain, se-
hingga memerlukan pengertian dari masyarakat tertentu, yaitu mi-
salnya dari anggota D.P.R. untuk dapat mengerti mengenai pengaju-
an anggaran belanja yang mungkin sangat besar; — atau dari pa da
ilmiawan yang diperlukan untuk bersedia direkrut untuk mengelola
proyek teknologi baru/khusus ini, ataupun dari masyarakat umum
agar mereka tidak mejadi takut-takut terhadap kemungkinan bahaya
yang mungkin dapat ditimbulkan oleh kehebatan tenaga nuklir ter-
sebut ?

— Apabila demikian halnya maka ruang lingkup tugas HUMAS akan
menjadi lebih umum, namun dalam pada itu justru terlihat perlu-
nya pengkhususan sasaran khalayaknya, yaitu siapa yang hendak
dituju. Dan apabila teiah sampai kepada pengkhususan sasaran
khalayak maka faktor pemilihan teknik dan penggunaan media
menjadi sangat penting.
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Penentuan Khalayak dan Pemilihan Media :

Sasaran khalayak memang sangat perlu untuk ditentukan, agai kegiatan pe-
nerangan dapat lebih efisien. Sasaran kbalayak adalah sejumlah manusia yang di-
perkirakan mempunyai kepentingan dengan masalah yang akan dikemukakan.
Tanpa menentukan dan memilih sasaran khalayak maka penerangan tidak akan
memperoleh efek -yang jelas dan mungkin dan mungkin kurang berguna, baik
bag! yang memberi penerangan maupun yang menerima penerangan.

Misalnya sekelompok atau selapisan masyarakat masing-masing mempunyai
kekhususan masalahnya sendiri-sendiri.
Didalam Lokakarya ini aspek-aspek teknologi, aspek ekonomi dan aspek lokasi
dari pembangkit listrik tenaga nuklir tidak dibicarakan lagi, berarti lokakarya se-
karang ini telah dapat mengandaikan, yaitu andai kata P.L.T.N. tersebut akan
dibangun di Indonesia artinya pada lokasi tertentu baik dilingkungan pedesaan
maupun dikota yang tentu saja dilingkungi oleh kehidupan masyarakat tertentu.

Masyarakat desa dimana proyek P.L.T.N. tersebut akan didirikan mungkin
akan memberikan perhatian yanglebih besar dibandingkan dengan masyarakat
kota yang ketempatan proyek P.L.T.N. yang sama. Bagi masyarakat sekitar pro-
yek P.L.T.N. apabila dirasakan adanya tanggapan yang mencurigakan maka perlu
diadakan pendekatan-pendekatan serta penelitian mengenai sikap yang sesungguh-
nya dari masyarakat tersebut. Pendekatan ini sebaiknya dilakukan melalui komu-
nikasi langsung, .komunikasi face to face dengan_ alat-alat bantu audio visuil, un-
tuk memperagakan benda-benda ataupun pengertian-pengeritan yang muskil, ba-
rang-barang secara konkrit dengan sifat-sifatnya yang membahayakan kehidupan
ataupun yang tidak berbahaya*. Tetapi pendekatan secara langsung dengan meng-
gunakan alat bantu audio visuil perlu diperhatikan sungguh-sungguh penyelengga-
raannya, yaitu diperlukan ketelitian dan ketekunan mengingat sasaran yang di-
berikan pengertian adalah masyarakat sederhana.
Pameran-pameran kecil secara periodik dengan mempertunjukkan segala sifat dari
pada P.L.T.N. sangat dapat menanamkan pengertian masyarakat; Penerimaan kun-
jungan-kunjungan secara teratur dari kelompok-kelompok anaksekolah, pegawai-
pegawai, pejabat-pejabat yang bergerak dibidang mass media juga sangat akan ber-
akibat positif disamping kegiatan keHUMASan yang bertindak secara ofensip dan
periodik, perlu pula dipersiapkan pejabat HUMAS yang secara inside ntil selalu
siap memberikan keterangan terhadap segala macam pertanyaan yang datang dari
masyarakat. Hal ini penting apabila diingat bahwa didalam kemauan masyarakat
untuk mengajukan permasyalahan tertentu dapat dipastikan mereka menaruh mi-
nat tertentu terhadap permasalahan, misalnya tidak jarang nantinya bahwa ma-
syarakat akan selalu menginginkan penerangan-penerangan dan bahan keterangan
dari proyek yang akan dan yang sudah dibangun, serta masyarakat senantiasa akan
mau tahu terhadap segi-segi yang diakibatkan oleh- pembangunan P.L.T.N. yang
dihubungkan dengan kepentingan kehidupan rakyat sendiri. Walaupun keinginan
dikemudian hari demikian, namun pengalaman menunjukkan bahwa rata-rata ma-
syarakat Indonesia dewasa ini tidak mudah memberikan reaksi secara reaksioner,
apabila tidak benar-benar kepentingannya yang paling elementer tersinggung atau
terancam.

