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KATA PENGANTAR

Lokakarya tekno-Ekonomi PLTN yang diselenggarakan di Bandung mulai tanggal
30 Nopember dan berakhir pada tanggal 2 Desember 1977, bertepatan dengan ulang
tahun ke-35 reaksi berantai nuklir pertama di Chicago oleh Enrico Fermi dan kawan-
kawan, adalah yang ke4 yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama BATAN—PLN
sejak tahun 1972.

Segi tekno-ekonomi PLTN untuk pertama kali dibahas dalam Seminar Tekno-
Ekonomi PLTN di Bandung pada tahun 1973. Sejak itu telah banyak terjadi peristiwa dan
perkembangan di bidang energi pada umumnya dan di bidang nuklir pada khususnya yang
telah menyebabkan perubahan-perubahan besar dan mendasar yang mempengaruhi tekno-
ekonomi PLTN. Di antaranya ialah pelipat-gandaan harga minyak bumi oleh OPEC
1973—1974, percobaan ledakan nuklir India, kenaikan harga uranium dalam tahun 1975,
kebijaksanaan Pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi expor teknologi nuklir dan
untuk menghentikan program pengolahan-ulang dan pengembangan reaktor pembiak,
dan Iain-lain. Maka dirasakan perlu untuk sekali lagi mengkaji masalah tekno-ekonomi
PLTN, terutama menjelang dimulainya studi kelayakan pembangunan PLTN yang per-
tama di Indonesia dalam rangka pelaksanaan kerjasama Pemerintah Republik Indonesia -
Pemerintah Republik Italia.

Disadari sepenuhnya bahwa segi teknc-ekonomi PLTN bersifat dinamis, artinya ia
senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Peristiwa-peristiwa terakhir seperti pengaruh
dari pergolakan politik di Iran terhadap gejolak harga minyak bumi internasional, dan
kecelakaan nuklir pada PLTN Three Mile Island di Harrisburg, kesemuanya membawa
akibat-akibat yang mempengaruhi tcikno-ekonomi PLTN. Karena itu perlu kiranya segi
tekno-ekonomi PLTN ini secara terus-menerus diteiaah dan disoroti sesuai perkembangan
yang terjadi.

Untuk inilah penerbitan hasil-hasil lokakarya PLTN selalu diusahakan, sekalipun
realisasinya terkadang terlambat. Semoga penerbitan hasil lokakarya ini dapat turut mem-
berikan sumbangan pada pemikiran mengenai perencanaan energi Indonesia dalam jangka
panjang sebagaimana diharapkan.-

BADAN TENAGA ATOM NASIONAL.

Juli 1979.-
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LAPORAN KETUA PANITIA LOKA KARYA
TEKNO-EKONOMI PLTN

Oleh : Ir. Soleh Somadiredja

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarakkatuh,

Yth. Bapak Sekretaris BATAN, yang dalam hal ini mewakili Bapak Direktur Jenderal
BATAN,
Yth. Bapak A. Arismunandar, yang dalam hal ini mewakili Bapak Direktur Utama PLN.,
Yth. Bapak Ketua BAPPEDA Jawa Barat, yang dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur
JABAR,
Yth. Para Peserta Lokakarya dan hadirin sekalian.

Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Sau-
dara-Saudara sekalian.

Selanjutnya perkenankanlah kami untuk menjelaskan isi serta tujuan dari pada
Lokakarya ini.

Lokakarya ini bertema "Tekno-Ekonomi PLTN", karena yang akan dijadikan
bahan pembahasan adalah aspek Teknologi dan Ekonomi PLTN. Lokakarya ini adalah
yang ke4 yang diselenggarakan BATAN, di dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan
yang akan berguna di dalam menuju kepada penggunaan tenaga nuklir untuk tenaga
listrik di Indonesia.

Tenaga nuklir adalah merupakan salah satu dari bentuk energi primair yang dapat
dirubah menjadi tenaga listrik. Energi primair lainnya adalah : Batubara, gas bumi,
tenaga air, tenaga panas bumi dan tenaga matahari, yang kesemuanya merupakan suple-
men atau pengganti dari energi primair minyak bumi, yang persediaannya akan makin
menipis itu, sehingga penggunaannya perlu diperhemat dengan cara pemanfaatan energi-
energi primair lainnya secara sebaik-baiknya. Kehadiran PLTN sendiri tidak akan terlepas
dari kehadiran pusat-pusat listrik yang akan menggunakan energi primair tersebut tadi;
batubara, gas bumi, tenaga air, tenaga panas bumi dan tenaga matahari. Oleh karena itulah
pembahasan Tekno—Ekonomi PLTN akan didahului oleh pembahasan di dalam peman-
faatan energi-energi primair lainnya tadi. Secara keseluruhannya Sidang-sidang Lokakarya
akan terdiri dari 4 bagian :

1. Kebijaksanaan Energi dan Rencana Pelaksanaannya.
2. Pemanfaatan Sumber-sumber Tenaga Pengganti Minyak.
3. Teknologi PLTN.
4. Ekonomi PLTN.
Dapat dikemukakan di sini bahwa selain pembicara-pembicara dari dalam negerl

juga terdapat 2 (dua) pembicara dari luar negeri, yaitu wakil-wakil dari KWU dan NIRA,
yang memperkembangkan 2 sistim PLTN dewasa ini di Eropah, yaitu Sistim LWR dan
HWR akan turut pula mengemukakan pengalamannya.

Jumlah peserta yang sudah tercatat lebih kurang 73 orang yang mewakili berbagai
instansi pemerintah dan perguruan tinggi.

Di luar BATAN dan Departemen PUTL/cq. PLN sebagai pemrakarsa, maka antara
lain tercatat Departemen Pertambangan, termasuk LEMIGAS, PN PERTAMINA, PN
Tambang Batubara; Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Puslitbang HAN-
KAM, BAPPENAS dan LIPI. Perguruan Tinggi diwakili antara Jain oleh Universitas
Indonesia, Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Fakultas Teknik UGM, Universitas
Diponegoro dan Institut Teknologi Bandung.

Tiada lain harapan kami dari Panitia adalah bahwa, agar Lokakarya ini dapat meng-
hasilkan bahan-bahan yang akan berguna bagi rencana penggunaan Tenaga Nuklir untuk
pembangkitan Tenaga Listrik di Indonesia.
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Sebagai akhir kata, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kami kepada berbagai
fihak yang telah membantu untuk dapat terselenggaranya Lokakarya ini.

Selanjutnya bilamana ada kekurangan-kekurangan di dalam penyelenggaraan Loka-
karya ini, maka kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian dan terima kasih, wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakkatuh.



SAMBUTAN KEPALA PROYEK FEASIBILITY STUDY
PEMBANGUNAN PLTN
Ohh : Budi Sudarsono M.Sa

Bapak-Bapak para Undangan Yth.,
Saudara-Saudara para Peserta Lokakarya,
Hadirin sekalian.

Lokakarya yang akan dimulai hari ini adalah yang ke empat di bidang PLTN yang
diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1974. Sebelumnya, pertemuan-pertemuan
serupa ini diberi sebutan Seminar : di bidang PLTN telah diadakan Seminar-Seminar pada
tahun 1968,1970 dan 1973.

Kami tergolong orang yang percaya bahwa pertemuan-pertemuan semacam ini besar
sekali faedahnya dan samasekali tidak menganggap bahwa pengeluaran atas beban negara
untuk keperluan seperti ini sebagai pemborosan. Pengalaman kami sendiri menunjukkan
bahwa senantiasa dapat dipetik manfaat dari:

(1) sekedar mengikuti persidangan - karena kami ikut belajar,
(2) kesempatan untuk bertukar fikiran - dengan demikian memperoleh pandangan

serta informasi baru, dan
(3) kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan kepada fihak

lain tentang hasil pekerjaan seseorang, dan Iain-lain.
Untuk audiensi seperti ini kiranya tak perlu kami membuat penjelasan lebih jauh

mengenai hal ini, namun kami perlukan untuk menyatakannya karena kadang-kadang
masih dijumpai pandangan yang meremehkan arti daripada pertemuan-pertemuan seperti
ini.

Seminar Tenaga Atom yang pertama diadakan di Bandung oleh ITB dalam tahun
1962. Kerjasama antara BATAN dengan Departemen PUTL dimulai pada tahun 1968
dan khusus di bidang PLTN sejak tahun 1972 dengan pembentukan KP2-PLTN. Proyek
yang kami pimpin dimulai tahun 1974, yaitu segera sesudah krisis minyak tahun 1973
ketika BATAN menyadari bahwa tenaga nuklir sekonyong-konyong telah menjadi alter-
natif yang nyata sebagai sumber energi di Indonesia khususnya untuk pembangkitan
tenaga h'strik. Dalam tahun 1974 itu juga telah dibentuk empat Sub-Komisi di lingkungan
KP2-PLTN. Dalam tahun 1975 telah selesai dilaksanakan studi yang disebut Nuclear
Power Planning Study, yang memperkirakan peranan tenaga nuklir dalam jaringan listrik
pulau Jawa tahun 1997 sebesar 60% - berdasarkan asumsi-asumsi yang dianggap realistis
ketika itu. Studi tersebut, yang terbit sebagai publikasi IAEA pada akhir tahun 1976,
segera disusul dengan studi mengenai lokasi PLTN di pulau Jawa oleh Sub-Komisi
Pemilihan Lokasi. Bantuan dari IAEA diperoleh dalam tahun 1975 & 1976 dalam veri-
fikasi cara-cara pemilihan lokasi serta nasehat/petunjiik mengenai langkah-langkah yang
diperlukan.

Dengan demikian tiba pulalah saatnya untuk menyusun laporan-laporan kelak-
sanaan (feasibility reports) mengenai pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia,
sudah barang tentu dengan bantuan konsultan dari luar negeri yang lebih berpengalaman.
Sayang sekali bahwasanya biaya PBB yang semula dicadangkan untuk keperluan ini tidak
jadi disediakan karena krisis keuangan yang dialaminya di tahun 1975. Usaha-usaha lain
dilancarkan, guna mendapatkan bantuan teknik di bidang PLTN ini : dalam tahun 1976
tidak berhasil, tetapi mudah-mudahan akan berhasil dalam tahun 1977 ini yang tinggal
satu bulan lagi. Salah satu negara bersahabat telah menunjukkan niatnya ; semoga dalam
waktu dekat dapat direalisir.

Sementara itu Lokakarya ini dapat ikut memberi sumbangan yang berarti, sedikit-
dikitnya dalam mempertajam cara berpikir dan memperluas pandangan mereka yang turut
serta dalam Lokakarya yang nantinya juga kebetulan mendapatkan tugas melaksanakan
studi-studi, yang diperlukan guna menyusun laporan-laporan kelaksanaan yang dimaksud.
Untuk ini kami menyatakan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan dan
kehadiran segenap para peserta Lokakarya terutama yang telah datang dari jauh.
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SAMBUTAN
DIREKTUR UTAMA

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA

Oleh : Prof. Ir. Suryono.
Disampaikan oleh Ir. M. Singgih

Direktur Pembangunan PLN.

Saudara Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional yang saya hormati, para peserta
Loka Karya dan para undangan,
Hadlirin sekalian yang terhormat,

1. Terlebih dahulu saya panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa
berkat ridho dan bimbinganNya kita dapat berkumpui kembali di sini di kota Ban-
dung untuk kedua kalinya setelah Loka Karya 27 Pebruari s/d 2 Maret 1973, guna
membahas kembali masalah teknologi dan ekonomi Pusat Listrik Tenaga Nuklir
(PLTN) dalam suatu forum yang lebih luas.

2. Di dalam persiapan pembangunan suatu proyek besar seperti pembangunan suatu
PLTN memang diperlukan dan dirasakan pentingnya arti komunikasi antara berbagai
instansi, baik di bidang pendidikan, ilmu dan teknologi, bidang industri danketena-
gaan, pertambangan dan lain-lainnya, sehingga masalah yang dihadapi dalam rangka
pembangunan tersebut dapat dibahas dalam forum nasional yang lebih luas pula.
Dengan demikian partisipasi nasional dalam persiapan pembangunan tersebut tetap
dapat digalang dan dipelihara.

3. Krisis energi pada akhir tahun 1973 telah menggugah kesadaran, pandangan serta
perkembangan baru di bidang energi, kesadaran yang lebih besar akan kenyataan
terbatasnya cadangan berbagai jenis sumber daya energi seperti tercermin dengan
meningkatnya harga minyak tersebut secara drastis dan bersamaan dengan itu harga-
harga komoditi dan jasapun meningkat pula dengan cukup tinggi bila dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. Biaya pembangunan berbagai pusat tenaga listrik
pun telah menjadi sangat mahal.

4. Berdasarkan atas perkembangan baru ini penelitian kembali optimisasi akan kela-
yakan pembangunan setiap jenis pusat tenaga listrik pada umumnya dan kelayakan
pembangunan PLTN pada khususnya di setiap jaringan listrik, dalam rangka peng-
gunaan dana nasional secara lebih efisien, sangat penting artinya. Ketepatan perkiraan
biaya pembangunan (capital cost) pusat tenaga listrik yang relatip padat modal, se-
perti PLTA dan PLTN, akan sangat menentukan ketepatan pemilihan optimal per-
luasan sistim pembangkitan di suatu jaringan. Hal ini bukan saja disebabkan karena
biaya pembangunan tersebut merupakan unsur biaya pembangkitan yang paling
besar pada pusat listrik yang relatip lebih padat modal, tetapi pembangunan pusat
listrik yang relatip padat modal juga memerlukan dana pembangunan yang jauh
lebih banyak. Padahal kekurangan dana pembangunan merupakan hambatan utama
yang dihadapi setiap negara berkembang seperti Indonesia ini.

5. Upaya optimisasi sistem tidak saja terbatas pada optimisasi sistem pembangkitan
tetapi juga pada sistem transmisi dan sistem distribusi, dan tidak saja pada tahap
perencanaan, tetapi juga pada tahap pengusahaannya.



Pembangunan suatu proyek besar yang menyangkut masyarakat luas apalagi dengan
menggunakan dana negara, pada hakekatnya bukan saja menyangkut masalah tek-
no-ekonomi tetapi juga menyangkut masalah sosio-politik dan karena itu akan selalu
mengundang adanya kontrol sosial, pengarahan pembangunan, perbaikan sistem pe-
rencanaan dan penentuan kebijaksanaan.
Di Indonesia kita seharusnya merasa bersyukur bahwa upaya optimisasi tersebut
masih mungkin dilaksanakan dan seyogyanya ditingkatkan. Di berbagai negara
maju berbagai upaya optimisasi perluasan sistem pembangkitan hampir tidak mungkin
lagi karena menghadapi batasan yang telah berhasil diletakkan secara politik oleh
berbagai kelompok yang bergerak atas nama kelompok kelestarian lingkungan.

6. Dalam bulan Pebruari s/d April 1975 Indonesia (BATAN/PLN) bekerja sama dengan
IAEA, telah mengadakan studi tahap penjajagan pendahuluan (preliminary study)
pembangunan PLTN di Indonesia.
Pada bulan Oktober 1976 studi tersebut diterbitkan oleh IAEA dengan judul Nuclear
Power Planning Study for Indonesia (on Java).
Dengan menggunakan program optimisasi WASP II studi ini menyebutkan bahwa
satuan PLTN 600 MW pada tahun 1983 sudah perlu (optimal) diselesaikan. Hanya
studi ini mempergunakan ramalan beban yang lebih tinggi. Studi tersebut sudah
hampir 4 (empat) tahun umurnya. Dan sebagaimana halnya dengan setiap studi
perencanaan, perlu diteliti kembali secara berkala dengan memperhatikan perker.
bangan keadaan yang terakhir. Seperti telah disebutkan di atas biaya pembangunan
berbagai pusat tenaga listrik telah berobah, harga bahan bakar minyak telah berobah,
dan harga batubara perlu ditentukan kembali. Tingkat eskalasi biaya dan lain-lainnya
pun berobah. Ramalan bebanpun perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan
perkembangan beban jaringan dan terutama dengan kemampuan penyediaan dana
pembangunan.

7. Persiapan pembangunan suatu proyek besar seperti PLTN memerlukan konsultasi
mendalam antara berbagai pihak di dalam negeri, terutama antara BAT AN dan PLN
(PUTL), dalam menyusun berbagai kebijaksanaan guna mendukung persiapan pem-
bangunan PLTN tersebut. Selain upaya optimisasi berbagai jenis pembangkitan
seperti tersebut di atas, perlu pula dipersiapkan rencana pembinaan tenaga kerja,
rancangan organisasi penanganan proyek PLTN serta rencana pengusahaannya,
rancangan perundang-undangan pembangunan serta pengusahaan PLTN tersebut,
dilihat dari segi keselamatan kerja dan lingkungan. Banyak sekali yang perlu diolah
bersama melalui berbagai tingkat konsultasi mendalam.
Keputusan yang terlalu dini dan pernyataan sepihak mengenai berbagai masalah,
tanpa melalui proses konsultasi, dapat melemahkan semangat kerja sama tersebut.
Pernyataan yang terlalu dini tanpa konsensus di berbagai surat kabar mengenai
pilihan jenis reaktor tertentu, misalnya, di samping mengganggu semangat kerja sama
tersebut akan dapat menghilangkan sifat bersaing yang penting sekali artinya, karena
pilihannya menyangkut beaya investasi yang sangat besar.

8. Sebagaimana halnya dengan pembangunan suatu proyek besar, pembangunan PLTN
pun menyangkut berbagai aspek pembangunan yang tidak terbatas hanya pada pem-
bang i dan pengusahaan PLTN tersebut. Tetapi sesuai dengan tugas dan kewajiban
yang u .«sbankan kepada PLN, PLN berpendapat pembangunan setiap pusat tenaga
listrik (PLTN) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dalam jumlah
yang diperlukan, pada saat yang diperlukan, dalam batas keandalan serta keselamatan
yang memadai dan dengan harga yang serendah-rendahnya.
Penyediaan tenaga listrik yang dapat dilaksanakan secara lebih baik dan lebih murah
akan dapat memberikan sumbangan yang lebih baik pula bagi pertumbuhan ekonomi
serta upaya perbaikan derajat hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu persiapan



pembangunan PLTN tersebut perlu dilaksanakan secara lebih baik dan melalui
konsultasi mendalam guna mencapai keputusan bersama.

9. Inilah harapan-harapan PLN terhadap Loka Karya ini.
Akhirnya, kami ingin mengucapkan selamat bekerja kepada para peserta dan semoga
Loka Karya ini menelorkan hasil yang bermanfaat bagi masa depan Bangsa dan
Negara kita.



SAMBUTAN SEKRETARIS BADAN TENAGA ATOM NASIONAL
PADA PEMBUKAAN LOKAKARYA TEKNO-EKONOMI PLTN

Oleh : Ir. Prayoto M.Sc Ph.D.

Bapak Direktur Utama PLN, para undangan, para peserta lokakarya dan segenap
para hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama, perkenankanlah saya atas nama Bapak Direktur Jenderal BATAN
mengucapkan Selamat datang terutama kepada para peserta loka-karya dan undangan
yang datang dari luar kota dan selamat bertemu kembali dalam forum lokakarya ini,
yang merupakan lokakarya yang ke -4 yang diadakan dalam rangka kerjasama BATAN
dengan Departemen PUTL cq. PLN sejak tahun 1974. Rangkaian kegiatan lokakarya
ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan seminar yang diselenggarakan mulai
tahun 1968 sampai tahun 1973, yang keseluruhannya merupakan bagian penting dari
persiapan ke arah terlaksananya program ketenagaan nuklir di Indonesia.

Sudah jelas bahwa masalah introduksi tenaga nuklir di Indonesia tidak bisa terlepas
dari prospek tenaga nuklir di seluruh dunia. Dalam hal ini, perkembangan yang terjadi
sejak tahun 1973 perlu mendapat pengamatan khusus. Dengan adanya loncatan harga
minyak bumi sebesar empat kali dalam tahun 1973/1974, semula diperkirakan bahwa
tenaga nuklirlah yang akan memikul beban utama dalam penyediaan tenaga listrik di
seluruh dunia dalam jangka panjang. Ternyata kemudian bahwa ekonomi dunia menga-
lami resesi dan di samping itu tirnbul berbagai permasalahan terhadap tenaga nuklir
di beberapa negara industri. Hal ini menyebabkan kendornya kelajuan perkembangan
tenaga nuklir sehingga perkiraan semula tentang perkembangan tenaga nuklir sampai
tahun 2000 dianggap terlampau tinggi.