Sedangkan sasaran khalayak yang lebih luas, yang secara umum ingin dia-
jak untuk mengerti terhadap masalah P.L.T.N., dapat diadakan pendekatan pe-
nerangan dengan menggunakan media komunikasi, walaupun disamping itu per-
lu juga digunakan media komunikasi langsung, untuk keperluart-keperluan ter-
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tentu. Dari sejumlah media komunikasi massa yang ada, yaitu : pers, radio,
film dan televisi kesemuanya dapat digunakan, hanya cara-cara penggunaannya
perlu difikirkan oleh petugas HUMAS dengan sebaik-baiknya. Seraua media mas-
sa mempunyai sifat tidak langsung artinya tidak akan terdapat dialog langsung
antara petugas HUMAS dengan masyarakat. Tetapi mass media mempunyai jang-
kauan sebar yang luas, seakan-akan tidak dibatasi olch jarak yang berkilo-kilo
meter jauhnya. Pers sebagai salah satu media massa mempunyai sifat-sifatnya
tersendiri, yaitu sifat siaran tertulis yang mempunyai kekuatan dan kelemahan-
nya. Radio, mempunyai keampuhan terutama dari kemampuan daya jangkau
yang cepat dan sangat luas yang tidak dibatasi oleh jarak tetapi tentu saja
mengandung kelemahan tertentu. yaitu sifat penyampaiannya berjalan sepintas
lalu, padahal berapa kemampuan serap manusia terhadap pengetahuan baru yang
disampaikan melalui suara saja dapatlah kita perkirakan sendiri, yaitu kurang
meyakinkan perserapannya. Film dan Televisi, yang merupakan penyampaian
audiovisuil, mungkin mempunyai daya siar yang lebih memudahkan bagi pe-
nerimaan -masyarakat, mengingat dua indra yang sekaligus diaktifkan, yaitu peiig-
iihatan dan pendengaran.

Dari pelbagai kemampuan dan sifat-sifat dasar dari pada media massa ter-
sebut para petugas Humas harus memiliki keakhlian untuk mengisi dan menyu-
sun pro?ram siaran bagi rnasing-masing media. Pers, Radio maupun Televisi
mempunyai rubrik-rubrik tertentu yang disediakan untuk penyampaian segala
bidang permasalahan. Biasanya pemegang media komunikasi massa tersebut pa-
da batas tertentu dapat diajak bekerja sama. Mereka akan bersedia memuat ma-
salah tertentu apabila penyajian ketersngan itu merupakan artikel yang menarik
yang mcnyenangkan untuk dibaca dan dilihat oleh masyarakat umum. Masalah
31L.T.N. pun tidak mustahil untuk memperoleh tempat didalam rubrik-rubrik
pada Pers, Radio dan Televisi, yaitu apabila memang masalah P.L.T.N. ini ke-
rnudian menjadi masalah publik. Mengntgat bahwa Pers, pada umumnya, walau-
piin rnendukung segi-segi idiil, namun kelangsungan hidupnya terikat pula de-
ncan aturan kegiatan komersiil. selringga perlu diperhitungkan masak-masak pe-
rn ebaran penerangannya yang dilewatkan pada media Pers. Agak berbeda de-
ngan Radio (R.R.I.) dan Televisi R.L, oleh karena dua-duanya adalah aparat
penerangan Pemerintah, maka pemanfaatannya tentu tidak didasarkan kepada
kepentingan umuk memperoleh fceuntungan materiil, tetapi untuk memberikan
petayznan pentiangan, yang o!eh karena bersifat langsung disajikan kepada ma-
syarakat, maka faktor daya tank baik dari segi pengutaraan permasalahannya,
maupun segi penyajiannya harus benar-benar dipertanggung jawabkan pula.

KESIMPULAN :

1. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai hal tan penzertian baru perlu
dimasyarakatkan. lebih-lebih apabUa diingat bahwa didaiam istilah P.L.T.N.
tersebut terkandung hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan salah tafsir
dan salah pengertian masyarakat banyak yang berakihat serbs merugikan
sesama pihak.

2. Cara memasyarakatkan PLTN yalah melalui kegiatan penerangan yang di-
lakukan oieh inslansi HUMAS, baik HUMAS yang beruang lingkup luas
yaitu dari Departemen P.U.T.L. dan BATAN, maupun HUMAS dalam ru-
ang lingkup yang lebih terbatas. yaitu yang melekat kepada proyek pem-
bangunan F.L.T.N. dengan sasaran dan permasalahan yang terbatas pula.
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3. Kegiatan penerangan yang dilakukan oleh HUMAS dalam arti yang lebih
luas maupun yang lebih sempit, dapat menggunakan semua media komu-
nikasi, yang penting adalah pemilihan jenis media .secara--tepa,t yang di-
sesuaikan dengan sasaran khaiayaknya yang harus diketahui sifat, sikap
dan kehendaknya.

4. Kegiatan penerangan oleh HUMAS dalam ruang lingkup sempit proyek
pembangunan P.L.T.N., seyogyanya dilakukan secara komunikasi langsung.
yaitu melalui pelayanan penerangan periodik dan pelayanan penerangan
yang kontinyu siap melayani pertanyaan-pertanyaan yang datang sv-cara
insidentil.

5. Kegiatan penerangan oleh H.UMAS dalam ruang lingkup yang lebih luas
dapat menggunakan media massa dengan isi pesan-pesan yang lebih meni-
tik beratkan kepada masalah penyampaian pengetahuan baru mengenai
segala aspek dari pada P.L.T.N., yaitu aspek teknis, aspek ekonomis dan
aspek sosialnya.

6. Untuk menyelenggarakan kegiatan penerangan HUMAS yang berkaitan de-
ngan proyek-proyek P.L.T.N. diperlukan pemikiran yang berusaha menca-
pai efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin. Untuk ini perlu diper-
tinggi mutu para petugas HUMAS, yaitu dengan memberikan pendidikan
teknis tentang penguasaan media komunikasi (langsung maupun massa)
dan pengetahuan kemasyarakatan yang berhubungan dengan masyarakat
yang akan terkena oleh proyek-proyek P.L.T.N., disamping penguasaan
materi P.L.T.N. sendiri.

7. Pemanfaatan institusi yang dewasa ini ada dibidang ke HUMAS an, seper-
ti halnya Badan Korodinasi ke HUMAS an, harus dapat membantu kelan-
caran kerja HUMAS - P.U.T.L. yang khusus meng HUMAS-i P.L.T.N.
Pemanfaatan aparatur Penerangan Pemerintah termasuk medianya harus di-
atur lebih baik terutama didalam mendukung permasalahan P.L.T.N. yahg
secara umum sifatnya, dan secara luas ruang lingkupnya. Dan sebagai tam-
bahan, pengalaman ke Humasan dari irstansi yang bekerja dan berhubung-
an dengan masyarakat di Luar Negeri harus diterima sebagai bahan ban-
dingan yang perlu dipertimbangkan, mengingat bahwa sifat dan sikap ma-
syarakat bangsa Lam didalam menanggapi masalah-masalah kemasyarakatan
yang baru.

PENUTUP :

Demikianlah sekedar sumbangan fikiran yang dapat disampaikan kepada
Lokakarya Keselamatan Reaktor dan segi Humasnya; khususnya pandangan pada
Teknilc Penyajian Permasalahan P.L.T.N. kepada masyarakat di Indonesia.
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D I S K U S I

JAWABAN
Drs. E. Siswoyo

1.

PERTANYAAN :

A. Arismunandar :

1. Berdasarkan atas informasi yang diterima melalui berita-berita pers luar
negeri sebagian pers Indonesia sekarang sudah bersikap anti atau me-
nunjukkan kecenderungan anti PLTN.
Bagaimana caranya mengatasi hal ini bila Pemerintah memutuskan mem-
bangun PLTN ?

2. Apabila belum semua instansi Pemerintah sepakat tentang pembangunan
PLTN, bagaimana peranan Hurnas masing-masing ? Dapatkah Humas
Departemen A berfrentangan dengan Humas Depart .men B ?

JAWABAN :

DR. E. Siswqjo :

1. Dapat dilakukan pendekatan melalui "Chief editor meeting" sehingga da-
pat diberikan penjelasan yang tuntas. Dan pihak PLTN dapat memberi-
kan keterangan sejelas-jelasnya, sebaiknya menerima langsung alasan-alasan
jika ada keberatan dan pers tertentu.

— Mohon mendapat perhatian bahwa tidak semî a tulisan didalam SK
sepenuhnya merupakan pendapat SK yang bersangkutan, sebab banyak
SK yang memberikan ruangan untuk diisi oleh penulis-penulis (ilmi-
ah) sebagai pengutaraan pendapat masyarakat.