Namun demikian laju-tumbuh perkembangan tenaga nuklir hingga tahun 2000 tetap
merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan alternatip energi lainnya. Kapasitas
terpasang di dunia pada saat ini sekitar 82.000 MW dan diperkirakan akan mencapai
350.000 MW pada tahun 1985, atau suatu kenaikan rata-rata sebesar 20%/tahun. Sedang
kapasitas terpasang pada tahun 2000 diperkirakan mencapai 1.500.000 MW, atau kena-
ikan kira-kira 10%/tahun sejak tahun 1985. Sekalipun perkiraan yang dibuat pada tahun
1975 jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 500.000 MW pada tahun 1985 dan di atas 2.C0O.0OO
MW pada tahun 2000, tetapi laju-tumbuh tenaga nuklir akan tetap jauh lebih tinggi diban-
dingkan dengan alternatip energi lainnya. Hal ini mencerminkan hal-hal sebagai berikut:

- tingkat harga energi dewasa ini, di mana ongkos tenaga listrik nuklir termasuk
di antara yang paling rendah

- makin langkanya sumber daya energi di dunia di kemudian hari, terutama
sumber daya minyak bumi yang justru merupakan pemikul beban utama
dalam penyediaan energi di dunia.

- belum siapnya alternatip energi lainnya yang mampu menggantikr.n peranan
minyak bumi sebagai pemikul beban utama dalam penyediaan energi di dunia.

Berhubung dengan hal tersebut, maka introduksi tenaga nuklir di Indonesia sudah
makin mendesak, terutama mengingat pertumbuhan ekonomi nasional yang relatip
pesat akhir-akhir ini yang disertai pula oleh adanya laju-tumbuh permintaan tenaga listrik
yang amat tinggi. Oleh karena itu pula, kita selenggarakan lokakarya ini untuk mengkaji
kembali aspek-aspek tekno-ekonomi PLTN.

Rasanya perlu juga kita menengok kembali apa yang telah kita capai sejak kita
mulai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seminar tahun 1978 yang lalu. Sembilan tahun
telah lewat sekarang dan tampaknya program tenaga listrik nuklir di negara kita masih
belum akan terwujud daiam waktu dekat ini. Pada waktu ini PLTN sudah beroperasi di
19 Negara, empat di antaranya negara berkembang dan kalau PLTN betul-betul beroperasi
sekitar 1985—1987 seperti direncanakan, Indonesia akan menjadi negara ke-30-an yang



melaksanakan program PLTN. Dalam pada itu banyak faktor-faktor baru muncul yang
mau tidak mau terpaksa harus diperhatikan dalam mengkaji prospek tenaga nuklir,
antara lain mahalnya harga minyak bumi, makin disadarinya keterbatasan sumber daya
energi di dunia, persoalan pengalihan teknologi dari negara industri terutama yang me-
nyangkut bidang teknologi yang peka, soal proliferasi persenjataan nuklir, adanya ge-
rakan-gerakan anti nuklir yang melanda beberapa negara industri Barat, yang kesemuanya
perlu dikaji persangkutannya dengan masalah introduksi tenaga nuklir. Di lain fihak,
faktor-faktor di Indonesia sendiri seperti ledakan penduduk yang tampaknya belum
juga dapat dikendalikan sampai saat ini, program industrialisasi/modernisasi yang diren-
canakan pemerintah, mengharuskan ditingkatkannya penyediaan tenaga listrik, dalam hal
mana bantuan tenaga nuklir seharusnya dapat memainkan peranan yang amat penting.
Perlu juga diingat bahwa pelaksanaan program PLTN akan menyangkut wewenang lebih
dari satu instansi, oleh karena itu perlu dibina kerjasama yang erat dan saling mengerti
antara sesama instansi yang bersangkutan agar program PLTN dapat dilaksanakan dengan
lancar dan berhasil.

Sehubungan dengan hal ini kami ingin menanggapi pernyataan Bapak Direktur
Utama PLN Prof. Ir. Suryono, mengenai pemilihan jenisPLTN. Sebagaimana dimakrumi;

pembangunan PLTN meliputi biaya yang amat besar; dan justru karena besarnya modal
yang ditanam ini maka kita harus berhati-hati sekali dalam memilih dan membangun
PLTN yang tepat bagi perkembangan jangka panjang di Indonesia. Khusus mengenai
pemilihan jenis PLTN telah dibahas bersama-sama dalam Lokakarya Teknologi PLTN
yang diadakan dalam tahun 1974. Hal ini pun telah dibahas dalam prasaran BAT AN
dalam Seminar Energi Nasional tahun 1974 dan Seminar Kedua Teknik Tenaga listrik
tahun 1975. Perkembangan internasional sejak tahun 1975 telah membenarkan kesim-
pulan-kesimpulan yang diambil dalam Lokakarya tahun 1974 itu dan demikian pula
membenarkan pokok-pokok pemikiran yang tercantum dalam prasaran-prasaran BAT AN
tersebut, sehingga menurut hemat kami belum ada alasan untuk mengubah pandangan
serta kesimpulan kami. Kami yakin bahwasanya pembahasan dalam Lokakarya ini pun
akan menjurus pada kesimpulan-kesimpulan yang serupa.

Besar harapan kami bahwa Lokakarya ini akan menjadi forum yang bermanfaat
bagi pemikiran-pemikiran yang nantinya akan dirumuskan dan dituangkan dalam program
nuklir nasional untuk Repelita HI sebagai bagian dari program energi nasional umumnya
dan program kelistrikan nasional khususnya.

Dengan ini, atas nama Bapak Direktur Jenderal BATAN. Lokakarya hari ini saya
nyatakan dibuka dan selamat bekerja.

Terima kasih.



KERANGKA
KEBIJAKSANAAN NASIONAL DI BIDANG ENERGI

Oleh :
Prof M.T. Zen

Panitia Feknis Energi
Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam.

MUKADIMAH

Sesuai dengan amanat UUD 1945 yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terkan-
dung dalam bumi adalah milik seluruh Bangsa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya guna
kemakmuran Rakyat, Kebijaksanaan Nasiond di Bidang Energi merupakan bagian in-
tegral dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur materiil dan spirituil secara merata, berdasarkan Pancasila di dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat dan bersatu, dalam sua-
sana peri kehidupan Bangsa yang aman, tenteram. tertib dan dinamis serta dalam ling-
kungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Hal ini perlu dija-
barkan dengan jelas mengingat bahwa energi merupakan unsur amat penting untuk
menunjang laju pertumbuhan bangsa yang sedang berjoang melepaskan diri dari kung-
kungan kemiskinan. Namun demikian masalah energi hanyalah satu mata rantai dari
suatu urutan : Sumber Daya Alam - Pertumbuhan Ekonomi - Pertumbuhan Penduduk
- Teknologi dan Tata Lingkungan. Urutan proses tersebut pada dasarnya melandasi
kemelut bangsa-bangsa di dunia kini, kemelut yang di sana-sini muncul dalam bermacam-
macam bentuk. Di masa lampau dan di masa kini masalah pengadaan energi selalu meru-
pakan masalah utama. Di beberapa dasawarsa mendatang masalah tata lingkung dalam arti
luas telah dan akan merupakan dimensi lebih penting. Oleh karena itu masalah energi
harus dipecahkan dengan mempertimbangkan ekosfera, biosfera atmosfera dan sosiosfera,
dan Bangsa Indonesia yang dalam waktu tiga dasawarsa lagi akan berjumlah dua ratus
juta lebih dan yang kini sedang melakukan usaha pembangunan di segala bidang harus
mengembangkan dan melola sumber daya energinya menurut kebijaksanaan yang ber-
landaskan suatu haluan — pandangan bersistem yang bersifat integral, menyeluruh,
rasionil dan terpadu. Usaha pembangunan akan meningkatkan taraf hidup bangsa Indo-
nesia secara keseluruhan sedangkan di lain pihak tingkat kemakmuran yang lebih tinggi
tersebut akan lebih berpengaruh pada dasar sumber daya dari pada faktor pertumbuhan
penduduk. Di masa lalu Rakyat Indonesia terlaiu mengandalkan pada minyak bumi
sebagai energi komersiil. Di samping kenyataan bahwa cadangan minyak bumi tersebut
terbatas, proyeksi permintaan akan energi memberikan indikasi bahwa dengan tingkat
produksi ini Indonesia dalam waktu dekat bukan saja tidak dapat mengeksportnya
tetapi juga tidak dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Di lain pihak, di bumi
Indonesia terpendam sumber daya energi lain seperti gas alam, batu bara, tenaga air,
panas bumi, dan mineral radioaktif. Perlu disadari pula, bahwa Indonesia merupakan
negara tropik. Dengan sendirinya untuk jangka panjang, pemanfaatan tenaga matahari
secara besar-besaran harus dilakukan. Oleh karena itu, jika Kebijaksanaan Nasional di
Bidang Energi ini berlandaskan tiga program pokok yakni:

Program jangka pendek dengan sasaran intensifikasi dan extensifikasi explorasi dan
produksi sumber daya energi utama masa kini, yakni minyak dan gas bumi.
Program jangka menengah dengan sasaran diversifikasi yang luas untuk meman-
faatkan segala sumber daya energi yang ada se-optimal mungkin dengan penekanan
utama pada batubara.



Program jangka panjang merupakan konservasi luas dengan memanfaatkan tenaga
matahari secara besar-besaran disertai pengetrapan gaya hidup baru yang lebih
rasionil harmonis dan berdamai dengan alam.

Jarang sekali di muka bumi ini terdapat suatu negara dengan potensi sumber energi seperti
Indonesia dengan kesempatan mengatur tata energinya dari alam dengan bijaksana agar
dapat mencapai kejayaan antar bangsa-bangsa yang ada serta menyumbangkan sesuatu
kepada perbaikan tata ekonomi internasional baru. Namun demikian waktu bagi bangsa
Indonesia semakin menyusut. Jika rakyat Indonesia tidak dapat mengelola sumber daya
energinya sebagaimana digariskan dalam Kebijaksanaan ini Rakyat Indonesia menjelang
penggantian abad ini akan dihadapkan hambatan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara.
baik disebabkan tiada tersedianya energi untuk mendukung kehidupan aktivitas masya-
rakat, ataupun karena kehancuran tata-lingkung. Pilihan berada di tangan Bangsa Indo-
nesia sendiri.
Kesempatan bertindak adalah kini.

TUJUAN MENYELURUH

Sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945
dan GBHN, TUJUAN MENYELURUH dari KEBIJAKSANAAN NASIONAL DI BIDANG
ENERGI ialah:

— Menjamin pengadaan bahan energi secara terus menerus dengan harga yang
wajar sedemikian rupa sehingga baik laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana
ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Indonesia maupun peningkatan taraf
hidup Rakyat Indonesia secara merata dapat terjamin.

— Menjamin agar pengadaan bahan energi tersebut di samping pemenuhan kebu-
tuhan nasional juga menyediakan komoditas export untuk menunjang neraca
pembayaran.

— Mengusahakan pemborosan sumber-daya energi seminimal mungkin dalam
konsumsi nasional.

- Menjamin agar pengembangan sumber daya energi disertai pengelolaan tata-
lingkung secara effisien dan kebijaksanaan untuk mencapai suatu kwalitas
hidup yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.

- Agar secara keseluruhan pengadaan bahan energi dan pengelolaan sumber
daya energi akhirnya dapat meningkatkan ketahar.an nasional dalam arti
kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelang-
sungan hidup menuju kebesaran Bangsa dan Negara.

ANALISA ALTERNATE7.

Pola konsumsi energi selama ini menunjukkan bahwa Indonesia bernafaskan minyak
bumi dan kayu bakar, minyak bunii di daerah perkotaan dan kayu bakar di daerah
pedesaan. Di tahun 1976 konsumsi energi komersiil memperlihatkan gambaran sebagai
berikut :

90.000% dari minyak bumi; 7.6% dari gas; 1.1% tenaga air; 1.3 dari batu bara.
Di samping itu rakyat Indonesia di pedesaan sebagian terbesar menggunakan kayu bakar
sebagai bahan energi, dan proses ini merupakan salah satu faktor bagi pengrusakan tata
lingkung.
Sebaliknya dilihat dari sudut kegiatan konsumsi energi, tahun 1974 memperlihatkan pola
sebagai berikut :

36.3% untuk industri dan pengadaan listrik, 30.7% untuk transportasi dan 33.00%
untuk keperluan rumah tangga.
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EH lain pihak kondisi geologi kepulauan Indonesia telah memungkinkan terakumulasi-
kannya endapan sumber daya energi dalam bentuk : minyak dan gas bumi, batu baia din
lignit, sungai-sungai/danau/telaga, panas bumi dan mineral mineral radioaktif. Di samping
itu iklim tropika memungkinkan pemanfaatan tenaga matahari. Akhirnya tanah-tanah
kritis di Indonesia belum dimanfaatkan segera efisien bagj penanaman jenis-jenis pohon
secara bersistem bagi pengadaan bahan energi dan sekaligus untuk restroasi tanah, tata
air serta mencegah erosi.

Minyak dan gas bumi.

Kondisi geologi Indonesia telah memungkinkan terakurnulasinya minyak bumi, minyak
dan gas bumi yang cukup besar. Di samping itu diketahui pula bahwa daerah yang belum
diselidiki secara mendalam masih luas, yakni ± 70% (drajat dan lepas pantai). Namun
demikian Indonesia harus terus berusaha memperbesar cadangannya melalui penemuan
sumber-sumber baru. Hal tersebut perlu sekali dilakukan karena dengan cadangan yang
dimiliki sekarang dan melihat pola konsumsi yang semakin meningkat dalam waktu
tidak terlalu lama lagi Indonesia bukan saja tidak lagi dapat mengexport minyak, bahkan
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeripun tidak dapat. Lagi pula minyak bumi terlalu
berharga jika hanya dipakai sebagai bahan bakar saja.

Dengan 32 perusahaan-perusahaan minyak yang bekerja mencari minyak tidak mustahil
cadangan-cadangan lebih besar dapat diketemukan. Demikian juga dengan gas alam.
Dalam pada itu hingga kini cadangan gas biasanya ditemukan sebagai hasil sampingan
eksplorasi minyak bumi. Prinsip ini perlu dirobah dan gas bumi harus dijadikan sasaran
eksplorasi tersendiri terutama di daerah di mana terdapat konsumen gas teisebut.
Perlu disadari bahwa eksplorasi cadangan hidrokarbon yang belum ditemukan akan
jauh lebih mahal daripada harga penemuan cadangan yang telah ditemukan sampai kini.
Hal ini akan memerlukan tingkat investasi yang jauh lebih besar dari masa yang sudah-
sudah.'

Batu bara.

Selama ini perhatian utama memang lebih ditujukan pada minyak bumi. Namun demi-
kian kian hari terbukti bahwa di bumi Indonesia terpendam cadangan batu bara yang
amat besar lebih dari 10 milyard ton terdapat di Sumatera Selatan di bawah lapisan
penutup kurang dari 100 meter.
Lebih ke dalam lagi masih terdapat lapisan-lapisan batu bara beberapa kali jumlah ter-
sebut di atas. Di samping itu di pulau Jawa, di Kalimantan dan di Sumatera bagian tengah
masih terdapat endapan-endapan batu bara. Sekalipun batu bara di Sumatera Selatan
mempunyai kadar kelembaban tinggi cadangan batu bara Indonesia secara keseluruhan
mempunyai nilai kalori jauh lebih besar dari cadangan minyak bumi. Oleh karena itu akan
lebih menguntungkan jika batu bara Indonesia dikembangkan dan digunakan untuk
pembangkit tenaga listrik, dan untuk bahan dasar industri petrokimia. Di samping batu-
bara dapat pula dijadikan briket sebagai bahan bakar.
Untuk jangka panjang cadangan batu bara Indonesia yang besar itu dapat pula dipro-
yeksikan untuk dijadikan gas atau cairan melalui proses gasifikasi dan pencairan untuk
kemudian diexport untuk memperoleh devisa.

Tenaga Air.

Kapasitas terpasang PLTA Indonesia pada tahun 1977 baru mencapai 450 MW tetapi
potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan 31.000 MW. Potensi tenaga air
di dekat pusat konsumsi seperti di Pulau Jawa yang belum dimanfaatkan diperkirakan
2.000 MW. Seluruh potensi yang diperkirakan dapat dimanfaatkan sebelum tahun 2000
diperkirakan sebesar 4.000 MW.
Potensi 31.000 MW tersebut besar sekali jika seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk
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pembangkit tenaga listrik untuk menggantikan bahan bakar minyak.
Di samping itu pemanfaatan tenaga air melahirkan proyek serba guna (pencegah banjir,
pencegah eriso, persediaan air dan melindungi tata lingkung dan rekreasi) yang sangat
bermanfaat bagi masyarakat.

Panas bumi.

Proses magmatik yang bekerja selama sejarah geologi membuat kepulauan Indonesia
kaya akan gunung-gunung berapi yang telah padam setengah padam, maupun gunung-
gunung api yang aktif. Dengan kondisi geologi yang tepat proses tadi dapat melahirkan
jebakan-jebakan panas bumi yang dapat dimanfaatkan secara komersiil baik untuk pem-
bangkit tenaga listrik maupun untuk keperluan lain seperti pemanasan atau pengeringan,
terutama di daerah pedesaan.
Sumber daya energi panas bumi dalam bentuk konvensionil (air panas dan uap) di Indo-
nesia diperkirakan 1,5000 MW, 890 MW di antaranya terdapat di pulau Jawa. Karena
biaya produksi per kilowatt diperkirakan lebih keid, yakni 50% lebih murah dari pem-
bangkitan listrik dengan minyak, potensi panas bumi Indonesia di mana mungkin harus
dikembangkan.

Mineral Radioaktif.

Kini telah diketemukan indikasi-indikasi bahwa di beberapa tempat di Indonesia (Kali-
mantan, Sumatera dll.), terdapat mineral uranium. Jika nanti terbukti bahwa Indonesia
memang memiliki jebakan mineral radioaktif yang ekonomis pengembangan sumber
tenaga nuklir merupakan salah satu pUihan yang tidak boleh diabaikan. Tetapi karena pe-
ngembangan tenaga nuklir sangat mahal memerlukan teknologi sangat maju, langkah-
langkah ke arah pengembangan harus dipertimbangkan dari segala segi, terutama faktor
ekonomi, faktor keselamatan dan faktor-faktor tata-lingkung.
Namun demikian pemilikan, serta beroperasinya satu atau dua reaktor nuklir (1.000 MW)
sebelum akhir tahun delapan puluhan akan memberikan kepada Indonesia landasan pada
perkembangan teknologi nuklir.
Jika nanti ternyata bahwa Indonesia harus mengembangkan tenaga nuklir secara besar-
besaran, kemampuan tersebut telah dimiliki.

Tenaga Matahari.

Untuk jangka panjang matahari merupakan sumber energi yang tak habis-habisnya dan
lagi tak mengakibatkan polusi. Indonesia yang terletak di daerah Tropika dengan sendiri-
nya harus bergerak ke arah pemanfaatan tenaga matahari, baik untuk bidang thermal
(pemanasan), listrik (photovolthaic), mekanis (angin), biologis (biogas), maupun kimia
(photoelectric atau thermo-kimia).
Yang segera dapat dilakukan ialah penggunaan di bidang thermal untuk pengeringan
maupun pendinginan (pengawetan); pemanfaatan biogas dari limbah, dan pemanfaatan
tenaga angin, terutama di Indonesia bagian Timur dan daerah-daerah. Di samping itu
pemanfaatan tenaga matahari secara pasif perlu dikembangkan, yakni mengatur lingkung-
an hidup (perumahan) sedemikian rupa agar sinar matahari dan angin dapat dimanfaatkan
secara maksimal untuk penerangan dan pemanfaatan ventilasi alamiah.