2. Apabila pembangunan PLTN telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah mi-
salnya dengan Keputusan Presiden atau surat Keputusan Menteri yang
konsiderarisnya pasti menggantung kepada referensi keputusan Pemerintah
sebenarnya tidak mungkin ada instansi Pemerintah yang tidak sepakat.
Jika ada hal-hal yang seakan-akan belum serasi mungkin mengenai hal-
hal yang tidak prinsipil hal ini dapat dicari pemecahannya melalui pen-
dekatan yang dapat dilakukan' antar petugas HUMAS, Departemen dida-
lam form Badan Koordinasi Kehumasan (BAKO HUMAS) yang bermar-
kas di Direktorat Pembinaan Humas di DEPPEN, dimana dapat dilaku-
kan pendekatan-pendekatan sehingga tidak mungkin terjadi sehingga ber-
tentangan antara Humas Pemerintah di forum Umum.

PERTANYAAN :
A. Arismunandar :

1. Berdasarkan atas informasi yang diterima melalui berita berita pers luar
negeri, sebagian pers Indonesia sekarang sudah bersikap anti atau menun-
jukkan kecenderungan anti PLTN.
Bagaimana caranya mengatasi hal ini bila Pemerintah memutuskan memba-
ngun PLTN2 . *

2. Apabila belum semua instansi Pemerintah sepakat tentang pembangunan
PLTN, bagaimaha peranan* HUMAS masing-masing?
Hapatkah Humas Departemen A bertentangan dengan Humas Departemen B
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JAWABAN :
Drs. E. Siswoyo :

1. Dapat dilakukan pendekatan melalui "Chief editor meeting" sehingga dapat
diberikan penjelasan yang tuntas. Dari pihak PLTN dapat memberikan
keterangan se-jelas2nya, sebaiknya dapat menerima langsung alasan-alasan
jika ada keberatan dari pers tertentu.
Mohon mendapat perhatian bahwa tidak semua tulisan didalam SK sepenuh-
nya merupakan pendapat SK yang bersangkutan, sebab banyak SK yang
memberikan ruangan untuk diisi oleh penulis2 (ilmiah) sebagai pengutaraan
pendapat masyarakat.

2, Apabila pembangunan PLTN telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah
misalnya dengan Keputusan Presiden atau surat Keputusan Menteri yang
konsideransnya pasti menggantung kepada referensi keputusan Pemerintah
sebenarnya tidak mungkin ada instansi Pemerintah yang tidak sepakat.
Jika ada hal2 yang se-akan2 belum serasi mungkin mengenai hal2 yang
tidak prinsipiil hal ini dapat dicari pemecahannya melalui pendekatan yang
dapat dilakukan antar petugas HUMAS Departemen didalam forum Badan
Koordinasi Kehumasan (BAKO HUMAS) yang bermarkas di Direktorat Pem-
binaan Humas di DEPPEN, dimana dapat dilakukan pendekatan? sehingga
tidak mungkin terjadi pertentangan antara Humas Pemerintah di forum
Umum.
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CATATAN TAMBAHAN :

NASKAH PRASARAN
"TEKNIK PENYAJIAN PERMASALAHAN PLTN KEPADA

MASYARAKAT INDONESIA"

Oleh : Drs. Siswojo *)

HUBUNGAN MASYA,RAKAT DAN PENGAMANAN PLTN.

Peranan hubungan masyarakat (HUMAS) pada suatu instansi pada umum-
nya, antara lain adalah untuk menciptakan kondisi mental masyarakat agar da-
pat menjamin keselamatan dan keberhasilan kebijaksanaan dan tindakan dari pa-
da instansi yang memiliki HUMAS tersebut

Secara agak berlebihan dapat digambarkan bahwa HUMAS harus berko-
munikasi dengan masyarakat melalui cara-cara apapun dengan tujuan untuk
membentuk kondisi mental masyarakat dan mengarahkan tindakan masyarakat
agar dapat menguntungkan dan meningkatkan keuntungan instansi yang memiliki
HUMAS tsb.

Contoh yang konkrit, mfcarnya siaran HUMAS dari sebuah pabrik bier,
yang dapat berusaha membentuk pola berfikir masyarakat dengan menyebutkan
bahwa manusia yang mempuriyai kebiasaan minum bier adalah manusia modern,
kemudian menganjurkan masyarakat agar minum produksi dari pabriknya senan-
tiasa supaya masyarakat dapat disebut sebagai manusia modern. Dari siaran ini
tujuannya terpusat kepada usaha untuk mencapai keuntungan perasahaan terse-
but sebesar-besarnya, dengan demikian tanpa memperhatikan kepentingan kehi-
dupan masyarakat secara keseluruhan. Kita dapat membayangkan betapa parah-
nya masyarakat .apabila kemudian minum bier menjadi membudaya, menjadi
status symbol,* dan menimbulkan anggapan yang salah menganalogikan tingkat
modern dengan ukuran minum bier.