Kayu Bakar.

Di Indonesia terdapat lebih dari 30 juta Ha tanah kritis (150.000 Ha di antaranya ter-
dapat di Jawa) di samping tanah-tanah yang kurang" produktif lainnya. Dalam pada itu
di daerah pegunungan dan di daerah-daerah yang padat penduduknya pohon-pohon
terus ditebang untuk dijadikan kayu bakar sebagai bahan energi. Di samping pertanian
yang berpindah-pindah hal ini telah mengakibatkan pengrusakan alam lingkungan secara
besar-besaran di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Diperkirakan bahwa
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konsumsi kayu bakar di Indonesia mencapai. lebih dari 1 ton/kapita/tahun. Jika dibiarkan
berjalan terus, pengrusakan hutan tersebut akan membuat Indonesia menjadi gurun
tandus dalam waktu yang tidak terlalu lama dikarenakan erosi dan perusahaan tata air.
Oleh karena itu penggunaan kayu bakar sejauh mungkin harus digantikan dengan bahan
bakar lain, di lain pihak produksi kayu bakar sendiri harus ditingkatkan dengan lebih
memanfaatkan tanah-tanah kritis dan tanah-tanah yang masih kosong untuk dijadikan
perkebunan energi (energi plantation). Hal tersebut, selain memberikan sumber energi,
sekaligus merupakan usaha melindungi tata lingkungan. Penanaman jenis-jenis pohon
cepat tumbuh yang dapat dijadikan kayu bakar harus lebih digalakkan secara bersistim
karena hal tersebut dapat memberi sumbangan berarti bagi perekonomian energi Indo-
nesia di samping usaha regenerasi tanah.
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SASARAN

Berdasarkan TUJUAN MENYELURUH dan ANALYSA ALTERNATIF YANG ADA
jelas bahwa KEBIJAKSANAAN NASIONAL DI BIDANG ENERGI harus mengarahkan
programnya sedemikian rupa agar beberapa sasaran intermedier harus dicapai. Pokok
sasaran tersebut iaiah:

- Melepaskan ketergantungan dari minyak bumi dan kayu bakar.
- Secara berangsur-angsur beralih dari perekonomian dwi-energi ke perekonomian

poly-energi.

Ini berarti bahwa Indonesia harus memanfaatkan semua sumber daya energinya seop-
timum mungkin agar pokok-pokok yang tercantum dalam TUJUAN MENYELURUH
dapat dicapai.
Sasaran-sasaran tersebut mengandung implikasi 3 unsur pokok, yakni:

- Peningkatan usaha pencarian dan produksi minyak dan gas bumi
- Usaha diversifikasi yang luas dengan lebih mengembangkan pemanfaatan :

- Batu bara
- tenaga air
- panas bumi
- nuklir
- tenaga matahari
- perkebunan energi

- Usaha Konservasi harus mengarah kepada :
- pemakaian energi secara lebih efisien
- menganut cara hid up lebih bijaksana dan intelegent, terutama melalui

pemanfaatan tenaga matahari secara besar-besaran baik secara passif
maupun melalui konversi langsung, di samping bahan-bahan energi lain-
nya serta lebih mengandalkan sumber-sumber yang dapat diperbaharui.

Untuk jangka panjang pokok yang ketiga akan menjadi sangat pent ing, dan hal tersebut
akan memintakan gaya hid up, karena akhirnya, masalah energi bukan berpangkal tolak
pada masalah pengadaan energi saja, yakni masalah produksi, yang akan menjadi lebih
penting di masa mendatang iaiah benturannya kepada tata lingkung secara luas. Penga-
daan energi di masa mendatang harus memperhitungkan unsur-unsur :
ekosfera, biosfera, atmosfera dan sosiosfera.

Keempat unsur tersebut akhirnya akan mengakibatkan benturan nyata pada biaya eko-
nomi (economic cost); ini berarti pada biaya penanaman modal (investment cost).
Sasaran usaha diversifikasi harus menghasilkan pola sebagai berikut:

- Minyak/gas bumi untuk bahan dasar industri petrokimia, export dan uruuk
sektor transport.

- Batubara (di kemudian hari mungkin juga untuk export), tenaga air, nuklir
dan panas bumi untuk sektor pengadaan listrik, industri dan rumah tangga.

- Tenaga matahari sementara (sebelum tahun 2000) untuk keperluan rumah
tangga.

- Kayu bakar sebagai bahan bakar di pedesaan.
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STRATEGIIMPLEMENTASI.

Agar sasaran-sasaran tadi dapat tercapai beberapa langkah harus diambil yakni:
- Political Committment yang jelas dan tegas untuk mengembangkan produksi

batu bara dan memanfaatkan batu bara sebanyak mungkin bagi pembangkit
tenaga listrik untuk keperluan industri dan rumah tangga.

- Memanfaatkan tenaga air dan panas bumi di tempat-tempat di mana sumber-
sumber tersebut terdapat bagi pembangkit tenaga listrik.

- Menanami tanah kritis dan tanah-tanah yang kurang dimanfaatkan dengan
jenis-jenis pohon yang cepat tumbuh melalui suatu program besar-besaran
terencana dan bersistem.

- Mendorong pemanfaatan tenaga matahari (biogas, angin dan thermal) dengan
teknologi yang telah diketahui di tempat-tempat yang telah dapat dimulai
melalui adaptasi, dengan menggunakan komponen-komponen buatan dalam
negeri sebanyak mungkin.

- Pemasangan reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik sebesar ± 1000 MW
sebelum tahun 80—an berakhir.

- Menentukan kebijaksanaan harga, pentaripan, perpajakan, subsidi, bagi ber-
bagai jenis energi sesuai dengan arah kebijaksanaan energi.

- Peraturan yang akan mengarah kepada pengutamaan transport umum (bus
kereta api, armada air) serta pendorong ke arah penggunaan kendaraan ber-
motor yang hemat akan energi.

- Peraturan-pcraturan yang mendorong ke arah penggunaan energi untuk mak-
sud-maksud produksi.

- Memberikan insentif untuk menggairahkan pencarian sumber-sumber energi
baru.

- Kampanye dan penerangan bagi peningkatan penggunaan tenaga-tenaga mata-
hari secara passif (style arsitektur, landscaping) dan penerangan mengenai
cara-cara penggunaan energi secara lebih effisien. Program ini harus dimulai
dari tingkat SD dan dilakukan melalui media massa & untuk secara systema-
tisch bergerak ke arah gaya hid up baru yang lebih intellegent.

- Investment yang massif ke bidang pembentukan dan pembinaan tenaga akhli.
- Menyediakan dana dan sarana bagi penelitian dan pengembangan di bidang

energi baik dalam usaha pencarian sumber-sumber baru, pengembangan atau
pemanfaatan maupun dalam cara proteksi terhadap tata Ungkung (inviron-
mental engineering).

HAMBATAN DAN BATASAN.

Masalah dalam pengembangan energi berkisar pada lima persoalan pokok, yakni:
1. Harus ada sumber
2. Masalah ekonomi, yakni berapa harganya untuk membawanya ke tempat yang

dibutuhkan (diantaranya freight).
3. Masalah teknologi. Jika teknologi tersebut telah ada, apakah ada kemampuan

nasional di bidang tersebut; jika tidak masalahnya terutama jatuh ke masalah
ekonomi.

4. Berapa besar biaya tata lingkung untuk itu?
5. Dinamika sosial mengenai masalah tertentu di wilayah tertentu.

Dari kelima masalah tersebut faktor ekonomi sangat menentukan.
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Minyak dan Gas Bumi.
Pencarian minyak dan gas bumi memerlukan modal besar dan ketrampilan tinggi. Peru-
sahaan-perusahaan perminyakan apabila telah menemukan sumber minyak sangat enggan
menanamkan modal dalam usaha pencarian sumber-sumber baru yang banyak mengan-
dung risiko mengingat hal itu kegiatan eksplorasi harus juga lepas pantai. Pengeboran di
laut dalam dan ke formasi yang lebih dalam merupakan teknologi sangat maju. Oleh
karena itu, selain dari besar biayanya juga selalu tergantung pada keakhlian luar negeri,
Indonesia harus secepatnya mengusahakan pemindahan teknologi dan membina kemam-
puan nasional di bidang tersebut.

Batu bara.

Selain dari modal besar yang diperlukan, pengembangan batu bara bagi keperluan pem-
bangkit tenaga listrik, masalah utama yang dihadapi ialah masalah pengangkutan : karena
lapangan batu bara yang hendak dan sedang dikembangkan ialah lapangan di Sumatera,
masalahnya ialah apakah harus diangkut melalui kereta api ke pelabuhan, dari pelabuhan
di pantai Sumatera bagian Selatan ke satu pelabuhan besar di Jawa dan seterusnya ke
pusat-pusat pembangkit listrik.
Jika hal ini ditempuh pembangunan tempat-tempat penyimpangan juga merupakan ma-
salah. Alternatif lain ialah membangkitkan listrik setempat dan selanjutnya listrik yang
ditransport lewat kawat-kawat transmisi. Dalam hal ini Selat Sunda merupakan salah satu
kesulitan yang harus diatasi. Salah satu alternatif lain ialah mengkaitkan pengembangan
batu bara dengan pengembangan wilayah, yakni menjadikan daerah Sumatera Selatan
pusat industri. Namun demikian keperluan listrik di pulau Jawa masih tetap dapat dipe-
nuhi. Untuk jangka panjang dapat dipikirkan gasifikasi dan pencairan di tempat.

Tenaga Air.

Potensi tenaga air masih besar mengingat baru 4S0 MW yang sudah terpasang dari potensi
sebesar 31.000 MW, sedangkan di pulau Jawa saja masih dapat terpasang 2.000 MW.
Namun demikian hal tersebut memerlukan modal yang amat besar commitment tegas
dari pemerintah sangat diperlukan.

Panas Bumi.

Kebanyakan sumber-sumber panas bumi terletak di daerah terpencil di mana tidak ada
industri (Sulawesi Utara, Flores, Halmahera). Namun demikian sumber-sumber tersebut
harus dikembangkan untuk menggantikan minyak bumi dan kayu bakar sedapat mung-
kin. Karena sumber daya energi panas bumi dan tenaga air merupakan sumber daya yang
tidak dapat diangkut mereka harus dimanfaatkan di mana mereka terdapat. Di mana
di tempat tersebut atau di sekitarnya belum ada industri, sumber-sumber energi tersebut
harus dimanfaatkan bagi pembuatan bahan-bahan energi yang dapat diangkut seperti
hydrogen atau methanol menurut persyaratan-persyaratan/pertimbangan ekonomis,
teknologis, tata lingkungan dan keselamatan.
Di bidang panas bumi harus disediakan modal, dan pengaturan harga berdasarkan biaya
produksi agar dapat dikembangkan sebagaimana minyak dan gas bumi, batu bara dan
Iain-lain. Di samping itu mungkin panas bumi memerlukan lembaga khusus yang me-
nanganinya seperti halnya dengan batu bara, minyak bumi dan Iain-lain.

Nuklir

Teknologi pemanfaatan tenaga nuklir sudah diketahui dan telah menjadi industri namun
demikian masalahnya luas yakni : ekonomis karena memerlukan modal besar. (Sebuah
reaktor konvensionil dengan kapasitas 1000 MW berharga ± $ 1 milyar); memerlukan tek-
nologi maju, memerlukan persiapan kemampuan teknologis; masalah sekuriti dan kea-
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manan; masalah politik dan tata lingkungan. Jika masih mengandalkan pada reaktor kon-
vensionil masalah menjadi pelik karena tergantung pada fuel cycle yang banyak sangkut
pautnya dengan politik nuklir internasional. Sebaliknya, Indonesia belum akan mampu
dalam waktu dekat berdiri sendiri dalam bidang fuel cycle tersebut.

Tenaga Matahari

Pemanfaatan secara besar-besaran memerlukan waktu terutama dibidang photovoltaic
electric conversion. Pemanfaatan secara thermal (pemanasan/pengeringan) dan mekanis
menghendaki agar komponen-komponen yang diperlukan dapat diproduksi secara besar-
besaran. Untuk pulau Jawa masalahnya terbentur kepada tata-guna tanah karena solar-
collectors memerlukan tanah yang luas. Pemanfaatan biogas dapat merobah tingkat hidup
pedesaan, tetapi untuk penerobosan industri (industrial break-through) tidak mungkin.
Indonesia, khususnya pulau Jawa memerlukan energi secara besar-besaran diwaktu se-
karang untuk waktu kini tenaga matahari belum dapat memberikan jalan keluar, namun
demikian peranannya dikemudian hari (sesudah Th. 2000) dapat diperkirakan besar. Oleh
karena itu perkembangan teknologi tenaga matahari perlu di-ikuti secara seksama.

Perkeb'unan Energi

Pemanfaatan tanah kritis untuk perkebunan energi memerlukan study dan penanaman
modal yang massif. Perlu dilakukan penelitian mengenai jenis turnbuh-tumbuhan yang
cepat dapat dimanfaatkan, bernilai kalor tinggi dan mempunyai daya restorasi tanah yang
efektif.

REKOMENDASI

Agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai, perlu dipertimbangkan lang-
kah-langkah berikut:

1. Pengadaan desentralisasi yang luas dalam pengembangan energi tetapi dengan
koordinasi yang lebih cermat (decentralized initiative and centralized syn-
thesis).

2. Pengeluaran serta penerapan peraturan (harga perpajakan pentaripan insentif)
agar sasaran-sasaran dapat tercapai.

3. Penyisihan dana bagi usaha pengembangan tenaga akhli dan guna kepentingan
penelitian serta pengembangan dibidang energi.

4. Penyempurnaan kelembagaan energi di Indonesia untuk menjamin implemen-
tasi Kebijaksanaan-kebijaksanaan Nasional Energi.
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DISKUSI

Dr. K.T. Sirait (I.T.B.)

1 .1 . Mengapa sumber energi dari ocean system kurang ditanggapi ?
2. Dari manakah dasarnya penentuan besar day a PLTN harus 1000 MW sebelum

akhir tahun 1980-an ?
3. Apakah yang dimaksud .dengan sumberdaya energi ?

Prof. M.T. Zen (MENEG. RISET )

1. Energi dari ocean system sudah dicover dalam sektor solar-energy (lihat di-
agram).

2. ± 1300 MW merupakan standard kebesaran nuclear reactor yang ekonomis.
Mengenai akhir 198-an itu sebetulnya berhubungan dengan kebutuhan dan
daya serap listrik di pulau Jawa.

3. Istilah sumberdaya energi identik dengan energy-resources. Jika kita sepakat
menggantikannya dalam istilah lain saya akan menurut.

Ir.V.T.Radja(PLN)
2. 1. Apakah peran panas bumi di masa mendatang belum menggembirakan ?

2. Bagaimaha memanfaatkan di daerah-daerah berpotensi seperti Flores, Lam-
pung ? Sistini panas bumi mana yang cocok dikembangkan di sana ?

Prof. M.T. Zen ( MENEG. RISET )

1. Dalam batas-batas tertentu ya! Tetapi seyogyanya panas bumi memainkan pe-
ran lebih penting terutama di daerah pedesaan dan sehubungan dengan pengem-
bangan wilayah.

2. Diusahakan agar dalam pengembangan wilayah, pengembangan industri di
daerah ada sumber daya energi (geothermal); atau jika telah mungkin membuat
intermediary energy seperti hydrogen yang dapat ditransport ke tempat di-
butuhkan.

Marimtn Soemardjo ( UNIV. DIPONEGORO )

3 . 1 . Setelah ada gagasan mengenai penghijauan (penanaman kayu) yang dapat di-
pakai sebagai bahan bakar dan pengendali banjir (energy protection) maka
sudah dimulailah langkah-langkah ini sampai saat ini ?

2. Kalau belum kapan dan bagaimana cara untuk mempercepat usaha ini ?

Prof. M.T. Zen ( MENEG. RISET )

1. Sudah dimulai dengan Inpres Penghijauan oleh Kehutanan.
2. Sedang dicari jenis-jenis pohon yang cepat tumbuh dan dapat dijadikan kayu

bakar seperti Kaliandra berbunga putih dan Kaliandra berbunga merah.
3. Harces digerakkan secara massal dan jangan hanya menjadi concern pihak ke-

hutanan saja. Daerah (Dep. Dalam Negeri) dan instansi-instansi lain seperti
PUTL yang dalam hal ini melakukan pengelolaan aliran sungai harus mem-
bantu. Secara tidak langsung P & K harus turut melalui pendidikan dari TK
SD, SLP, dan SLA.

Marimin Soemardjo ( UNIV. DIPONEGORO )

4 . 1 . Kapankah study mengenai pemakaian batubara agar dapat selekas mungkin
dimanfaatkan sebagai sumber energi ?
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2. Bila akan diteliti siapa/departemen mana yang akan meneliti ?
3. Sudah jelaskah deposit/kwalitas batubara di Indonesia ?

Prof. M.T. Zen ( MENEG. RISET )

1. Sudah dimulai, menjelang pertengahan 1980-an kita sudah akan memakai batu-
bara lebih banyak.

2. Depart. Pertambangan (Dit. Geologi) PN Batubara, Universitas-Universitas.
3. Belum semua. Tetapi gambaran di Sumatera Selatan kini sudah lebih jelas dari

3 tahun yang lalu. Sebaliknya masih ada deposit besar di Kalimantan Timur
dan Barat.

Bambang Purnomo ( BAPPENAS )

5. Apakah istilah krisis energi tidak lebih tepat bila disebut bahwa sejak 1973/
1974 energi dapat dipergunakan sebagai alat politik sehingga negara pemakai
minyak berpikir untuk mengadakan densifikasi energi resources seingat saya
istilah "krisis energi" baru timbul sejak 1973/1974. Mohon komentar.

Prof. M.T. Zen ( MENEG. RISET )

1. Dalam batas-batas tertentu ya.
2. Sebaliknya dunia pada dasarnya akan menuju ke krisis energi (dalam hal mi-

nyak bumi) karena dunia semakin tergantung pada minyak bumi.
3. "Krisis energi" (th. 1973) sebaiknya membuka mata orang dalam seketika bah-

wa kita tidak boleh membicarakan hal tersebut berlarut-larut demikian.

Mardjojio Notodihardjo ( DITJEN AIR )

6. Kami usulkan agar view graphs yang dipertunjukkan dalam penyampaian prasaran
dipcrbanyak karena tidak terdapat dalam naskah prasaran.

Prof. M.T. Zen ( MENEG. RISET )

Sudah diserahkan pada Panitia.
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KEBIJAKSANAAN ENERGI AMERIKA SERIKAT
SERTA PELAJARAN YANG DAPAT

DIPETIK BAGI KEPENTINGAN INDONESIA

oleh :
Prof. DR. A. Arismunandar

P.L.N.

PENDAHULUAN

Multi-Regional Project on Energy Issues.

1. Berdasarkan undangan Pemerintah Amerika Serikat') serta persetujuan Pemerintah
R.I.2) seorang pejabat Indonesia telah mengikuti Multi-Regional Project on Energy Issues,
dari tanggal 11 Juli — 6 Agustus 1977. Proyek ini terdiri dari 51 mata acara yang dapat di-
kelompokkan menjadi pokok-pokok sebagai berikut:
(a) Penjelasan dari pihak Pemerintah (badan-badan dan perorangan) tentang konsep ke-

bijaksanaan energi Amerika Serikat (The National Energy Plan) yang disampaikan ke-
pada Kongres (DPR dan Senat) dalam bentuk Rencana Undang-Undang.

(b) Penjelasan dari berbagai pihak mengenai tanggapan mereka atas konsep kebijaksanaan
tersebut di atas.

(c) Wisata karya (study tour) ke berbagai obyek energi di Amerika Serikat.

Acara "Proyek"

2. Penjelasan dari pihak Pemerintah didapat melalui pertemuan dan tanya-jawab de-
ngan cabang eksekutif3) antara lain dengan David Freeman (pembantu utama calon Men-
ten Energi Schlesinger), Federal Energy Administration, Energy Research and Develop-
ment Administration, Federal Power Commission, dan dua Bureau dari Departemen of
State (Departemen Luar Negeri) sendiri, yang menjadi tuan rumah acara Proyek ini.4)
Dari cabang legislatif3) didapat penjelasan dari Congressional (DPR dan Senat) Budget
Office, House (DPR) Ways and Means Committee, House Inter-State and Foreign Com-
merce Committee dan House Science and Technology Committee.

3. Penjelasan dari pihak bukan Pemerintah mengenai tanggapan mereka atas konsep
kebijaksanaan energi Presiden Carter diterima melalui pertemuan dan diskusi dengan :
(a) produsen batubara (Keystone, W.R. Grace);
(b) produsen minyak (American Petroleum Institute, Mobil Oil);
(c) perusahaan listrik dan gas (Edison Electric Institute, American Gas Association,

1) Surat DutaBesar Amerika Serikat di Jakarta tangggal 3 Mei 1977.

2) Peisetujuan Menteri PUTL atas surat tersebut referensi 2) Surat Keputusan No. 225/KPTS/1977
tanggal 14 September 1977.

3) "Pemerintah" Amerika Serikat terdiri dari 3 "cabang" (branch) yang terpisah :
(a) Legislatif (yaitu congress, yang terdiri dari House of Representatives dan Senate) yang

membuat Undang-Undang;
(b) eksekutif (Presiden dan kabinetnya) yang melaksanakan Undang-Undang; dan
(c) Judikatif (Mahkamah Agung) yang menginterpretasikan dan mengawasi pelaksanaan

Undang-Undang.

4) Cabang eksekutif terdiri dari 11 Departemen yang dipimpin seorang Menteri (Cabinet Secretary),
beberapa Administration yang masing-masing dipimpin seorang Administrator, beberapa Commis-
sion yang masing-masing dipimpin beberapa Commisioner, dan beberapa Agency yang masing-
masing dipimpin seorang Director. Semua badan eksekutif ini dibentuk dengan Undang-Undang.
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Duquesne Light Company, Equitable Gas Company, Commonwealth Edison Com-
pany, Pacific Gas and Electric Company, Tennessee Valley Authority);

(d) industri pembuat peralatan penghasil dan pemakai energi (General Electric, Westing-
house, American Industrial Forum, National Solar Heating and Cooling Information
Center);

(e) badan-badan yang melakukan studi serta penelitian dan pengembangan bidang energi
(First National City Bank, Solar Energy Research Institute, Solar Energy Applica-
tions Laboratory, US Bureau of Reclamation, Cororado Energy Research Institute,
Stanford Research Institute, Electric Power Research Institue, Stanford University,
Georgia Institute of Technology);

(f) perusahaan konstruksi fasilitas energi 'Bechtel Corp.) dan Iain-lain.

4. Di samping pertemuan dan diskusi, diadakan juga wisata karya ke obyekobyek
energi milik atau yang dikerjakan oleh badan-badan tersebut di atas. Yang menarik di
antaranya adalah pabrik generator listrik milik Westinghouse di East Pittsburgh, pusat
listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 2 x 1100 MW di Zion, PLTU yang membakar
sampah kota Chicago berkapasitas 220 MW dan 350 MW, penelitian energi surya untuk
pemanasan rumah milik Colorado State University di Fort Collins, pusat listrik tenaga
panas bumi 500 MW di Geysers, penelitian PLTU energi surya oleh Georgia Institute of
Technology di Atlanta, lingkungan masyarakat yang telah rnamanfaatkan energi surya
secara maksimal di Shenandoah, pusat pengendalian beban listrik milik Tennessee Valley
Authority (TVA), pusat listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 108 MW di dekat Chatta-
nooga, PLTN sequoyah 2 x 1200 MW yang sedang dibangun, serta pusat pendidikan dan
latihan milik TVA yang modern.
5. Seluruh acara memakan waktu 26 hari, mulai dari Washington, kemudian men-
jelajahi kota-kota New York (sesudah listriknya menyala kembali sehabis mati 25 jam),
Pittsburgh, Chicago, Denver, San Fransisco, Atlanta, dan Chattanooga, lalu kembali lagi
ke Washington untuk pertemuan evaluasi. Acara ini disponsori oleh Biro Pendidikan dan
Kebudayaan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan telah diselenggarakan dengan
baik sekali oleh International Institute of Education.

Peserta Proyek.

6. Proyek ini diikuti oleh 26 peserta dari 21 negara dan PBB. Mereka terdiri dari pe-
jabat-pejabat tinggi atau ahli-ahli dalam bidang energi di negaranya masing-masing. Pejabat
PBB yang hadir adalah Executive Secretary, Economic Commission for Europe (ECE).
Dari negara-negara OPEC yang hadir adalah Indonesia, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan
Venezuela. ASEAN diwakili oleh Indonesia dan Filipina. Meskipun perbedaan umur an-
tara peserta cukup besar (yang termuda 28 tahun, yang tertua 75 tahun), keserasian dan
kerjasama cukup baik. Namun. karena perhatian dan minat berbeda-beda, maka waktu
pembahasan oleh sebagian peserta dirasakan terlalu lama dan oleh yang lain terlalu sing-
kat.

Isi Tulisan Ini.

7. Tulisan ini mengungkapkan masalah-masalah energi yang dihadapi Amerika Serikat,
serta tujuan, strategi dan pokok-pokok kebijaksanaan yang diusulkan Presiden Carter un-
tuk mengatasi masalah energi tersebut. Ungkapan ini didasarkan atas bahan-bahan yang
didapat dari berbagai pertemuan dan kunjungan tersebut terdahulu. Di samping itu, tu-
lisan ini mencoba mengambil manfaat dari pokok-pokok pemikiran yang terkandung da-
lam dan melatarbelakangi konsep kebijaksanaan energi Amerika, gima dipetik pelajaran-
nya bagi perumusan kebijaksanaan energi Indonesia.
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MASALAH ENERGI AMERIKA SERIKAT

8. Masalah energi Amerika Serikat (USA) disebabkan oleh meningkatnya permintaan
(demand) dengan cepat, sedangkan penyediaan (supply) menurun. Gejala ini merupakan
akibat dari murahnya harga energi. Selama dasawarsa 1950-an dan 1960-an harga nyata
energi turun 28%. Sejak tahun 1950 sampai tahun 1974 waktu harga minyak berlipat
empat kali, konsumsi energi USA naik dengan laju 3,5% setahunnya. Di samping itu ka-
rena murahnya harga energi di Amerika Serikat rumah-rumah tangga, alat-alat angkutan,
mesin-mesin industri, dan sebagainya menggunakan energi secara tidak efisien.

9. Kenaikan permintaan yang menyolok dialami oleh minyak, sehingga Amerika
Serikat terpaksa mengimpornya sejak tahun 1947.5) Selama bulan Januari dan Februari
1977, USA mengimpor 9 juta barrel minyak sehari, separo dari jumlah konsumsinya.5)
Padahal, produksi minyak dunia tidak mungkin dinaikkan terus-menerus. Karena itu ne-
gara-negara pengekspor minyak diperkirakan tidak mungkin dapat memenuhi permintaan
dunia selama tahun 1980-an. Bila permintaan dunia akan minyak meningkat terus dengan
laju seperti sekarang ini, maka permintaan ini akan mencapai (bahkan melebihi) 50 juta
barrel sehari pada tahun 1985.

10. Minyak dunia tersedia dalam jumlah terbatas. Jumlah cadangan yang dapat ditam-
bane (recoverable) diperkirakan 2 trilyun (101 2) barrel. Yang sudah dipakai 360 bilyun
(10 ) barrel.5) Jumlah cadangan yang dibuktikan 600 bilyun barrel. Konsumsi minyak
dunia naik dengan laju 6,6% setahun sejak tahun 1940 dan 8% setahun selama tahun
1960-an. Bila sejak kini konsumsinya naik hanya dengan laju 3% setahun, dan bila pro-
duksinya dapat mengimbangi permintaan, maka jumlah cadangan minyak yang dapat di-
tambang akan habis pada tahun 2020. Bila laju konsumsinya naik 5% setahun, maka ca-
dangan itu akan habis pula pada tahun 2010.

11. Masalah gas bumi hampir serupa. Cadangan gas bumi Amerika Serikat hanya 4%
dari cadangan energi konvensionil, tapi konsumsinya 27% dari jumlah konsumsi energi
USA.S) Konsumsi gas bumi naik 5,7% setahun selama tahun 1960-1970, tetapi turun
1,3% selama tahun 1970-1974 . s ) Penurunan ini disebabkan oleh karena permintaannya
jauh melebihi kemampuan penyediaannya, sehingga terpaksa diadakan larangan untuk
sambungan instalasi baru. Meskipun demikian, kecenderungan permintaan untuk naik
terus tetap ada, karena harga gas yang dijual antar-negara bagian (interstate) ditetapkan
oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat, yaitu maksimum $ 1,45 per Mcf.6) Padahal,
harga gas bumi yang dijual di dalam negara bagian penghasil gas bumi dapat mencapai
$ 2,25 per Mcf.5 ) Akibatnya, negara-negara bagian penghasil enggan menjual gas bumi ke
negara-negara bagian lainnya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan waktu terjadi
musim dingin yang paling dingin baru-baru ini. Akibat lain adalah bahwa gas bumi diguna-
kan untuk keperluan-keperluan yang tidak penting. Sektor industri dan tenaga listrik di
Amerika kini menggunakan 50% dari konsumsi USA, meskipun ada sumber-sumber energi
yang lain yang dapat dipakai.5)

12. Dalam bentuk akhirnya (end-use) struktur konsumsi tahun 1976 menunjukkan bah-
wa dalam sektor pengangkutan minyak dan gas bumi digunakan 100%, dalam sektor ru-
mah tangga dan perniagaan 67%, dan dalam sektor industri 65%.5 ) Ini berarti bahwa se-
lama ini sumber-sumber energi lain yang dimiliki tidak atau belum digunakan. Batubara,
misalnya, merupakan komponen energi utama (50%) selama 55 tahun sampai tahun 1940.

5) The National Energy Plan, Washington, DC, April 29,1977, hal. 14, vii-xiv.

6) lMcf = 1000 cubic feet = 28,317 m3
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Peranan batubara digantikan oleh minyak dan gas bumi sejak tahun 1950-an, karena sejak
itu minyak dan gas bumi lebih murah, lebih bersih dan lebih mudah digunakan. Pada
hal, cadangan batubara adalah 90% dan cadangan sumber daya energi konvensionil Ame-
rika Serikat.7)

TUJUAN DAN STRATEGI KEBIJAKSANAAN
ENERGI AMERIKA SERIKAT

Tujuan

13. Berhubung dengan hal-hal di atas maka tujuan kebijaksanaan energi Amerika Se-
rikat adalah: s)
(a) dalam waktu sesingkat-singkatnya mengurangi ketergantungan dari minyak impor

dan kerawanan (vulnerability) terhadap gangguan penyediaan minyak;
(b) dalam jangka menengah, menjaga agar minyak i?npor dapat dipertahankan pada taraf

rendah guna menghadapi masa produksi minyak dunia mencapai batas kapasitasnya;
(c) dalam jangka panjang, memiliki sumber energi yang terbarui (renewable) dan yang

tak akan habis (inexhaustible) guna meriunjang pertumbuhan ekonomi secara man-
tap.

Strategi

14. Dewasa ini Amerika Serikat sedang menghadapi masa peralihan dalam bidang
energi, yaitu masa langka dan harga energi yang tinggi. Masa ini hanya dapat dihadapi se-
cara menyeluruh oleh Pemerintah dan masyarakat yang mau mengerti akan kegawatan
masalah yang dihadapi serta bersedia berkorban untuk menghadapinya. Bila tidak, per-
tumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan produksi tidak mungkin dapat di-
pertahankan. Lingkungan hidup yang memadai tetap perlu dipertahankan. Strategi yang
akan ditempuh terdiri dari pokok-pokok sebagai berikut:5 )

(a) konservasi dan penggunaan energi secara efisien;
(b) penetapan harga dan kebijaksanaan produksi energi yang rasionil;
(c) kebijaksanaan Pemerintah yang cukup jelas dan stabil.

!5. Konservasi (dalam arti penghematan) energi di Amerika Serikat besar artinya dalam
mengurangi tekanan atas konsumsi minyak dunia dan merupakan cara yang paling efektif
untuk melindungi lingkungan hidup. Konservasi dan peningkatan eflsiensi cepat menda-
tagkan hasil. Perbaikan isolasi rumah tinggal sehingga dicapai tingkat efisiensi yang tinggi,
misalnya, dapat dilakukan lebih cepat dari pembangunan pusat-pusat listrik tenaga
nuklir.

16. Konservasi baik, bersih dan tidak mahal, tetapi memerlukan pengorbanan masya-
rakat. Bila mobil buatan Amerika (3300 lbs) dapat dibuat lebih ringan dari mobil buatan
Eropa (1900 lbs), misalnya, dan dikurangi daya geraknya (horse power), maka masya-
rakat Amerika akan berkorban karena harus mengurangi kenikmatan dan kekuatan mobil
besar yang selama ini mereka miliki. Bila industri harus menanamkan tambahan modal
untuk peralatan yang menghemat energi dan harus membayar pajak untuk penggunaan
sumber energi yang langka, maka masyarakat Amerika akan membayar harga barang pro-
duksi yang lebih mahal dari semula.

17. Konservasi energi tidak perlu menghambat, bahkan dapat diserasikan dengan,
pertumbuhan energi. Jumlah konsumsi energi tidak perlu dikurangi; hanya pertumbuhan -
nya saja yang perlu dikekang. Konservasi perlu dimulai sejak sekarang agar dapat dilak-

7) Op.cit., hal. 63.
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sanakan secara rasionil, tertib dan teratur. Bila konservasi dilakukan kelak, pada waktu
produksi minyak dunia sudah mencapai batas kapasitasnya, maka tindakan itu harus di-
lakukan secara drastis dan dalam keadaan serba darurat.

Kebijaksanaan Harga.

18. Kebijaksanaan harga energi Amerika Serikat ditujukan untuk merangsang reaksi
yang wajar dari pihak produsen dan konsumen energi. Bila pemakai energi membayar
harga kemarin untuk energi yang dihasilkan esok maka sumber energi Amerika cepat akan
habis. Bila produsen energi diberi harga esok untuk sumber energi yang ditemukannya
kemarin maka ia akan menerima untung yang berkelebihan.

19. Kebijaksanaan harga harus ditujukan untuk mencegah pemborosan energi dan harus
merangsang produksi. Kepada industri energi harus diberikan perangsang yang memadai
untuk mengembangkansumber-sumber energi baru dan diberi untung yang cukup untuk
dapat mencari sumur-sumur baru. Kebijaksanaan harga energi harus mencerminkan ke-
nyataan ekonomi bahwa nilai sebenarnya dari sumber yang akan habis (misalnya minyak
dan gas bumi) adalah ongkos untuk menggantikan sumber tersebut. Gambaran yang tidak
benar tentang perbedaan harga gas bumi untuk penjualan di dalam dan antar negara ba-
gian harus diakhiri. Konservasi harus dirangsang dengan cara menaikkan harga barang
yang dibuat dengan proses yang padat energi.

Kebijaksanaan yang Jelas dan Man tap.

20. Kebijaksanaan Pemerintah yang cukup jelas dan mantap diperlukan agar produsen
dan konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat tentang investasi dalam bidang
energi. Hal-hal yang tidak pasti ( uncertainties) memang menjadi ciri ekonomi pasaran,
dan Pemerintah Amerika memang tidak boleh melindungi industri dari risiko yang wajar
yang bisa terjadi dalam dunia usaha. Namun Pemerintah USA perlu memberikan gam-
baran yang jelas dan konsisten kepada industri dan masyarakat tentang kebijaksanaan,
aturan dan maksudnya agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat tentang in-
vestasi yang akan ditanamnya.

21. Sumber-sumber energi yang besar jumlahnya harus lebih banyak digunakan sebagai
usaha untuk mengurangi pemakaian sumber yang langka. Dalam hubungan ini maka kon-
sumsi minyak dan gas bumi oleh industri dan perusahaan-perusahaan listrik harus diganti
menjadi konsumsi batubara dan sumber-sumber lain yang berlimpah jumlahnya. Pening-
katan penggunaan batu bara banyak tergantung dari penguasaaan teknologi baru agar
penggunaannya memenuhi persyaratan lingkungan. Usaha-usaha untuk mengembangkan
dan menyempurnakan pembuatan gas dari batubara perlu digiatkan.Saham tenaganuklir
untuk membangkitkan tenaga listrik (sekarang 10%) perlu ditingkatkan dengan cara me-
ngurangi risiko serendah mungkin dan mengurangi pemborosan waktu dalam proses
perizinannya.

22. Juga penggunaan sumber-sumber energi tak-konvensionil (antara lain energi surya
dan panas bumi) perlu digalakkan. Sumber-sumber energi ini bersih dan tak akan habis,
serta memberikan prospek yang baik sebagai energi pelengkap dalam abad ini dalam sum-
ber energi yang penting dalam abad yang akan datang. Sumber ini juga memberikan ke-
mungkinan produksinya secara terdesentralisasi sebagai altematif dari produksi energi
secara besar-besaran dan terpusat.

Srann.

23. Sasaran dari kebijaksanaan energi Amerika Serikat pada tahun 198S adalah sebagai
berikut : 5 )

(a) mengurangi laju pertumbuhan permintaan akan energi menjadi kurang dari 2%
setahun;
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(b) mengurangi konsumsi bensin (untuk kendaraan bermotor) 10% lebih rendah dari
konsumsi sekarang;

(c) mengurangi impor minyak dari 16 juta barrel menjadi 6 juta barrel sehari;
(d) menyediakan cadangan minyak strategis sebesar 1 milyar (10^) barrel;
(e) meningkatkan produksi batubara menjadi 1 milyar (109) ton setahun;
(f) mengusahakan agar 90% dari rumah-rumah dan bangunan di Amerika Serikat meme-

nuhi standar efisiensi minimum;
(g) menggunakan energi surya di 2Vi juta rumah Amerika.
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POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN ENERGI
AMERIKA SERIKAT

Pendekatan Konsepsionil.

24. Kebijaksanaan energi Amerika Serikat didasarkan atas pendekatan konsepsionil
seperti diuraikan di atas. Kebijaksanaan ini mengandung campuran yang praktis antara
rangsangan (incentives) dan lawan rangsangan (disincentives) serta tindakan-tindakan
pengaturan. Kebijaksanaan ini mengusahakan agar campur tangan pengaturan. Kebijak-
sanaan ini mengusahakan agar campurtangan Pemerintah Amerika Serikat dalam kehidup-
an warga negaranya sekecil mungkin. Kebijaksanaan ini terdiri dari hal-hal yang menyang-
kut: konservasi; minyak dan gas bumi; batubara; tenaga nuklir, tenaga air; sumber energi
tak konvensionil, energi surya; energi panas bumi; penelitian,pengembangan dan demons-
trasi; informasi; persaingan; dan bantuan darurat bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Konservasi.

25. Dalam sektor pengangkutan, direncanakan usaha-usaha mengurangi pe-mintaan
akan energi antara lain sebagai ber ikut : s)

(a) Penetapan pajak penjualan bertingkat (graduated excise tax) bagi mobil-mobil baru
yang efisiensinya lebih rendah dari nilai rata-rata yang dipersyaratkan; pajak ini di-
potongkan dari (rebate) mobil-mobil yang efisiensinya lebih tinggi atau sama dengan
nilai rata-rata tersebut dan mobil-mobil listrik.

(b) Penetapan pajak bensin cadangan (standby gasoline tax), yang berlaku bila jumlah
pemakaian bensin setahun mencapai batas tahunan yang ditetapkan; pajak ini mulai
dengan $ 0,05 (= Rp 20,75) segallon8) dan dapat dinaikkan menjadi $ 0,50 dalam
10 tahun bila batas tahunan terus dilebihi, atau diturunkan bila batas itu tidak di-
lebihi.