Tetapi sebenarnya HUMAS haruslah mempunyai tanggung jawab secara
lebih luas, yaitu termasuk pertanggungan jawab kepada masyarakat. HUMAS
yang bertanggung jawab kepada masyarakat seperti halnya keharusan mutlak ba-
gi HUMAS dari instansi Pemerintah, harus"'senantiasa bergerak dan berusaha
untuk dapat menciptakan kondisi mental masuarakat serta membentuk penger-
tian-pengertian dan mengarahkan langkah-Iangkah masyarakat kearah pencapai-
an hasil yang menguntungkan inslansi Pemerintah yang memiliki HUMAS terse-
but, tetapi sekaligus juga harus menguntungkan masyarakat, karena sebenarnya
tugas-tugas yang dikerjakan oleh instansi tersebut tidak lain adalah juga meru-
pakan tugas yang dasar filosofinya adalah usaha untuk meningkatkan kemak-
muran dan kesejahteraan masyarakat.

Jadi apabila proyek PLTN merasakan perlu adanya usaha pengamanan da-
n pada usahanya yang dikaitkan dengan usaha untuk menguntungkan kepen-
tingan semua fihak maka perlu adanya HUMAS pada proyek PLTN inj, atau
setidak-tidaknya perlu adanya kegiatan HUMAS yang mendukung proyek PLTN
ini.

* ) Departemen Penerangan
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Katakanlah bahwa PLTN telah menjadi keputusan nasional, yaitu sebagai
salah satu usaha bangsa Indonesia untuk memecahkan masalah energi dimasa
yang akan datang, maka yang menjadi soal ialah bagaimana menyelamatkan pro
yek tersebut dari se'gi pengaruh terhadap masyarakat dan dari segi tanggapan
dari masyarakat sendiri. j

Apakah sebenarnya yang ingin diselamatkan dimana penyelamatannya di-
tugaskan kepada HUMAS ?

- Pabriknyakah ? - termasuk dengan segala sesuatu faktor yang menjamin ke-
langsungan hidup pabrik tersebut ?

- Orang-orang yang bertugaskah ? - yang setiap saat menghadapi kemungkin-
an terkena radiasi ?

- Atau orang-orang disekitar proyek PLTN kah ? - yang lingkungan hidupnya '
. mungkin akan terkena segala macam polusi atau pencemaran yang dapat

. mengancam keselamatan hidupnya, lambat atau cepat ?
l pa- t

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu diketahui untuk dapat memherikan
o- batasan dari pada tugas HUMAS, serta pula untuk menetapkan sasaran-sasaran

dan tujuan yang nyata dari pada kegiatan HUMAS. !
tat Untuk mengamankan proyek, mengamankan pabrik, mengamankan segala ,
liliki peralatan yang berbahaya dan untuk mengamankan manusia-manusia baik para

pekerja maupun anggota masyarakat lingkungan, sebenarnya secara teknis telah ^
'i, diatur dengan cermat bahkan telah tertuang didalam ketentuan yang berkeku-
tkan atan hukum ialah dengan perundang-undangan serta peraturan yang .telah ada
idem, dan yang setiap saat dapat ditambah dan disempurnakan apabila dirasakan ma-
snan- sih perlu untuk menampung masalah-masalah baru.

ini Tetapi yang menjadi soal adalah mengetrapkan undang-undang dan pera-
erse- turan-peraturan pengamanan tersebutlah yang perlu untuk mendapatkan perha-
ehi- tian, sebab kecelakaan-kecelakaan, bencana-bencana yang meminta korban jiwa
Lrah- dan harta benda sebagian besar disebabkan oleh tidak dilaksanakannya keten-
li tuan-ketentuan -yang secara prefencii" telah sengay. dipersiapkan. untuk penga-
<at manan. j

Walaupun undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut bersifat sebagai
a hukum yang mengikat, namun kenyataannya; apakah sempat para pekerja itu j
S mendalami isi dan makna undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut ter- j
k ba- hadap para petugasnya ? Apakah rakyat disekitar proyek pembangunan PLTN
a sempat dan mampu berfikir secara mendalam, rasionil dan obyektif menghadapi
ger- proyek PLTN diwilayahnya ?
ai- Rasanya hampir seluruh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut
erse- bcrbunyi tidak. Banyak kenyataan \.'ing dapat kita kemukakan, antara lain wa-
nya laupun setiajp perundangan dan peraluran dianggap berlaku dan dianggap dike-
:ru- tahui oleh seluruh masyarakat kenyataannya sering terjadi bahwa sangat sedikit
ik- orang yang bisa memperoleh naskah undang-undang dan peraturan tersebut,