(c) Penetapan standar efisiensi bahan bakar dan pajak bertahap bagi truk-truk ringan.
(d) Penghapusan pajak untuk bus antar-kota.
(e) Pemberian efisiensi kendaraan bermotor Pemerintah Federal USA dan pengadaan

program angkutan bersama (pool) bagi pegawai-pegawai Pemerintah.

26. Untuk mengurangi pemborosan energi dalam bangunan-bangunan yang ada diren-
canakan usaha-usaha antara lain sebagai berikut: 5 )

(a) Kredit pajak sebesar 25% untuk $ 800 pertama dan 15% untuk $ 1400 berikutnya
dari beaya konservasi rumah menurut standar yang ditetapkan.

(b) Penetapan persyaratan bagi perusahaan-perusahaan umum untuk menyediakan jasa
mengisolasikan rumah langganan secara putar-kunci (turnkey).

(c) Peningkatan dana pengisolasian rumah bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
(d) Pengadaan program pinjaman (loan) bagi konservasi rumah pedesaan (rural).
(e) Kredit pajak sebesar 10% untuk investasi usaha dalam tindakan konservasi.
(f) Penetapan program bantuan Pemerintah Federal untuk membantu sekolah-sekolah

dan rumah sakit mengisolasikan gedung-gedungnya.
(g) Penetapan standar efisiensi energi untuk gedung-gedung baru.

27. Untuk perusahaan-perusahaan pelayanan umum (utilities) direncanakan usaha-usaha
antara lain sebagai berikut:5)

(a) Penghapusan secara bertahap (phase out) tarip listrik dan gas yang cenderung untuk
mempromosikan penggunaan tenaga listrik yang lebih banyak.

(b) Penetapan syarat bahwa perusahaan listrik menawarkan kepada langganannya tarip

8) 1 gallon = 0,0037854 m3.
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luar-beban puncak harian atau mengadakan sistim pengelolaan beban secara langsung.
(c) Penetapan syarat bahwa perusahaan listrik menawarkan kepada langganannya tarip

yang lebih rendah untuk pelayanan yang dapat diputuskan (interruptible).
(d) Penetapan larangan penggunaan meter induk pada semua bangunan baru.
(e) Penetapan larangan diskriminasi oleh perusahaan-perusahaan listrik terhadap energi

surya dan energi yang terbarui lainnya.
(f) Penetapan bahwa Pemerintah Federal berwenang mempersyaratkan perubahan tarip

perusahaan gas.
(g) Penetapan bahwa Federal Power Commission berwenang mempersyaratkan interko-

neksi dan penggabungan daya (power pooling).

28. Guna memungkinkan konservasi akan ditetapkan juga standar efisiensi energi untuk
peralatan padat energi seperti tungku pembakaran (furnace), pendingin (airconditioner),
pern anas air dan kulkas. Pembangkitan ganda (cogeneration), yaitu pembuatan uap untuk
pengelolaan bersama dengan pembangkitan tenaga listrik, oleh industri dan perusahaan
listrik akan dikembangkan.

Minyak dan Gas Bumi

29. Dalam bidang minyak dan gas bumi kebijaksanaannya diarahkan pada harga yang
merangsang pengembangan sumber-sumber baru dan distribusi minyak dan gas bumi yang
lebih rasionil, tanpa memberikan untung yang berkelebihan bagi produsen. Konservasi
dikembangkan dengan cara menetapkan harga yang realistis bagi pemakai minyak dan gas
bumi, terutamabagi sektor-sektor ekonomi yang dengan mudah dapat menggantikan jenis
energi tersebut dengan jenis yang lain.

30. Kebijaksanaan harga minyak mencakup unsur-unsur berikut : s)

(a) Pengendalian harga minyak yang diperluas.
(b) Minyak yang baru ditemukan diijinkan untuk dinaikkan selama 3 tahun sampai har-

ganya mencapai harga minyak dunia tahun 1977; sesudah itu harga minyak baru di-
sesuaikan dengan kenaikan harga minyak domestik.

(c) Harga rangsangan untuk minyak baru dapat ditetapkan untuk minyak yang dihasil-
kan oleh sumur di darat (onshore) 2,5 mil (= 4 km) dari sumur yang ada, atau dari
sumur yang seribu kaki (= 305 m) lebih dalam dari sumur yang ada dalam batas jari-
jari 2,5 mil; juga bagi sumur-sumur lepas pantai yang ijinnya diperoleh sesudah 20
April 1977.

(d) Batas atas (ceiling) $ 5,25 dan $ 11,28 yang sekarang berlaku dapat dinaikkan sesuai
dengan kenaikan harga minyak domestik.

(e) Sumur-sumur stripper dan penemuan tersier tambahan dapat diberi harga minyak
dunia.

(f) Semua minyak domestik dikenai pajak penyamaan minyak mentah (crude oil equali-
zation tax) dalam tiga tahap sebesar selisih antara harga minyak dunia dan minyak
domestik; pajak ini dapat naik sesuai dengan harga minyak dunia, kecuali bila minyak
dunia naik jauh lebih cepat dari kenaikan harga minyak domestik.

(g) Pendapatan bersih dari pihak tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat, yaitu
melalui sistim potongan (rebate) dari konsumen minyak bakar (fuel oil) dan sistim
pajak pendapatan kepada perorangan.

31. Kebijaksanaan harga gas bumi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: s)

(a) Semua gas yang baru ditemukan yang dijual di mana saja dikenai batasan harga sama
dengan ongkos produksi (kilang) minyak bumi domestik rata-rata untuk nilai kalori
(Btu) yang sama.

(b) Batasan harga gas ditetapkan kira-kira $ 1,75 per Mcf pada permulaan tahun 1978;
perbedaan antara gas dalam dan an tar negara bagian akan hapus untuk gas baru.

(c) Gas baru sama defmisinya dengan minyak baru (lihat paragrap 30c).
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(d) Gas bumi yang mengalir sekarang dijamin harganya pada tingkatan sekarang, dengan
penyesuaian serasi dengan harga-harga domestik.

(e) Pemerintah berwenang untuk menetapkan harga pada tingkatan yang lebih tinggi
untuk gas bumi yang ongkosnya mahal, antara lain dari pengeboran dalam, wilayah
geo pressurized, dan lain-lainnya.

(0 Gas yang disediakan sesudah kontrak antar-negara bagian berakhir atau dari produksi
melebihi jumlah yang dikontrak diberi harga tidak melebihi batas $ 1,42 Mcf; gas
yang disediakan untuk keadaan yang sama dari produksi dalam negara bagian diberi
harga sama dengan gas baru.

(g) Ongkos gas yang lebih mahal disediakan untuk keperluan industri, dan bahan untuk
keperluan rumah tangga dan niaga.

(h) Kewenangan hukum Federal diperluas sampai kepada fasilitas gas buatan (synthetic).
(i) Kepada industri dan perusahaan-perusahaan umum pemakai minyak dan gas bumi

dikenakan pajak sebagai usaha untuk merangsang konservasi dan penggunaan batu-
bara dan sumber-sumber energi lainnya.

32. Kecuali itu, untuk minyak dan gas bumi ditetapkan ketentuan-ketentuan tambahan
sebagai berikut: 5)

(a) Guna merangsang pengembangan sumber-sumber minyak Alaska yang ada sepenuh-
nya, maka minyak Alaska diberi harga maksimum $ 11,82 di sumur dan diperlakukan
sebagai tak diatur harganya; minyak baru dikenai harga baru.

(b) Minyak shale diberi harga minyak dunia.
(c) Proyek-proyek pengimporan gas yang dicairkan (liquefied natural gas : LNG) diteliti

kasusnya satu per satu menurut keterandalan negara penjual,y)derajat ketergantung-
an Amerika Serikat, keselamatan instalasi dan biaya pembangunannya; LNG impor
tidak dipusatkan di satu wiJayah; dok baru bagi kapal pengangkut LNG dilarang di
daerah-daerah yang padat penduduknya.

(d) Program Pemerintah Federal untuk mencari gas di daerah geo pressurized dikembang-
bangkan.

(e) Sebuah Panitia yang dibentuk Presiden Amerika Serikat akan mengadakan studi dan
menyampaikan rekomendasi tentang sistim angkutan energi nasional.

(f) Untuk menghilangkan kerawanan terhadap gangguan penyediaan minyak impor un-
tuk kedua kalinya cadangan minyak strategis dinaikkan menjadi 1 milyar barrel,
minyak impor didiversivikasikan, dan disusun rencana penanggulangan keadaan
darurat.

Batubara

33. Agar industri dan perusahaan-perusahaan listrik menggunakan batubara dan bahan
bakar lainnya maka penggunaan minyak dan gas bumi dikenai pajak.5) Di samping itu
ketel-ketel uap baru milik industri dan perusahaan-perusahaan listrik dilarang mengguna-
kan minyak atau gas bumi, kecuali dalam hal-hal luar biasa. Instalasi yang memiliki ke-
mampuan membakar batubara dilarang membakar minyak dan gas bumi. Pada taliun
1990 tidak ada perusahaan umum yang diperkenankan membakar gas bumi.5)

34. Meskipun pemakaian batubara hendak digalakkan, usaha untuk memperbaiki ling-
kungan hidup tetap dipertahankan. Dalam hubungan ini maka kebijaksanaannya ada-
lah : 5 )

(a) Menetapkan agar pada semua pusat listrik yang membakar batubara (termasuk yang
berkadar belerang rendah( dipasang instalasi pengendali polusi berdasarkan teknologi
yang ada.

9) Indonesia termasuk.
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(b) Menjaga agar daerah-daerah yang masih belum tercemar tetap bersih.
(c) Mengajukan kepada negara-negara bagian untuk menetapkan agar tanah-tanah dalam

wilayahnya dilindungi dari kerusakan 3 tahun sesudah amandemen Undang-Undang
Udara Bersih (Clean Air Act).

(d) Menetapkan agar para Gubernur/Kepala Negara Bagian mengumumkan maksud
mereka untuk merubah klasifikasi kwalitas udara yang diijinkan untuk wilayah-
wilayah tertentu 120 hari sesudah diterima permintaan membangun fasilitas energi di
wilayah tersebut.

(e) Menetapkan bahwa negara-negara bagian harus menyetujui atau menolak permintaan
tersebut (d) 1 tahun sesudahnya.

35. Pemerintah akan membentuk Panitia untuk mempelajari pengaruh peningkatan
produksi dan penggunaan batubara bagi kesehatan, pengaruh lingkungan pada penam-
bangan batubara dan pada fasilitas pembakaran batubara. Demikian pula pengaruh jang-
ka panjang CO2 yang berasal dari batubara dan hidrokarbon terhadap atmosfir. Peme-
rintah menunjang undang-undang yang seragam bagi penambangan dangkal (strip mining).

36. Pemerintah akan meningkatkan program penelitian dan pengembangan batubara.
Prioritas utama dan pertama diberikan pada cara-cara yang lebih efektif dan ekonomis
untuk memenuhi standar-standar lingkungan udara, dan terdiri dari penelitian dan pe-
ngembangan tentang : 5 )

(a) sistim pengendalian pencemaran udara;
(b) sistim pembakaran fluidized bed;
(c) sistim pembersihan batubara;
(d) proses gasifikasi kalori (Btu) rendah;
(e) proses gasifikasi (maju) kalori (Btu) tinggi;
(f) teknologi cairan buatan (synthetic);
(g) teknologi penambangan batubara.

Tenaga Nuklir.

37. Kebijaksanaan yang dianut tentang tenaga nuklir adalah menunda kesediaan (com-
mitment) Amerika mengembangkan teknologi nuklir maju yang didasarkan atas peng-
gunaan plutonium, sambil menunggu dikembangkan cara-cara membangkitkan tenaga
nuklir untuk hari depan yang lebih baik dari daur (cycle) plutonium dan pembiak
(breeder) plutonium. Amerika Serikat akan menunda untuk waktu tak ditentukan pe-
mrosesan ulang secara komersil dan pendauran ulang plutonium. Presiden mengusulkan
agar dana untuk program pembiak yang ada dikurangi dan dialihkan guna penilaian pem-
biak-pembiak jenis lain, reaktor pengubah maju (advanced konverter) dan daur bahan
bakar lainnya, dengan tekanan pada kekhawatiran non-proliferasi dan keamanan. Presiden
juga mengusulkan agar proyek reaktor pembiak Clinch River dibatalkan pembangunan,
pembuatan komponen, perizinan dan usaha komersialisasinya.1 °)

38. Untuk memungkinkan negara-negara lain menunda pengembangan teknologi-pluto-
niumnya sendiri, Amerika Serikat harus mengembalikan kepercayaan dunia akan kese-
diaan dan kemauannya untuk menyediakan jasa-jasa pengayaan uranium. Untuk ini Ame-
rika Serikat akan memperluas kemampuan pengayaannya dengan membangun pabrik
pengayaan sentrifugal yang efisien-energi. Jasa-jasa pengayaan akan diberikan kepada
negara-negara yang setuju non-proliferasi dan bersedia menerima persyaratan yang ber-
sangkutan.

39. Untuk menghilangkan keraguan tentang jumlah cadangan uranium dan thorium
Pemerintah cq Energy Research & Development Administration (ERDA) akan menyem-
purnakan program penilaiannya.

10) Usul ini ditolak senat dengan suara 49 lawan 38; lihat "Senate Vote Saves Plutonium Plant;
Setback for Carter", Washi.^ton Post, July 12,1977.
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40. Untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pada reaktor-reaktor air ringan
(LWR) yarig merupakan tumpuan program nuklir Amerika maka : s )

(a) Nuclear Regulatory Commission (NRC) telah menambah jumlah pengawas pada
pusat-pusat listrik tenaga nuklir (PLTN) dan meningkatkan persyaratan latihan bagi
para pengawas tersebut.

(b) Presiden Amerika Serikat telah meminta kepada NRC agar staf pemeriksa ditambah
sehingga pemeriksaan yang tak diberitahukan lebih dahulu dapat ditingkatkan dan
agar seorang inspektur Federal ditempatkan pada setiap PLTN.

(c) Presiden telah meminta kepada NRC agar sekarang diwajibkan (kepada perusahaan
listrik) untuk melaporkan kecelakaan-kecelakaan kecil dan kegagalan komponen (ta-
dinya bersifat sukarela).

(d) Presiden telah meminta kepada NRC agar ditentukan persyaratan yang lebih tegas
tentang lokasi PLTN sehingga penempatannya tidak dilakukan di daerah-daerah
yang padat penduduknya, yang bernilai alamiah baik atau yang berbahaya.

41. Presiden telah memerintahkan agar proses perincian PLTN dipelajari, serta me-
nyarankan agar kriteria yang wajar dan obyektif ditetapkan dan PLTN yang baku tidak
perlumelalui proses perizinan yang mendalam dan sendiri-sendiri.

42. Untuk menjamin tersedianya fasilitas penimbunan sampah radioaktif yang cukup
pada tahun 1985, maka program pengelolaan sampah telah diperluas sehingga dicakup
pula teknik penyimpanan bahan bakar habis-pakai untuk jangka panjang.

Tenaga Air dan Energi Non-Konvensionil.

43. Dalam bidang tenaga air, Departemen Pertahanan Cq Corps of Engineers bersama
dengan badan-badan lainnya akan meninjau kemungkinan pembangunan kapasitas tam-
bahan pada pusat-pusat listrik tenaga air (PLTN) yang ada di seluruh Amerika.

44. Harapan Amerika Serikat dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang sesudah
tahun 2000 terletak pada sumber-sumber energi tak konvensionil yang terbarui dan tak
akan habis. Karena itu maka Pemerintah akan menggalakkan pengembangan teknologi
untuk menggunakan sumber-sumber energi ini. Dalam penggunaan energi surya, teknologi
pemanasan air dan ruangan telah siap untuk dikomersialisasikan. Untuk menggalakkan
pemasarannya diusulkan kredit pajak sebesar 40% untuk $ 1000 pertama dan 25% untuk
$ 6400, berikutnya dari harga peralatan energi surya. Kredit ini kemudian akan diturun-
kan secara bertahap menjadi 25% untuk $ 1000 pertama dan 15% untuk $ 6400 berikut-
nya. Kredit ini akan dibeayai dari program gabungan antara Pemerintah Federal dan Pe-
merintah Negara Bagian yang terdiri dari pengembangan standar, sertifikasi, latihan,
pengumpulan informasi dan pendidikan. Guna menggalakkan penggunaan tenaga panas
bumi maka pemotongan pajak untuk beaya pengeboran yang tak dapat dinyatakan (in-
tangible) yang sekarang berlaku bagi pengeboran minyak dan gas bumi berlaku juga bagi
pengeboran panas bumi.

Penelitian, Pengembangan dan Demonstrasi.
45. Untuk memungkinkan pengembangan sumber-sumber energi baru Pemerintah Fe-
deral akan melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan demonstrasi pada tahap-
tahap awal pengembangan tersebut. Pada tahap-tahap selanjutnya kegiatan ini ditujukan
untuk memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, keamanan nasional, kesehatan, kesela-
matan dan lingkungan hidup. Kegiatan penelitian dan pengembangan harus diikuti dengan
pesiapan ke arah komersialisasi hasilnya, sehingga proyek-proyek yang berhasil baik dapat
digunakan dalam praktek dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu perlu diada-
kan proyek demonstrasi dengan tekanan pada sistem-sistem energi yang kecil, tersebar
dan memenuhi persyaratan lingkungan. Sebuah badan yang mengurusi teknologi skala-
kecil (Office of Small-Scale Technologies) akan dibentuk guna membeayai proyek-proyek
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penelitian dan pengembangan energi skala kecil yang bermanfaat (innovative). Badan ini
akan memungkinkan penemu-penemu perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil mem-
berikan sumbangan pada usaha penelitian dan pengembangan energi nasional.

Lain-lain.

46. Untuk menunjang rencana-rencana kebijaksanaan tersebut di atas diadakan rencana-
rencana pelengkap, terdiri dari program informasi, persaingan dan bantuan darurat. Pe-
troleum Production and Reserve Information System akan memberikan kepada Pemerin-
tah Federal data lengkap dan terperiksa (audited) tentang cadangan minyak dan produksi.
Petroleum Company Financial Data System akan memberikan kepada Pemerintah data
keuangan secara terperinci dari semua perusahaan besar dan sebagian perusahaan kecil
yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Emergency Management Information System
akan memberikan kepada Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian informasi
yang diperlukan gima menghadapi keadaan darurat energi.

47. Guna memungkinkan persaingan yang efektif dalam industri energi maka Depar-
temen Energi yang akan dibentuk akan mengatur agar kebijaksanaan dan program-pro-
gramnya memajukan persaingan. Hasil kerja perusahaan-perusahaan minyak akan diikuti
dan diawasi. Program informasi seperti diuraikan di atas akan membantu memungkinkan
persaingan ini.

48. Program-program akan disusun untuk membantu mereka yang berpenghasilan ren-
dah menghadapi kenaikan beaya energi yang melonjak, tetapi sementara sifatnya, pada
waktu terjadi kekurangan atau musim dingin yang keras.
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TANGGAPAN ATAS KONSEP
KEBIJAKSANAAN ENERGIAMERIKA SERIKAT

49. Kebijaksanaan energi seperti diuraikan pokok-ppkoknya tersebut di atas diajukan
oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter kepada Congress pada tanggal 20 April 1977
dalam bentuk rancangan Undang-Undang yang tebalnya 530halaman dan terdiri dari 113
bagian. Dalam sidangnya hari Jum'at tanggal 5 Agustus 1977 House of Representatives
telah mengesahkan RUU dengan beberapa perubahan. RUU ini menang dengan suara 244
lawan 177 sesudah diperdebatkan selama 1 minggu dan dibahas dalam Komisi-Komisi
selama 3 bulan. Sesudah ini RUU dikirim ke Senate, yang akan membahasnya sesudah
reses Agustus, yaitu sejak 6 September 1977. Lolosnya RUU dari DPR Amerika ini, me-
nurut Ketuanya Thomas P. O'Neill, merupakan prestasi besar dan "restoration of confi-
dence in the American Government".11) Namun, penghematan minyak yang menjadi
salah satu tujuan dari kebijaksanaan ini diperkirakan tidak akan seluruhnya tercapai.
Menurut anggauta Thomas L. Ashley yang mengelola RUU ini, penghematannya hanya
akan mencapai 2,5 - 2,8 juta barrel sehari, dibandingkan dengan 4,5 juta menurut per-
kiraan Presiden Carter, pada tahun 1985.

50. Satu-satunya bagian RUU yang ditolak oleh DPR adalah bagian tentang pajak
bensin cadangan (lihat paragraf 25 (b)), yang menurut Dewan tidak akan menghemat
bensin. 1 2 ) Usul Carter untuk mengenakan pajak pada mobil-mobil besar yang boros-
bensin (gas guzzlers, periksa paragrap 25) diperlunak dan rencananya untuk memajaki
industri pemakai minyak dan gas bumi dipotong. Tetapi Presiden Carter menang dalam
bagian RUU yang diperdebatkan secara sengit yaitu dalam pengendalian harga minyak
bumi (lihat paragrap 30 (b)).

51 . Usul Carter tentang pajak-pajak minyak sebagian besar diterima. Karena pajak-pajak
ini tidak dimaksudkan mendatangkan penghasilan bagi negara, maka hasil pendapatan
pajak ini dipotongkan lagi dari masyarakat agar digunakan untuk membeli barang-barang
bukan-minyak.

52. Pendapatan Pemerintah akan mencapai $ 53 milyar (10 ) pada tahun 1985, ter-
utama karena adanya 3 sumber, yaitu dari:
(a) Pajak bensin $ 0,04 se gallon yang diperpanjang masa berlakunya sampai tahun 1985;

ini akan menghasilkan $ 21 milyar.
(b) Potongan (rebate) dari pajak penyamaan-minyak yang diharapkan akan menghasilkan

$ 26 milyar.
(c) Pencabutan potongan pajak perorangan untuk pajak bensin negara bagian.

Pokok-pokok Kebijaksanaan yang Disetujui DPR Amerika.

53. Pokok-pokok kebijaksanaan energi Presiden Carter yang disetujui oleh House of
Representatives (DPR Amerika) pada tanggal 5 Agustus 1977 meliputi pajak atas minyak,
standar peralatan rumah tangga (home appliances), gas bumi, pajak atas kendaraan boros-
bensin, lis'.rik, isolasi rumah, pemanfaatan batubara, dan Iain-lain. Pajak atas minyak men-
tah produksi dalam negeri yang diterapkan dalam tiga tahap selama tiga tahun diharap-
kan kan menaikkan harga minyak dalam negeri sehingga menyamai harga minyak dunia.
Ini diharapkan akan memaksakan penghematan (conservation) minyak di Amerika Se-
rikat. Pajak ini diperkirakan akan menaikkan harga bensin (gasoline) $ 0,04 — $ 0,07 se-
gallon dan harga produk minyak lainnya. Pajak ini akan dipotongkan dari para konsumen

11) Richard L Lyons, "House Approves Energy Package Sought by Carter", The Washington Post
(surat kabar), Washington, D.C., Saturday, August 6 ,1977 .

12) Richard L. Lyons "Rise in Gas Tax Killed", Ibid., August 5, 1977.
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sejak tahun depan, dengan pembayaran khusus kepada pemakai minyak pemanas rumah.
Ketentuan tentang peralatan rumah tangga menyebutkan bahwa peralatan utama seperti
kompor (stoves) dan pesawat televisi (tetapi tidak termasuk pembakar roti) harus mefne-
nuhi standar pemakaian energi yang akan ditetapkan dan harus mencantumkan jumlah
energi yang digunakannya.

54. Gas bumi, yang merupakan bahan bakar yang terbanyak dipakai untuk pemanasan
rumah, tetap akan dikendalikan harganya, meskipun pada harga yang lebih tinggi. Pe-
ngendalian harga ini berlaku baik untuk minyak yang dijual ke luar, maupun yang di
dalam negara bagian penghasil gas. Harga tertinggi yang berlaku sekarang, yaitu $ 1,46 per
seribu cubic feet,13) mula-mula akan dinaikkan menjadi $ 1,75, untuk kemudian dinaik-
kan sehingga menyamai harga minyak. Gas "lama" yang dijual dengan kontrak yang
masih berlaku harus dijual dengan harga sesuai bunyi kontrak.

55. Ketentuan tentang mobil-mobil yang boros-minyak menyebutkan bahwa mobil-
mobil model tahun 1979 akan dikenai pajak dengan tujuan agar produsen berusaha mem-
buat mobil yang efisien dan agar mobil tersebut tidak dipakai. Pajak bagi mobil yang me-
makai 14 — 15 mil per galon ) adalah $ 339 sejak akhir tahun 1979. Pajak ini akan men-
jadi $ 3856 untuk mobil yang pada tahun 1985 masih boros, yaitu yang konsumsinya
12,5 mile per gallon.15) Di samping itu untuk mengurangi pemakaian bensin, pembeli
mobil listrik akan mendapat kredit pajak sampai S 300.

56. Perusahaan-perusahaan listrik diwajibkan untuk merubah struktur taripnya dengan
tujuan penghematan. Tenaga listrik tidak boleh dijual lebih rendah dari ongkos produksi
untuk pemakai-pemakai besar Tetapi negara-negara bagirn boleh mengizinkan penjualan
tenaga listrik di bawah ongkos produksi untuk konsumen rumah tangga. Perusahaan-
perusahaan listrik diwajibkan mengadakan interkoneksi satu sama Iain, guna memung-
kinkan penyediaan tenaga listrik dalam keadaan darurat.

57. Mengenai isolasi rumah ditetapkan bahwa penghuni dapat mengambil kredit pajak
sampai $ 400 untuk mengisolasikan rumahnya dan sampai $ 2150 untuk peralatan energi-
surya dan angin yang dipasang antara 20 April 1977 dan tahun 1984. Perusahaan-perusa-
haan umum setempat diwajibkan untuk memberi nasehat kepada langganan mereka me-
ngenai pengisolasian rumah langganan tersebut dan memasang isolasi bila tidak ada peru-
sahaan pemasang di daerah tersebut. Untuk yang berpenghasilan rendah akan diberikan
bantuan $ 800 untuk mengisolasikan rumah mereka. Untuk yang berpenghasilan sedang
diberikan pinjaman bersukubunga rendah. Kepada Pemerintah diberikan wewenang untuk
mengeluarkan biaya $ 900 juta guna membantu sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit
mengisolasikan gedung-gedung mereka.

58. Guna mempercepat pengubahan pemakaian minyak dan gas bumi ke batubara oleh
industri dan perusahaan-perusahaan listrik ditetapkan peraturan-peraturan tentang perpa-
jakan, potongan-potongan dan wewenang pengaturan oleh Pemerintah Federal. Batas
pengubahan bagi perusahaan-perusahaan listrik adalah tahun 1990. Hampir semua pusat-
pusat listrik baru harus memakai bahan bakar lain, bukan minyak atau gas. Industri yang
dapat tetapi tidak mengubah pemakaiannya menjadi pemakaian bukan-minyak atau gas
dikenakan pajak terbesar, yaitu $ 3 per barrel pada tahun 1985. Industri yang tidak dapat
menggunakan batubara tetapi dapat menghemat minyak dikenai pajak yang lebih rendah.
Industri yang hasilnya akan rusak karena penggunaan batubara dibebaskan dari kewajiban
menggunakannya. Pajak ini akan dipotongkan dollar-demi dollar guna membantu industri
dan perusahaan-perusahaan membayar ongkos pengubahannya ke batubara.

13) $0,052perm3.
14) $5,9 -6,3 km per liter.
15) 5,3 km per liter.
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59. Ketentuan-ketentuan lain meliputi antara lain tentang pemotongan beaya-beaya
yang tak jelas (intangibles) dalam pengeboran panas bumi dari beaya tahunan; penghapus-
an pajak penjualan bus, onderdil dan ban; penaikan pajak bahan bakar untuk kapal-kapal
pesiar dengan $ 0,02 se-gallon; dan program demonstrasi energi panas-surya di gedung-
gedung Pemerintah Federal.

Pembentukan Departemen Energi.

60. Sehari sebelum RUU tentang Energi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Amerika, Presiden Carter menandatangani Undang-Undang pembentukan Department of
Energy (DoE). Departemen ini menyatukan kegiatan-kegiatan bidang energi yang sebe-
lumnya dilakukan oleh 50 badan Federal. Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan
dan mengelola konservasi energi, pengembangan penyediaan energi, pengumpulan dan
analisa informasi, pengaturan bidang energi serta penelitian, pengembangan dan demons-
trasi. Dengan penyatuan ke dalam Departemen Energi ini diharapkan dapat diperoleh pan-
dangan yang menyeluruh terhadap masalah-masalah energi yang saling kait-mengait serta
hubungan organisasi yang serasi untuk melaksanakan kebijaksanaan energi yang ditetap-
kan. Dengan menggabungkan lebih dari 100 program pengumpulan data energi yang ada
dalam lingkungan Pemerintah sebelum ini. Departemen Energi akan dapat memberikan
informasi yang terandalkan dan menyeluruh. Di samping itu, kemampuan Pemerintah
Federal untuk mengelola proses pengaturan bila gaya pasaran tidak cukup kuat dapat di-
tingkatkan, karena tanggung jawab pengaturan ekonomi energi sekarang telah disatukan.
Karena Departemen ini bekerja dengan wewenang yang diberikan oleh Kongres maka
ketidak-serasian dan ketidak-pastian tindakan akan dapat dicegah. Dengan adanya Depar-
temen Energi maka semua kegiatan penelitian, pengembangan dan komersialisasi dapat di-
koordinasikan dan prioritasnya ditetapkan dengan tekanan pokok pada konservasi dan pe-
ngembangan sumber energi dalam masa dekat. Juga, program-program konservasi yang di-
lakukan oleh berbagai badan Pemerintah dapat digabungkan sehingga frustasi yang di-
alami hingga kini karena persaingan, pertentangan dan perangkapan kerja antar badan ter-
sebut dapat dicegah.

61. Pada upacara penanda-tanganan pembentukan Departemen Energi Pr-'siden Carter
menyatakan bahwa Departemen ini akan membantunya memperlunak krisis (kekurangan)
energi yang akan datang, terutama minyak dan gas bumi. Departemen ini diharapkannya
juga dapat membantu meningkatkan produksi energi dan menjamin bahwa hargsnya
wajar. Presiden Carter berharap agar pada waktu Departemen ini mulai bekerja musim
gugur tahun ini sudah ada kebijaksanaan energi yang akan menjadi pegangan Departemen
ini dan akan membanggakan Bangsa Amerika.

62. Departemen Energi merupakan Departemen ke-12 Pemerintah Amerika. Jumlah
pegawainya akan menjadi 20.000 orang,yaitu yang berasal dari antara lain Federal Energi
Administration, Energi Research and Development Administration, sebagian dari Depart-
ment of the Interior (8000 orang), Department of the Treasury, Department of State, dan
Department of Transportation, Federal Power Commission (menjadi Federal Energy
Regulatory Commission) dan Interstate Commerce Commission. Nuclear Regulatory
Commission yang mengatur hal-ikhwal ke-PLTN-an (termasuk perizinan) tidak dimasuk-
kan Departemen Energi karena kongres menghendaki bertanggung-jawabnya badan ini
baik kepada pihak eksekutip (Presiden) maupun kepada pihak legislatip. Jumlah anggaran
untuk Departemen Energi untuk tahun pertama adalah $ 10,600 juta.

63. Bersamaan dengan pembentukan Departemen Energi telah diangkat James R.
Schlesinger sebagai Menteri Energi Amerika Serikat yang pertama. Sebagai diketahui
Schlesinger sebelumnya adalah Penasehat Presiden Urusan Energi, dan merupakan konsep-
tor dari kebijaksanaan energi yang oleh Presiden Carter disampaikan kepada Kongre's
tanggal 20 April 1977. Pengangkatan Schlesinger telah disetujui oleh Senat.
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PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK
BAGI KEPENTINGAN INDONESIA

Hakiki Kebijaksanaan Energi Amerika.

64. Dalam kesempatan berdialog dengan David Freeman, salah seorang pembantu
utama dari James Schlesinger, didapat keterangan bahwa hakiki kebijaksanaan energi
Amerika meliputi 3 pokok :
(a) penghematan (conservation) energi di segala bidang;
(b) penggantian (conversion) minyak dan gas bumi dengan batubara;
(c) pengembangan sumber-sumber energi baru sebagai pengganti minyak, gas bumi,

batubara dan sumber-sumber energi lainnya yang tak terbarui (non-renewable).

65. Kebijaksanaan ini kemudian dikenal sebagai kebijaksanaan C & C, singkatan dari
Coal and Conservation. Kebijaksanaan penghematan atau konservasi penting karena energi
yang dapat dihemat merupakan tambahan sumber energi yang paling bersih dan paling
murah yang dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Kebijaksanaan penghematan mungkin
dan dengan mudah dapat dilaksanakan karena Amerika Serikat terkenal sebagai negara
boros energi. Untuk setiap dollar GNP Amerika memakai lebih banyak energi daripada
negara industri lainnya di dunia. Amerika Serikat memakai dua kali lebih banyak energi
per kapita daripada Jerman Barat yang sama dengan Amerika standar hidupnya. Kebijak-
sanaan konservasi akan mengurangi kerawanan dan akan menyiapkan Amerika mengha-
dapi masa sulit bila produksi minyak dunia mencapai batas habisnya.

66. Pengalihan penggunaan minyak dan gas buna ke batubara masuk akal karena
cadangan batubara cukup untuk 200-300 tahun dan merupakan 90% dari cadangan
energi konvensionil Amerika, lagipula batubara dewasa ini hanya menyediakan 18% dari
konsumsi energi. Padahal, minyak dan gas bumi yang cadangannya hanya 8% dari jumlah
cadangan energi Amerika kini memenuhi 3/4 dari seluruh kebutuhan energinya. Pengalih-
an penggunaan dari minyak akan mengurangi impor dan pengalihan dari gas akan me-
mungkinkan penggunaannya bagi keperluan yang lebih efisien.

67. Pengembangan sumber-sumber energi baru mutlak perlu karena permintaan akan
energi terus meningkat, sedangkan penyediaan sumber-sumber energi yang konvensionil
terbatas. Untuk mencegah terjadinya kekurangan energi dan impor maka produksi dalam
negeri perlu ditingkatkan seimbang dengan laju permintaan. Untuk sementara sampai
akhir abad ke-20 permintaan itu akan dipenuhi oleh minyak, gas bumi, batubara, tenaga
nuklir dan tenaga air. Tetapi pada akhirnya permintaan itu harus dipenuhi dengan energi
surya yang tak terbatas dan sumber-sumber energi tak-konvensionil dan tak-terbarui
lainnya. Untuk memungkinkan hal ini dilakukan kegiatan penelitian, pengembangan sum-
ber tersebut dan bila kelihatan terlaksanakan (feasible), disusul dengan komersialisasi
penggunaannya.

68. Untuk memungkinkan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut di atas ditetapkan atur-
an-aturan yang merangsang (incentives) dan yang tidak merangsang (disincentives), serta
larangan-larangan dan kevvajiban-kewajiban yang berlaku bagi industri, perusahaan-perusa-
haan umum dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu Pemerintah Federal sendiri
mengambil tindakan-tindakan tertentu misalnya dalam melaksanakan dan menunjang pe-
ngembangan dan demonstrasi penggunaan sumber-sumber energi baru yang secara tekno-
ekonomis dan pengaruh lingkungannya dapat dipertanggung-jawabkan. Pemerintah juga
mengharapkan kesadaran rakyat Amerika akan krisis energi yang ada, yang dinamakan
oleh Presiden Carter sebagai "moral equivalent: of war", yang harus dihadapi dengan pe-
ngorbanan kerja keras, ketrampilan dan penuh imajinasi.
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Kebijaksanaan Batubaia bagi Indonesia.

69. Dilihat dari sumber energi yang tersedia dibandingkan dengan permintaannya ke-
adaan Indonesia, dalam skala yang lebih kecil, sama dengan Amerika Serikat. Indonesia
dan Amerika Serikat sama-sama memiliki sumber-sumber energi minyak, gas bumi,batu-
bara, tenaga air, dan tenaga panas bumi, yang isi-energinya jauh lebih besar dari perminta-
annya dewasa ini. Namun, keduanya menggunakannya secara tidak rasionil, dalam arti
bahwa sumber energi yang langka justru yang paling banyak dipakai. Sumber energi batu-
bara paling besar cadangannya di Indonesia, tetapi paling sedikit digunakan.yaituhanya
190 452 ton pada tahun 1975.16)Padahal, produksinya pernah mencapai 2 juta ton pada
tahun 1942. Sebaliknya, minyak yang lebih kecil cadangannya terus meningkat pengguna-
annya secara mutlak, mulai dari 4 604 970 kiloliter pada tahun 1963 menjadi 14 561 566
kiloliter pada tahun 1976.17) Hal ini merisaukan karena bila kecenderungan iniberjalan
terus maka dalam waktu 15 tahun minyak produksi Indonesia akan habis terserap oleh
pemakaian sendiri. 1 8 ) Bila ini terjadi maka penghasilan devisa negara akan berkurang,
dan selanjutnya akan mengganggu kelancaran usaha pembangunan.19)

70. Karena itu kebijaksanaan pengalihan penggunaan minyak (dan gas bumi)20) ke
batubara di Amerika Serikat secara terbatas dapat diterapkan pula di Indonesia. Penge-
terapan ini dapat meliputi :

(a) Larangan penggunaan minyak sebagai bahan bakar bagi ketel-ketel yang akan di-
bangun yang dapat menggunakan batubara (sampai batas waktu tertentu).

(b) Larangan penggunaan minyak bagi instalasi yang memiliki fasilitas pembakaran ganda
(minyak dan batubara).

(c) Pengenaan pajak bagi industri yang menggunakan minyak; bagi yang tidak dapat
menggunakan batubara tetapi yang dapat menghemat minyak pajaknya lebih rendah.

71. Bagi Indonesia kebijaksanaan di atas perlu dilengkapi dengan kebijaksanaan pening-
katan produksi dan jaminan penyediaan batubara di tempat dibutuhkannya. Kebijaksana-
an ini meliputi pengadaan dana dan tenaga kerja-ahli guna :
(a) rehabilitasi dan perluasan tambang-tambang;
(b) perbaikan dan perluasan angkutan kereta api dan laut serta fasilitas pelabuhan;
(c) Uiempelajari dan menyusun sistem transportasi energi nasional mengingat bahwa di

Indonesia21) pusat-pusat konsumsi energi (Jawa) jauh letaknya dari lokasi sumber
energi yang besar (Sumatera);

(d) mempelajari dan menetapkan mutu udara baku (standard) yang sesuai bagi Indo-
nesia.

72. Kebijaksanaan energi Indonesia perlu mencantumkan pula bahwa di samping batu-
bara dapat juga digunakan sumber energi lain sebagai pengganti minyak. Sebagai contoh
maka, di tempat-tempat di mana gas bumi menyembur ke luar tanpa dimanfaatkan, gas
bumi ini dapat dipakai sebagai pengganti minyak bakar pusat listrik tenaga uap (PLTU)
yang dibangun di tempat tersebut atau yang dilalui pipa penyalur gas. Demikian pula
pembangunan pusat-pusat listrik tenaga air, sebagai pengganti PLTU pembakar minyak,
perlu digalakkan.

16) Sumber : PN Batubara Unit Produksi Bukit Asam dan Ombilin.
17) Sumber : Perkiraan Kebutuhan Energi PEUTA III, Panitia Teknis Sumber Daya Energi, Jakarta,

16 Juni 1977.
18) Asumsi : Produksi tidak akan bertambah (0,7 juta barrel sehari) dan laju konsumsinya tetap

13,2% setahun sejak 2S0 938 barrel sehari pada tahun 1976.
19) "Menteri Sadli Peringatkan: Pemakaian Minyak Dalam Negeri Mengkhawatirkan Jika Sumber-

sumbernya Tak Bertambah", Sinar Harapan (surat kabar), Jakarta, 12 Agustus 1977.
20) Kebijaksanaan mengenai gas bumi di Amerika tidak dapat diterapkan di Indonesia karena saham-

nya kecil (7.3% pada tahun 1976).
21) Amerika Serikat dan Uni Soviet juga demikian.
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Kebijaksanaan Penghematan Indonesia.