sehingga bagaimana mungkin orang dapat mempelajari dan mengartikanr.ya, se-
l da- hingga menjadi dianggap lumrah apabila terdapat pabrik-fabrik yang vital tidak
n- mendapatkan perhatian mengenai pemagarannya, terdapat pabrik bahan peledak
au yang sangat berbahaya dikitari perumahan pegawai, terdapat pabrik-pabrik yang i
LTN mudah terbakar tidak sempurna penyediaan alat-alat pemadam kebakarannya,

pakaian-pakaian kerja khusus seperti sepatu, sarung tangan, kacamata Aan topi
haja tidak selalu disediakan atau tidak selalu digunakan oleh para pekerja pada



proyek-proyek yang menurut ketentuan harus menggunakannya.
Banyak industri kecil dan yang tidak kecil, yang membuang ampas bahan

industrinya secara sembarangan tanpa mendapatkan perhatian dari pemilik pa-
brik, masyarakat sekeliling dan bahkan instansi penguasa setempat, sebelum akhir-
nya terjadi korban-korban yang menderita dan apabila ternyata kemudian jatuh
korban maka masyarakat menanggapi serta mengambil tindakan-tindakan yang
seringkali lepas dari proporsi yang wajar karena rnungkin didorong oleh emosi
yang muncul tiba-tiba atau sengaja dimunculkan dan diledakkan oleh pihak-pi-
hak tertentu.

Lalu, siapakah yang harus menjembatani jurang pengertian ini ? Yang
menghubungkan pengertian didalam undang-undang dan peraturan kepada orang-
orang baik pekerja maupun masyarakat ? Disinilah letaknya, antara lain tugas
penting dan peranan HUMAS. Memasyarakatkan peraturan-peraturan tentang pe-
nyelamatan dan "pengamanan PLTN kepada masyarakat banyak agar mengerti
dan dipatuhi adalah salah satu tugas HUMAS., disampirig tugas memperkenal-
kan pengetahuarr tentang PLTN yang rumit itu kepada masyarakat secara se-
derhana, secara populer dan terarah.

Bagi HUMAS yang baik cara membuat orang lain mengerti dan membuat
orang lain mengerti dan membuat masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan
tersebut haruslah dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan, dengan cara
memberikan penerangan yang diwarnai oleh motivasi-motivasi yang mudah dite-
rima akal sehat, dengan memberikan penjelasan-penjelasan tehnis yang disajikan
secara populer sesuai dengan tingkat kemampuan berfikir masyarakat yang di-
hadapinya.

Didalam institusi HUMAS biasanya ditentukan bahwa mereka itu akan
berhubungan dengan umum, atau masyarakat (public). Publik yang bersifat
umum ini dibagi agar dapat lebih jelas untuk penentuan isi pesan dan peng-
arahan tujuan, yaitu :

a. internal public (sasaran di dalam), dan
b. external public (sasaran diluar).

Internal public ialah kelompok manusia yang terlibat secara langsung didalam
kegiatan PLTN, yakni pegawai, petugas tehnis maupun administratif (hal ini
bagi HUMAS PLTN). Kepada mereka perlu diberikan pengertian yang sungguh-
sungguh mengenai segala segi dari pada PLTN itu, baik filosofi yang mendasari
adanya PLTN, maupun tehnologi serta tehnik yang menjadi pedoman pelaksana-
an pengelolaan, baik yang menyangkut kemanfaatan maupun yang menyangkut
bahaya-bahayanya. Banyak jenis benda-benda peralatan-peralatan yang harus di-
olah secara hati-hati, sebab apabila terjadi keteledoran mungkin akan menim-
bulkan bencana, tidak hanya terhadap petugas yang bersangkutan, tetapi juga
masyarakat luas, atau bahkan dapat meningkat sebagai bencana nasional.

Kiranya perlu diingat bahwa bukan semua petugas didalam PLTN adalah
akhli-ahli nuklir, atau ahli listrik yang menggunakan tenaga nuklir, karena tentu
diantara para tehnisi juga terdapat juru tulis, petugas tenaga kasar, pelayan-pe-
layan kebersihan, petugas keamanan umum yang setiap hari harus juga "ber-
gaul" dengan peralatan-jieralatan ^ang dapat berbahaya tersebut, sehingga dengan
demikian kepada merelca perlu senantiasa diberikan pengertian dan kepatuhan
terhadap ketentuan-ketentuan getfa petunjuk. Disiplin untuk pemberian petun-
juk •secara teratur", jelas terarah "dan lengkap dan untuk mematuhi petunjuk se-
cara tertib haruslah dipelihara-oleh'HUMAS. Hal ini perlu saya kemukakan ka-
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rena internal relations yang mengatur pemeliharaan disiplin serta menanamkan
kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan rata-rata belum dikerja-
kan dengan baik di dalam ke HUMAS-an, pada hal patuh dan berdisiplin rata-
rata belum membudaya didalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita, se-
hingga lidak mustahil ajpabila sifat tersebut terbawa didalam kehidupan ling-
kungan kerja yang benaUr-benar menuntut adanya disiplin mengingat segi peng-
amanan dari pada proyek seperti proyek PLTN itu.
_ External Public, sebenamya ialah masyarakat luas itu. Namun didalam