73. Kebijaksanaan penghematan merupakan kebijaksanaan Presiden Carter yang paling
utama, karena menurut perhitungan pemborosan energi di Amerika lebih besar dari jum-
lah minyak yang diimpornya, yaitu 7,3 juta barrel sehari pada tahun 1976. Kebijaksanaan
penghematan perlu sekali karena hai ini erat hubungannya dengan keamanan nasional dan
stabilitas internasional. Bila tidak diadakan kebijaksahaan penghematan, maka permintaan
energi akan melonjak 30% sampai tahun 1985. Sasaran utama dalam kebijaksanaan ini
adalah sektor pengangkutan, industri dan bangunan.

74. Penghematan dalam sektor pengangkutan di Amerika ditujukan pada mobil-mobil
besar yang boros2 2) yang memakan 5 juta barrel minyak sehari, yaitu kurang lebih 13%
dari konsumsi energi Amerika. Caranya menghemat adalah dengan membuat mobil-mobil
lebih efisien, lebih ringan dan kurang besar daya kudanya, penggunaan kendaraan secara
bersama (car pooling), dan sebagainya. Kebijaksanaan penghematan minyak untuk sektor
pengangkutan di Indonesia penting, karena konsumsi sektor ini, cukup besar, yaitu
30,7% dari konsumsi energi komersiil pada tahun 1976. Namun hal ini kiranya tidak me-
nyangkut mobil-mobil yang boros-minyak tetapi lebih banyak dapat diarahkan pada pe-
ngurangan jumlah mobfl-mobil pribadi23) dan penambahan kendaraan umum (bus, taxi,
bemo, helicak dan kereta api diesel maupun listrik). Pada waktu mobil-mobil listrik men-
jadi komersiil kebijaksanaannya seyogyanya ditujukan pula pada pengurangan kendaraan
berbahan bakar minyak. Yang menjadi kriteria dalam penentuan kebijaksanaan seharus-
nya adalah produktifitas. Kendaraan-kendaraan bermotor pemakai minyak yang diguna-
kan untuk keperluan yang produktif (truk pengangkut barang, bus pekerja pabrik) hen-
daknya diberikan prioritas tertinggi sedang kendaraan yang dipakai untuk keperluan yang
tidak produktif (pesiar, kernewahan) dicegah atau dilarang penggunaannya (dengan sis-
tem pajak atas kendaraan dan atas bensinnya).

75. Kebijaksanaan penghematan dalam sektor industri di Amerika Serikat besar sekali
artinya karena konsumsi sektor ini besar, yaitu 37% dari jumlah konsumsi energi. Ke-
mungkinan menghemat juga besar karena industri Amerika tidak efisien-energi. Dalam
industri kimia, misalnya, Amerika menggunakan 70.000 Btu untuk setiap dollar barang
jadi, sedang Jerman Barat hanya memakai 40 000 Btu.2 4) Meskipun efisiensi energi dari
industri Indonesia belurn diketahui, tetapi karena konsumsi energi sektor ini cukup besar
(sekitar 30% pada tahun 1976) maka kebijaksanaan penghematan energi dalam sektor ini
kiranya perlu pula diterapkan. Demikian pula dalam sektor tenaga listrik perlu ditetapkan
standar efisiensi energi pada pusat-pusat listrik tenaga termis.

76. Kebijaksanaan penghematan energi dalam gedung-gedung di Amerika Serikat juga
penting sekali karena konsumsi energi untuk pemanasan (selama musim dingin) dan pen-
dinginan (selama musim panas) adalah hampir 20% dari jumlah konsumsi energi. Hampir
separo konsumsi ini terbuang sia-sia karena gedung-gedung kaca dan baja pencakar langit
di Amerika sama borosnya dengan mobil-mobil boros-minyak seperti diuraikan di atas.
Pemborosan ini dapat dicegah dengan memasang isolasi atap dan plafon, memperbaiki
konstruksi pintu dan jendela, menutup celah-celah, memasang termostat pada suhu
rendah pada musim dingin, dan memperbaiki kompor-kompor pemanas rumah. Tujuan-
nya adalah agar pada tahun 1985, 90% dari semua rumah dan gedung sudah memenuhi
persyaratanefisien-energi. Usaha serupa dapat diterapkan di Indonesia, yaitu dengan me-
ngetrapkan kebijaksanaan untuk menetapkan standar efisiensi-energi bagi gedung-gedung
yang didjnginkan (air conditioned) secara sentral sepanjang tahun.

22) Rata-rata pada mobil baru 14 miles per gallon pada tahun 1974 (atau 5,9 km per liter).
23) Sekarang hanya ,305.
24) The National Energy Plan, op. cit. hal. 44.
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77. Efisiensi peralatan pemakan energi besar seperti kompor-kompor, pesawat pendi-
ngin, pemanas air, dan kulkas juga akan ditertibkan. Pemerintah Amerika akan menetap-
kan prosedur pengujian efisiensi peralatan ini dan persyaratan untuk memasang tanda-
tanda yang harus dipasang (labeling) pada peralatan tersebut. Kebijaksanaan ini kiranya
dengan mudah dapat diterapkan pada peralatan serupa yang sudah dibuat atau dirakit di
Indonesia. Dengan menetapkan harga yang tinggi bagi peralatan yang boros-energi masya-
rakat akan dididik dan didorong untuk memakai barang-barang yang eflsien-energi.

Kebijaksanaan Penggunaan Sumber Energi Terbaru bagi Indonesia.

78. Harapan bagi Amerika untuk terus dapat memenahi kebutuhan energinya sesudah
abad ke-20 terletak pada sumber-sumber energi yang terbarui (renewable) dan yang tak
akan habis (inexhaustible). Minyak, gas bumi, batubara dan tenaga nuklir flsi akan habis.
Karena itu menjelang masa gawat itu Pemerintah Amerika menetapkan kebijaksanaan
untuk mengembangkan sumber-sumber energi yang tak-konvensionil tersebut. Energi
surya untuk memanaskan air (mandi, memasak) dan udara ruangan (dalam musim dingin)
kini sudah siap untuk dikomersialisasikan. Karena itu Pemerintah menetapkan berbagai
kebijaksanaan antara lain perpajakan yang diharapkan dapat menggairahkan industri per-
alatan pemanas energi surya, pemasangan peralatan energi surya di gedung-gedung Peme-
rintah, petunjuk-petunjuk konstruksi gedung yang dapat memanfaatkan energi surya
tanpa peralatan (passive solar systems), dan sebagainya. Yang terakhir ini dimungkinkan
dengan cara merancang tata letak dan desain gedung-gedung, memilih bahan yang sesuai,
dan menanam pohon-pohonan, sehingga energi surya dipakai bila diperlukan dan "di-
buang" bila tidak diperlukan. Penelitian dan pengembangan dalam bidang ini sangat
cocok diterapkan di Indonesia.

79. Pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan tenaga listrik di Amerika masih pada
taraf peneUtian dan pengembangan. Pengetrapan'nya masih pada taraf skala kecil, antara
lain pada sistem photovoltaic dalam program ruang angkasa, dengan harga mahal ($
10.000/kW). Karena itu Pemerintah Amerika menetapkan kebijaksanaan untuk menye-
diakan dana yang cukup besar untuk mengembangkan sistem yang secara ekonomis dapat
dipertanggung-jawabkan. Dalam jangka yang lebih panjang akan dikembangkan pula pusat
listrik tenaga surya (PLTS) yang menampung energi surya guna memanasi ketel-ketel uap.
PLTS perintis sebesar 10 MW akan dibangun di California.

80. Kebijaksanaan penggunaan energi surya secara tidak langsung, yaitu energi angin,
sampah pertanian dan kehutanan, serta energi panas lautan (ocean thermal energy),
dituangkan dalam bentuk penyediaan dana penelitian dan pengembangan sumber-sumber
energi ini. Kebijaksanaan serupa dapat ditetapkan bagi Indonesia terutama dalam peman-
faatan sampah hasil pertanian (sekam padi, merang), perkebunan (sampah tebu), dan
kehutanan (serbuk gergaji), serta tumbuh-tumbuhan perusak (enceng gondok). Karena
konsumsi kayu bakar cukup besar, maka pembangunan hutan penghasil kayu bakar perlu
ditetapkan pula kebijaksanaannnya agar perusakan lingkungan dapat dicegah. Energi
angin perlu pula dimanfaatkan di mana mungkin, guna memompa air tanah untuk meng-
ariri areal pertanian.

81. Kebijaksanaan untuk menggalakkan pemanfaatan energi panas bumi di Amerika
Serikat dituangkan dalam bentuk potongan pajak dalam beaya pengeboran, penyediaan
dana penelitian sumber-sumber geopressurized dan liquid-dominated hydro-thermal,
pemanfaatan energi panas bumi untuk keperluan bukan-Jistrik, pengendoran persyaratan
lingkurgan, dan sebagainya. Bagi Indonesia kebijaksanaannya terutama perlu dipusatkan
pada penyediaan dana yang cukup untuk survai dan eksplorasi sumber-sumbernya di
seluruh Indonesia, agar pada waktu sumber energi ini dibutuhkan datanya sudah tersedia.
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KESIMPULAN

82. Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

(a) Masalah energi Amerika ditimbulkan oleh terus meningkatnya permintaan akan
energi minyak dan gas bumi, sedangkan penyediaannya terus menurun, serta kon-
sumsi energi yang tidak efisien dan sangat boros.

(b) Masalah lain timbul karena sumber energi yang langka, yaitu minyak dan gas bumi,
justru paling banyak digunakan, sedang yang paling besar cadangannya, yaitu batu-
bara, paling sedikit digunakan.

(c) Karena itu kebijaksanaan energi Amerika ditujukan pada penggunaan energi secara
efisien dan pengurangan pemborosan, serta pengalihan penggunaan minyak dan gas
bumi ke batubara serta sumber-sumber energi yang besar cadangannya.

(d) EM samping itu mengingat bahwa sumber-sumber energi konvensionil akan habis,
maka sejak sekarang ditempuh kebijaksanaan untuk mengembangkan sumber-sumber
energi yang terbarui dan tak akan habis.

(e) Dalam skala yang lebh kecil masalah energi Indonesia mirip dengan masalah energi
Amerika, yaitu ketergantungan pada minyak, kurang dimanfaatkannya batubara,
serta pola konsumsi yang masih terlalu konsumtif atau cenderung untuk tidak pro-
duktif.

( 0 Karena itu wajar bahwa kebijaksanaan energi Indonesia perlu ditujukan pada penggu-
naan minyak hanya untuk keperluan-keperluan yang tidak dapat menggunakan sum-
ber-sumber energi lain, pemanfaatan batubara secara maksimal, perubahan pola kon-

, sumtif menjadi pola produktif, peningkatan efisiensi penggunaan energi serta pengu-
rangan pemborosan energi.

(g) Di samping itu untuk menghadapi saat habisnya sumber energi yang tak terbarui,
kebijaksanaan energi Indonesia perlu ditujukan pada pengembangan sumber-sumber
energi yang terbarui dan tak akan habis (antara lain energi surya langsung dan tak
langsung, sampan, energi panas bumi), baik sendiri maupun dengan memetik hasil
penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Amerika Serikat.

83. Bila kebijaksanaan energi yang ketat dan keras dapat diterapkan di Amerika Serikat
yang berstandar hidup tinggi, maka kebijaksanaan serupa tentunya lebih mudah dapat di-
terapkan di Indonesia.

84. Mengenai seminar dan wisata karyanya sendiri dapat disimpulkan bahwa acara ter-
sebut sangat bermanfaat karena daripadanya dapat dipetik pelajaran yang berguna dalam
membantu merumuskan kebijaksanaan energi Indonesia. Karena itu maka acara semacam
ini di Amerika dan di negara-negara lain perlu terus diikuti oleh peserta-peserta ari Indo-
nesia.
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DISKUSI

Maizuki Usman ( D£P. KEUANGAN )

1. Sehubungan dengan masalah conservation of energy, kenapa di Amerika ber-
hasil. Kenapa orang orang Amerika mau menambal lobang-lobang di rumah-
nya ? Sebaliknya di Indonesia, kenapa justru di Bandung orang pakai AC ? Me-
nurut hemat saya di Amerika bisa berhasil sebab program conservation of ener-
gy itu langsung mempengaruhi income individunya. Dengan berkurangnya pe-
makaian minyak untuk heater berarti tercipta suatu saving yang bisa digunakan
untuk keperluan lain. Di Indonesia, kenapa di Bandung orang pakai AC; jawab-
nya karena harga listrik relatip murah (karena ada hidden subsidy). Jadi kalau
pun disuruh berhemat, tapi jumlah yang dihemat relatip tidak berarti, maka
untuk apa berhemat ?

Prof. Dr. A. Arismunandar ( DIR. PPMK )

1. Motivasi ekonomi untuk mendorong penghematan belum tentu dapat diterap-
kan begitu saja di Indonesia. Karena itu perlu diadakan penelitian sebelum ke-
bijaksanaan untuk menggunakan sesuatu motivasi ekonomi diterapkan. Hal ini
dikemukakan mengingat bahwa pertimbangan-pertimbangan sosial-politis
perlu dipertimbangkan.
Contoh :
1) Sampai harga berapa (Rp/liter) bensin harus dinaikkan agar orang benar-

benar mengurangi pemakaian mobil pribadinya ?
2) Apakah mungkin tarip listrik dinaikkan terus agar di Bandung orang tidak

menggunakan pesawat pendingin.(AC).

Dr. K.T. Sirait (I.T.B.)

1. Didalam halaman 28 titik 64b ada terminologi conversion. Apakah maksudnya
substitution ?

2. Bagaimana caranya supaya batubara itu lebih dimanfaatkan dari sekarang ?
3. Mengenai penghematan energi, ingin ditanyakan apakah yang akan dikenal oleh

masyarakat desa sekarang ini, yang 80% dari jumlah penduduk Indonesia.

Prof. Dr. A. Arismunandar ( DIR. PPMK )

1. "Conversion" lebih aktif dari "substitution".
2. Batubara akan lebih dimanfaatkan bila Pemerintah mengambil keputusan

untuk memanfaatkan, as a matter of policy, dan kemudian produsen dan kon-
sumen melaksanakan keputusan tersebut secara konsekwen. Hal ini sudah ter-
lihat sekarang, sehingga harapan untuk memanfaatkan akan menjadi kenyataan.

3. Penghematan energi perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam
semua sektor kehidupan, baik masyarakat kota maupun desa. Masyarakat kota
perlu menghemat energi yang digunakan oleh mobil-mobil, pesawat pendingin,
dsb. Masyarakat desa perlu menghemat energi dalam penggunaan kayu bakar
dalam tungku-tungku biasa yang sangat boros energi.

H.C. Yohannes ( F.T.- UGM )

Mengenai pernyataan bahwa minyak bumi (MB) Indonesia perioda habisnya lebih
lambat dari negara lain (USA). Apakah ada suatu angka/cara hitung. Mengingat
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M.B Indonesia akan habis dalam 15 tahun. Tapi persediaan M.B. USA jauh lebfli
banyak (walaupun pemakaian juga besar).

Prof. Dr. A. Arismunandar ( DIR. PPMK )

Pernyataan bahwa sumber-sumber energi konvensionil Amerika Serikat diperkira-
kan akan lebih cepat habis dibandingkan dengan sumber-sumber Indonesia didasar-
kan atas kenyataan bahwa perbandingan antara sumber energi dan konsumsi di
Indonesia rendah sekali dibandingkan dengan sumber energi yang dapat disediakan.
Kenyataan ini menguntungkan! karena dengan demikian kita dapat memanfaatkan
hasil-hasil penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi tak-konvensionil
dan lestari (renewable) yang, pada waktu sumber energi konvensionil di Amerika
Serikat habis, sudah akan tersedia.

Wiranto Arismunandar (I.T.B.)

Apakah (perhitungan) untuk penghematan energi di Amerika Serikat ditinjau dari
THE TOTAL ENERGY SYSTEM ?
Sebab usaha penghematan itu sendiri juga memerlukan energi.
Penghematan di satu bidang dapat pula menyebabkan pemborosan di bidang lain.

Prof. Dr. A. Arismunandar ( DIR. PPMK )

Dibandingkan dengan Project Independence -nya Presiden Nixon The National
Energy Plan yang dibuat oleh Presiden Carter memang kurang lengkap (karena di-
susun dalam waktu tiga bulan), karena tidak mendalam perhitungannya antara lain
dalam penglihatan konservasi secara menyeluruh (the total energy system). Meski-
pun demikian, perhitungan mengenai jumlah energi yang diboroskan (energi yang
terbuang dalam gedung, minyak yang diboroskan oleh mobil-mobil borosntninyak)
cukup dapat dipercaya. Karena itu program penghematannya pun cukup tegas de-
ngan sasaran pada tahun 1985 penurunan konsumsi bensin 10% lebih rendah dari
sekarang, pengurangan impor minyak menjadi hanya 6 juta barrel sehari, mengusa-
hakan agar 90% dari rumah-rumah sudah efisien energi.
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PERENCANAAN JANGKA PANJANG
SISTIM KELISTRIKAN DI INDONESIA

Oleh: Ir. Sardjono
Direktur Bina Program, PLN

PENDAHULUAN
1. Naskah ini pada dasarnya akan dibagi atas 3 (tiga) bagian. Pertama akan dipetikkan

terlebih dahulu pedoman serta landasan usaha PLN, terutama yang berkaitan dengan
tujuan, wewenang serta tanggung jawab PLN.
Kedua akan dijelaskan sejarah perkembangan kelistrikan di Indonesia dan akhirnya
akan dicoba menjelaskan gagasan pola pengembangan masa depan sistim kelistrikan
di Indonesia, potensi serta hambatannya.

2. Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) melakukan usahanya terutama berlandaskan
pada ketentuan yang tertera pada :

- Undang-UndangNo. 19/PRPtahun 1960.
- Peraturan PemerintahNo. 18 tahun 1972.
- Keputusan Presiden R.I. No. 118/M tahun 1975.

No. 130/M tahun 1975 dan No. 131/M tahun 1975.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 12/PRT/1975 dan

No. 13/PRT/1975.

3. "TUJUAN PERUSAHAAN adalah ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan
Nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengusahaan tenaga
listrik dengan maksud untuk mempertinggi derajat masyarakat Indonesia" (Pasal 5,
Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972).
"(1). Dengan mengindahkan prinsip ekonomi dan keselamatan serta jaminan atas
kepentingan Negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun
jangka panjang, Perusahaan menyelenggarakan usaha dibidang :

a. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
b. perencanaan dan pembangunan dibidang tenaga listrik,
c. pengusahaan dan pengembangan tenaga listrik,
d. pengusahaan jasa-jasa dibidang tenaga listrik.

(2). Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha termaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
maka Perusahaan mengadakan peraturan-peraturan teknis dibidang tenaga listrik"
(Pasal 6, Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972).

4. Pola pengembangan kelistrikan di Indonesia seyogyanya berlandaskan atas pola
pengembangan wilayah. Hakekat pola pengembangan wilayah ialah merumuskan
suatu rencana/pola pengembangan wilayah dengan melalui usaha :

(1). Memanfaatkan sebaik mungkin sumber yang tersedia di suatu wilayah
atau antar wilayah bagi kepentingan bersama penduduk wilayah bersang-
kutan.

(2). Mengurangi dan bila mungkin menghilangkan sejauh mungkin hambatan
(constraints) yang dihadapi bila pola pengembangan tersebut direncana-
kan dan dilaksanakan secara terpisah-pisah.