kehumasan biasanya diambil bagian tertentu dari pada masyarakat luas itu, ia-
lah masyarakat yang diperkaitkan mempunyai kaitan dan dianggap berkepen-
tingan. Kelompok-kelompok tersebut disebut sebagai special public. Menentukan
special public secara jelas ini penting, agar penerangan dan keterangan-keterang-
an dari HUMAS benar-benar memperoleh tanggapan yang berguna dari sasaran
yang memang berkepentingan. Kelompok khusus ini adalah kelompok masyara-
kat yang langsung terkena pengaruh dari proyek PLTN, tetapi juga yang dapat
secara langsung berpenga'ruh terhadap proyek PLTN itu. Antara terpengaruh dan
dapat berpengaruh yang timbal balik ini kadarnya hams diusahakan agar senan-
tiasa bernilai positif, dengan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan yang
dilakukan oleh HUMAS. Dengan demikian dituntut kemahiran dari pada petugas
HUMAS didalam melakukan profesinya, untuk itu diperlukan pengetahuan da-
sar ke HUMAS-an yang meliputi pengetahuan kemasyarakatan dan pengetahuan
untuk menggunakan media penerangan, baik yang bersifat langsung secara tra-
disionil, maupun yang menggunakan media komunikasi massa yang kadang-ka-
dang mempunyai kompleksitasnya sendiri-sendiri. Disamping itu HUMAS
memerlukan status yang tegas yaitu status yang melekat kepada pimpi-
nan management dari pada unit-yang memiliki, yaitu agar sumber-sumber
kebijaksanaan yang harus dimasyarakatkan dapat diperoleh secara lang-
sung dan lengkap termasuk latar belakangnya, dan sekaligus HUMAS harus ber-
kedudukan pada tempat yang mudah dihubungi oleh masyarakat baik fisik
maupun spirituilnya. yang artinya dapat menjadi penampang aspirasi masyara-
kat yang diperlukan untuk kebijaksanaan pimpinan. Hal ini penting untuk di-
perhatikan agar tidak terjadi misalnya kehadiran HUMAS pada proyek PLTN
hanya sekedar pelengkap formil, sebagai embel-embel yang membuat instansi
ini seakan-akan menjadi lengkap, walaupun kenyataannya tidak melaksanakan
fungsinya ataupun melakukan sesuatu tapi secara tidak semestinya.
Barangkali suatu kasus pada beberapa tahun yang lalu ada gunanya kita ingat,
yaitu pemah terjadi disalah satu pekan raya "peringatan 200 tahun kota Yog-
yakarta" jika tidak keliru. Pada waktu itu terjadi kepanjkan masyarakat kare-
na dikabarkan bahwa stan pameran entah instansi apa namanya, rnenyatakan
bahwa sebuah benda kecil hilang, ternyata benda kecil tersebut adalah sebuah
"reaktor atom". Hal tersebut membuat panik masyarakat, betapa takutnya ma-
syarakat terhadap kemungkinan terkena radiasi. Bayangan adanya bahaya wa-
laupun tidak jelas apa bentuknya dirasakan oleh masyarakat dan menyebar dari
mulut ke mulut. Untunglah beberapa hari kemudian benda tersebut dinyatakan
telah dikembalikan oleh seseorang pelajar yang semula secara iseng mengambil
benda tersebut dari pameran.

Saya berpendapat bahwa hal ini adalah sebagian besar Icekeliruan instansi dan
HUMAS yang melakukan pameran tersebut. Yaitu kekelirqan didalam melaksa-
nakan tehnik pameran, ialah dengan memamerkan barang asli yang kebetulan
mengandung bahaya, serta menempatkan pada tempat yang mudah dijangkau



pengunjung dan tanpa penjagaan yang baik, atau bahkan sebenarnya tidak di-
ketahui secara sungguh-sungguh oleh penjaga pameran akan barang-barang
yang dipamerkan. Hal ini sering terjadi bahwa didalam banyak pameran umum-
nya penjaga-penjaganya adalah sekedar dipajangkan wanita-wanita cantik yang
tidak dipersiapkan matang-matang sebagai juru penerang dari pada benda-ben-
da yang dipamerkan, Lagi pula pameran adalah jenis penerangan dengan mem-
berikan fisualisasi dan fisualisasi ini tidak selalu perlu meiumjukkan barang-ba-
rang asli tetapi dapat digantikan dengan benda-benda tiruan yang bentuknya
asli tetapi tidak berfungsi sebagai barang itu sendiri, tidak efektif, .seperti mi-
salnya memamerkan "granat tangan" di dalam pameran produksi senjata dalam
negeri, tentu . saja tidak perlu di pajang granat yang" lengkap dengan detona-
tpr dan mesiunya bukan ?

Contoh lain, seringkali di dalam pameran yang serupa, disebarkan "leaflet" ke-
pada pengunjung secara sembarang dengan antara lain disebabkan oleh para
penjaga pameran yang segan atau memang tidak siap untuk memberikan kete-
rangan keterangan lisan. Ternyata apabila diteliti sebagian besar leaflet yang
biaya produksinya mahal tersebul tidak mencapai sasaran, artinya tidak dibaca
karena orang-orang atau anak-anak yang menerima leaflet secara sembarang ter-
sebut memang tidak siap mental untuk membaca, karena perhatiannya memang
tidak kesana walaupun leaflet tersebut telah dipersiapkan dengan njud indah
dan menarik.

Tulisan-tulisan didalam surat kabar yang disajikan secara kurang populer
dan kurang disertai gambar-gambar yang menyederhanakan permasalahan ilmu
pengetahuan yang rumit-rumit biasanya hanya menarik bagi pembaca- yang
mempunyai minat khusus, yang sebenarnya biasanya memang telah memiliki
persepsi keahlian dibidang tersebut dan kehidupannya pun terlibat oleh ilmu
pengetahuan tersebut, tetapi bagi pembaca yang berkeahlian lain bidang. tidak
"sempat" atau kurang menyempatkan diri membawa arlikel berat yang diluar
kerangka kepentingannya, dan bagi pembaca awam dapat dipastikan bahwa per-
sentase yang besar hanyalah ingin membaca artikel-artikel ringan untuk seke-
cbr mengisi waktu luang ataupun artikel-artikel dan berita-berita yang langsung
melibat kepentingan kehidupannya, entah dari segi politik. ekonomi, kebuda-
yaan maupun keamanan ketertiban.

Didalam siaran radio dan televisi sering sekali kila mendengar siaran ke-
Humasan yang terasa kering dan disajikan pada waktu-waktu yang kurang
menguntungkan, artiaya pada saat-saat rata-rata pendengar/nonton memerlukan
waktu untuk keperluan Iain entah untuk belajar ataupun untuk makan malam,
atau sedang didalam mencari hiburan.

Maka tidak jarang siaran tersebut tidak mencapai sasaran yaitu ataukah
tidak dapat diSerap secara sempurna, atau bahkan siaran tersebui tidak mau
diterimanya karena dengan sengaja dimatikan oleh yang bersangkutan, Pada hal
kita tahu harga siaran. terutama siaran televisi yang amat mahal itu. belum
lagi persiapan naskah dan sebagainya, belum lagi apabila kemudian terjadi sa-
lah duga, yaitu fihak instansi tersebut merasa telah menyampaikan penerangan
dengan anggapan dengan sendirinya masyarakat telah mengetahui kebijaksanaan
rnstansi tersebut ternyata pada saat langkah lanjutan yang konkrit daripada
kebijaksanaan tersebul hendak dilaksanakan masvarakat memberikan reaksi
yang tidak diharapkan.

Demikianlah beberapa bunga rampai kasus kegiatan ke Humasan yang se-
ringkali kurang mendapatkun perhatian oleh petugas-petugas Humas sendiri dan
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juga tidak oleh instansi-instansi yang memiliki institusi Humas tersebut. Padahal se-
sungguhnya Humas dapat mengambil peranan yang penting sekali untuk meng-
amankan pelaksanaan suatu management terutama apabila dikaitkan dengan
tanggapan, dukungan dan partisipasi masyarakat.

Untuk dapat memenuhi fungsi yang penting tersebut memang Humas dan
kegiatan ke Humasan memerlukan tempat serta jawab yang tepat dan tentu
saja memerlukan pelaksana yang tepat pula, yang ahli, baik dalam bidang ke- -
masyarakatan maupun bidang teknis, serta yang mampu menjembatani pengertian
antara instansi yang diwakili dengan pengertian masyarakat secara timbal balik yang
mampu bekerja secara "Mission Oriented" dengan sistim -"Audience approach"
yang tepa;. . , .

Demikian tambahan catatan daripada prasarana yang telah disampaikan
terdahulu untuk sekedar penggaris bawahan persoalan yaitu penempatan Hu-
mas sebagai salah satu unsur pengamanan didalam pembangunan PLTK yang
akan datang.
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