5. Dalam kaitannya dengan pola pengembangan wilayah dan pola pemanfaatan sumber
yang tersedia di wilayah atau antar wilayah terutama pemanfaatan sumber daya
energi bagi pembangkitan tenaga listrik, dilihat dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah
No. 18 tahun 1972 dan Pasal 4 Peraturan Menteri PUTL No. 12/PRT/1975, PLN
dalam batas-batas persyaratan tekno-ekonomis berkewajiban memenuhi kebutuhan
masyarakat akan tenaga listrik bagi pengembangan wilayah guna mempertinggi
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derajat hidup masyarakat. Tanpa mengurangi persyaratan rnutu penyaluran tenaga
listrik, biaya pembangkitan tenaga listrik yang dapat diusahakan secara lebih murah
akan memungkinkan biaya pemakaian tenaga listrik kepada masyarakat secara lebih
murah pula. Dengan biaya pemakaian tenaga listrik yang lebih murah harapan tujuan
sosial, ekonomi dan ketahanan nasional yang dibebankan kepada PLN dalam mem-
pertinggi derajat hidup masyarakat Indonesia akan dapat dicapai secara lebih mudah.

6. Pola Pengembangan wilayah dalam kaitannya dengan perencanaan sistim kelistrikan
dalam wilayah yang lebih luas akan berarti:

(i). membuka kesempatan penggunaan sumber tenaga listrik (air, panas bumi,
batubara, minyak, gas alam, nuklir) yang tersedia di suatu wilayah atau di
antar wilayah secara lebih luas dan lebih bebas, dengan demikian pe-
nyusunan rencana perluasan satuan pembangkitan yang optimal akan lebih
mudah dapat diwujudkan. Ini berarti akan menghilangkan hambatan yang
mungkin timbul bila wilayah tersebut diolah secara terpisah-pisah yang
mungkin akan mengakibatkan tidak tersedianya sumber tenaga yang cukup
memadai.

(ii). membuka pasaran yang lebih luas dan dengan demikian memungkinkan
usaha produksi sistim kelistrikan melalui usaha skala besar (economies of
scale), mengambil manfaat teknologi usaha skala besar dengan biaya inves-
tasi spesifik [ RP ] yang lebih murah, serta tingkat efisiensi pemakaian

kW
bahan bakar yang lebih baik.

(iii). Membuka kesempatan penggunaan cadangan relatip menjadi lebih kecil,
yang disebabkan adanya beban yang lebih besar disamping adanya diver-
sifikasi beban puncak baik sebagai akibat jumlah pemakai yang lebih
banyak maupun akibat perbedaan waktu yang terjadi antar wilayah yang
lebih luas.
Pengurangan cadangan relatip ini akan berarti mengurangi besarnya inves-
tasi.

Hal tersebut diatas semuanya akan menuju kearah biaya pembangkitan serta pe-
nyaluran tenaga listrik yang lebih murah yang akhimya akan lebih mempercepat
usaha mempertinggi derajat hidup masyarakat Indonesia.

7. Walaupun sampai saat ini belumlah ada perumusan yang pasti mengenai polakebijak-
sanaan bidang energi penyusunan pola pemanfaatan sumber daya energi yang ada dan
yang diketahui bagi pembangkitan tenaga listrik seyogyanya diusahakan secara opti-
mal bagi kepentingan nasional sehinggga :
(a) ketidak tergantungan Indonesia dari sumber daya energi luar negeri dapat di-

pertahankan;
(b) ketergantungan Indonesia pada satu sumber daya energi yaitu minyak bumi

lambat laun hams dikurangi;
(c) pemakaian energi lebih efisien serta pemborosannya dapat dikurangi;
(d) pemakaian energi lebih bersifat produktip dan mengurangi pemakaian yang

bersifat konsumtip;
(e) terjadi diversifikasi pemakaian energi untuk keperluan tertentu, seperti batubara

untuk industri besi-baja dan pembangkitan tenaga listrik, tenaga air untuk pe-
makaian serba guna antara lain untuk pembangkitan tenaga listrik, gas alam
untuk pupuk dan pembangkitan tenaga listrik, tenaga panas bumi (geothermal)
dan tenaga nuklir untuk pembangkitaij tenaga listrik dan sebagainya;

(f) usaha-usaha pengawetan/konservasi sumber-sumber daya energi tetap dapat di-
pertahankan dengan mengingat pemeliharaan serta kelestarian lingkungan.
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8. Agar penyusunan pola pemanfaatan semua sumber energi bagilpembangkitantenaga
listrik dapat ditujukan kearah produksi dan pemeliharaan sumber daya energi secara
lebih optimal hendaknya benar-benar didasarkan serta dilandasi mekanisme kebijak-
sanaan pemerintah dibidang energi yang sepadan, seperti:
Penetapan kebijaksanaan harga, subsidi, insentip dan sebagainya yang optimal dan
menguntungkan bagi semua jenis sumber daya energi serta merangsang usaha explo-
rasi dan penambangan sumber-sumber energi.

TUJUAN PERENCANAAN SISTIM KELISTRIKAN.

9. Perencanaan pada hakekatnya tidak menyangkut masalah penyusunan perkiraan per-
kembangan masa depan serta mencari dan menetapkan tujuan objektip perencanaan.
Perencanaan pada dasarnya juga menyangkut masalah nilai kehidupan yang hendak
dikembangkan serta akan dijadikan pedoman sasaran perencanaan yang pada akhir-
nya hendak dicapai. Pertanyaan utama yang harus dan akan selalu ditanyakan dan di-
permasalahkan kembali oleh setiap perencana ialah :
Kombinasi nilai sosial, ekonomi, politik, budaya, ketahanan nasional dan nilai phisik
serta keadaan yang bagaimana yang sebenarnya di inginkan oleh masyarakat wilayah
bersangkutan dalam kerangka memperbaiki tingkat hidup (living standard) serta
lingkungan hidupnya. Dengan demikian masalah perencanaan pertama-tama akan
menyangkut masalah tujuan perencanaan.

10. Perencanaan Nasional dan Regional pertama perlu menyusun tujuan dan sasaran pe-
rencanaan dan perlu meninjau kembali pada setiap tahap perencanaan dan pada se-
tiap akhir studi perencanaan apakah sasaran perencanaan yang disusun sudah sesuai
dengan yang diharapkan.
Tujuan pola pengembangan kelistrikan seyogyanya harus dikembangkan dengan tuju-
an nasional bangsa Indonesia seperti yang ditegaskan dalam pembukaan dan batang
tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang pada hakekatnya adalah :
Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan
Pancasila didalam wadah riegara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berda-
ulat dan bersatu dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman terteram, tertib
dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersaha-
bat, tertib dan damai.

11. Tujuan perencanaan sistim kelistrikan dalam pola pengembangan wilayah dan pola
pamanfaatan sumber daya energi guna pembangkitan serta penyaluran tenaga listrik
bagi kehidupan masyarakat di Indonesia dapat dirumuskan kembali dari makna
peraturan tersebut diatas pada Bab Pendahuluan, seperti berikut ini:
Tujuan perencanaan sistim kelistrikan ialah mencari upaya yang paling optimal guna
memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik dalam jumlah yang diperlukan,
pada waktu yang dibutuhkan, pada batas tingkat keselamatan dan keandalan yang di-
ijinkan dengan harga pemakaian listrik seekonomis mungkin.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN KELISTRIKAN.
12. Perencanaan merupakan suatu proses yang secara terus menerus merumuskan ( dan

merumuskan kembali ) seperangkat matrix keputusan yang sab'ng berhubungan,
yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang harus disesuaikan dengan
perkembangan situasi dan kondisi dan juga nilai masyarakat, negara dan bangsa yang
selalu berubah.
Perencanaan mencakup seperangkat struktur ( seperangkat sektor kegiatan ) ekono-
mi, politik, sosial, budaya suatu wilayah, berlingkup ruang ( spatial ) dan akhirnya
menyangkut dan berkaitan dengan unsur waktu dan secara keseluruhan merupakan
subjek interaksi, baik dalam jangka waktu tertentu maupun menurut tahap perobah-
an waktu.
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13.. Ruang lingkup perencanaan kelistrikan mencakup :

13.1. Kebijaksanaan Perencanaan (Policy Planning) yang pada dasarnya memikirkan
masalah alokasi sumber (resources) pada umumnya dan alokasi sumber dana (finan-
cial) pada khususnya bagi pelaksanaan pembangunan serta kelanjutan hidup pengu-
saha guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijaksanaan Perencanaan dengan
demikian harus pula menetapkan masalah pengaturan secara legislatip dan adminis-
trasi kebijaksanaan yang perlu ditetapkan.
Dalam kaitannya dengan kebijaksanaan Perencanaan Kelistrikan hal ini akan me-
nyangkut:
— Berapa dana yang harus dialokasikan untuk keperluan proyek sektor kelistrikan

dan berapa dana yang harus dialokasikan untuk proyek diluar sektor kelistrikan,
didalam kerangka rencana pembangunan nasional pada setiap tahap perencanaan
dan lokasinya dalam tata ruang pola pengembangan wilayah.

— Bagaimana dana kelistrikan yang tersedia akan dialokasikan untuk pembangunan
bidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan sarana lainnya pada setiap waktu
serta dimana lokasi pembangunannya dalam kerangka pola pengembangan wila-
yah.

— Dengan demikian dalam kerangka pola pengembangan wilayah perlu ditetapkan
pula berapa kiranya dana yang seyogyanya harus dialokasikan bagi proyek ke-
h'strikan desa, disamping penyediaan listrik bagi keperluan daerah perkotaan.

13.2. Perencanaan Sistem (System Planning) umumnya mencakup perencanaan sistem
dibidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan perencanaan sarana penunjang
lainnya. Perencanaan Sistem ini berlingkup perencanaan sistem kelistrikan regional
dan kota, yang mencakup rencana pembangunannya dari tahun ke tahun baik
secara jangka pendek maupun jangka panjang.

13.3. Rencana Desain (Design Engineering) yang mencakup rencana terperinci pemba-
ngunan pusat tenaga listrik, gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi maupun
rencana sarana penunjang lainnya.

13.4. Rencana Pengelolaan & Pengusahaan, yang mencakup rencana pengusahaan sistim
pembangkitan, transmisi dan distribusi secara optimal serta rencana perbaikan
dalam pemeh'haraannya. Rencana perkiraan pendapatan guna membiayai pengu-
sahaan dan pembangunan sistim maupun rencana kebutuhan pegawai dan lain-
lainnya.,

Penyusunan Perencanaan kelistrikan tersebut memerlukan seperangkat peraturan,
pedoman & petunjuk, pembakuan, prosedur, spesifikasi dan sebagainya sebagai
input perencanaan untuk memperoleh suatu output perencanaan.

SEJARAH PERKEMBANGAN KELISTRIKAN DI INDONESIA.

14. Sejarah kelistrikan Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Pada
waktu itu pada umumnya pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik di-
lakukan secara komersiil oleh perusahaan swasta seperti ANIEM, GEBEO, OGEM dan
Iain-lain yang berlangsung sampai terjadinya proses nasionalisasi yang dimulai pada
tahun 1954.
Sementara itu peraturan mengenai beberapa kegiatan pembangkitan dan transmisi
antara lain di Jawa Barat dan di Jawa Tengah telah dilakukan pula oleh Pemerintah
melalui PLN yang 'didirikan pada akhir tahun 1945.
Proses nasionalisasi perusahaan Belanda tersebut dapat diselesaikan pada tahun 1958
Setelah melalui beberapa tahap perubahan dan penyempurnaan organisasi, akhirnya
PLN ditegaskan statusnya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara, sebagai mana
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 18 tahun 1972.

45



IS. Gambaran akan keadaan kelistrikan di Indonesia sejak pengambil alihan dari pe-
rusahaan-perusahaan swasta pada tahun 1958 tertera pada Tabel 1.

Tabel 1.

Tahun

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969 *)
1970
1971
1972
1973
1974 *•)
1975
1976

Daya terpasang (MW)

304
310
374
398
553
559
586
589
652
666,6
658,80
682,86
789,05
901,08

1043,69
1254,41
1304,00

Produksi GWh

988
1082
1241
1294
1407
1513
1561
1607
1756
1871
2084
2354
2498
2932
3246
3770
4025

*) Pelita I dimulai
**) Pelita II dimulai.

16. Rencana produksi kelistrikan PLN 1977 s/d 1987 dapat dilihat dari Tabel 2.

Tabel 2.

Tahun

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Produksi
(GWh)

4126
4848
5842
7051
8535

10334
12511
15041
17954
21073
24893

Jumlah Penduduk
Indonesia (106)

138,7
142,1
145,1
148,3
151,6
154,9
158,3
161,8
165,3
169,0
172,7

kWh/capita
(PLN saja)

29,75
33,91
40,26
47,55
56,30
66,71
79,03
92,96

108,61
124,69
144,14
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17. Menurut jenisnya pusat listrik yang ada dapat diperinci sebagai tertera pada Tabel 3.

Tabel 3.

Jenis Pusat Listrik

Tenaga Air (PLTA)
Tenaga Diesel (PLTD)
Tenaga Gas (PLTG)
Tenaga Mikrohidro

(PLTM)
Tenaga Uap (PLTU)

Jumlah

Permulaan Repelita I

MW

309,9
191,7
42,0

108,8

652,4

%

47,5
29,4

6,4

16,7

100

Akhir Repelita I

MW %

408,9 41,5
261,1 26,5
80,3 8,2

233,8 23,7

985,0 100

18. Walaupun kenyataannya terdapat kenaikan produksi dibanding dengan tahun-tahun
sebelumnya, diakui bahwa penyediaan tenaga listrik serba terbatas apabila dibanding-
kan dengan kebutuhan masyarakat.
Disatu daerah terbatas di-bidang pembangkitan, dilain daerah terbatas di bidang
penyaluran, ditempat lain bahkan kedua-duanya. Kebutuhan masyarakat akan tenaga
listrik potensiil jauh lebih tinggi dari pada kemampuan penyediaannya.

19. Keadaan kelistrikan di Indonesia dewasa ini masih jauh dari pada memuaskan. Ke-
naikan jumlah daya yang terpasang yang telah dicapai selama Repelita I belum ber-
arti bila dibandingksn dengan kebutuhan yang ada.
Berhubung dengan kemampuan yang sangat terbatas dalam penyediaan tenaga listrik,
maka tidak semua permintaan penyambungan aliran listrik dapat dipenuhi olehPLN,
sehingga penyaluran tenaga listrik kepada para pemakai bila terpaksa dilakukan
dalam kondisi beban tertekan (suppressed demand).

20. Apa yang terlihat pada akhir Pelita I menunjukkan bahwa perkembangan Industri
ternyata lebih cepat dari pada yang diperkirakan semula.
Sejak ini terdapat kecenderungan bahwa industri mengadakan pembangkitan tenaga
listrik-nya sendiri. Hal ini tetap terasa sampai pada dimulainya PELITA II dan
malahan sampai saat kini. Dilain pihak, dalam kehidupan yang semakin modern
dengan meningkatnya penggunaan alat rumah tangga yang menggunakan h'strik
seperti televisi, almari es, kompor listrik, alat pengatur udara dan Iain-lain, tuntutan
masyarakat untuk mendapatkan aliran h'strik dengan mutu dan keandalan yang tinggi
juga makin meningkat.

21. Walaupun keadaan yang dihadapi sekarang seperti tersebut pada pasal 20 makin me-
nyulitkan usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik dalam jumlah
dan mutu yang dapat diandalkan, namun sudah menjadi tugas dan kewajiban PLN,
seperti yang tercantum dalam PJ*. 18/1972, untuk sejauh kemampuan yang ada ber-
usaha memenuhi kebutuhan tersebut.

22. Untuk memanfaatkan sepenuhnya tenaga listrik yang tersedia, perlu diusahakan ada-
nya keseimbangan sistim antara pusat-pusat listrik dengan jaringan transmisi dan ja-
ringan distribusi.
Keadaan demikian memungkinkan pelayanan yang lebih merata akan kebutuhan
tenaga listrik.
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23. Dengan pertimbangaj.-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan atas perkem-
bangan yang terjadi selama Pelita I, maka dalam penyusunan Pelita II dibidang
tenaga listrik diperhitungkan adanya kebutuhan laju pertumbuhan penyediaan
daya berkisar 15-18% per tahun, suatu kenaikan ± dua kali lipat setiap lima lahun.

24. Berhubung dengan terbatasnya daya yang dapat disediakan PLN, maka banyak calon
konsumen yang terpaksa masih hams menyediakan tenaga listriknya untuk keperlu-
annya sendiri terutama industri-industri besar dan para konsumen yang jauh letaknya
darijaringanPLN.
Hal ini dimungkinkan menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerin-
tah No. 18 tahun 1972, dengan mendapat ijin yang diperlukan dari Menteri PUTL.

25. Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan beberapa
faktor pengusahaan antara lain beban puncak, besar daya cadanpn dan keandalan
sistim serta memperhatikan waktu serta usaha yang. diperlukan dalam mendapatkan
dana untuk pembiayaannya, maka Pelita II telah disusun Program Fisik pembangun-
an kelistrikan berupa angka-angka proyeksi yang secara berkala akan ditinjau kembali
dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

26. Proyeksi program penambahan pembangunan
sebagai tertera pada Tabel 4.

pusat tenaga listrik pada Pelita II

Tabel 4.

Pusat Listrik Menurut Jenis

Tenaga Air (PLTA)
Tenaga Uap (PLTU)
Tenaga Gas (PLTG)
Tenaga Diesel (PLTD)
Tenaga Panas Bumi (PLTP)
Tenaga Mikrohidro (PLTM)

J u m l a h

Jumlah Daya Terpasang

126 MW (11,4%)
425 MW (38,5%)
355 MW (32,1%)
182 MW (16,5%)
10 MW ( 0,9%)
7 MW ( 0,6%)

1105 MW

27. Dalam masa Pelita II, tercatat bahwa daya terpasang dalam pengelolaan PLN pada
periode 1975/1976 adalah sebesar 1105 MW. Disamping daya terpasang tersebut
ternyata jumlah daya terpasang di luar PLN pada tahun 1976 tercatat sebesar 1310
MW; daya terpasang diluar PLN ini lazim disebut captive power.

28. Berdasarkan pada perkiraan ini, dan bila daya terpasang 1 April 1976 yakni:
1254 MW (PLN)
1310 MW ( captive ) +

2564 MW
dapat dibuat ramalan kebutuhan listrik sampai tahun 2000 sebagai tertera pada
Tabel 5.
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Tabel 5.

1980
1985
1990
1995
2000

Daya terpasang
MW *)

4.000
8.000

16.000
32.000
64.000

Produksi GWh

16.000
32.000
64.000

128.000
256.000

Penduduk Indonesia

148.737.039
167.462.983
188.546.536
212.284.478
239.011.038

kWh produk/
capita

107,57
169,72
339,44
602,96
196,60

*) Sudah termasuk PLTA Jatiluhur dan captive power.

29. Kemakmuran suatu negara dapat pula diukur dengan tingkat pemakaian atau pro-
duksi tenaga listriknya per kapita. Seperti telah disebutkan pada pasal 18, memang
terdapat korelasi antara pendapatan negara ( GDP ) per kapita dan pemakaian tenaga
listrik per kapita.

Data ESCAP 1971/1972 mencatat produksi tenaga listrik per kapita rata-rata dunia
sebesar 1420 kWh, sedangkan produksi tenaga listrik berbagai negara seperti berikut:

Tabel 6 Produksi Tenaga Listrik ESCAP.

N e g a r a

Jepang
Australia
New Zealand
I n d i a
K o r e a
Phillipina
Singapore
Thailand
Malaysia
Indonesia
Srilangka

Produksi Tenaga Listrik
( kWh / capita )

3 673
4 170
5 249

119,2
348,6
238,2

1 225,0
142,0
362,0

19,6 •)
8,0

*) Produksi PLN saja.

Jelas bahwa diantara negara ASEAN saja Indonesia tercatat tertinggal dibelakang
dalam tingkat pemakaian listriknya, walaupun angka pemakaian "captive power"
ikut diperhitungkan. Angka pemakaian 1971/72 rata-rata negara ESCAP sebesar

426/463 J " J V Karena pemakaian listrik mencerminkan tingkat kemakmuran

dan perbaikan derajat hidup, kiranya tingkat pemakaian tenaga listrik dapat di-
jadikan sasaran perencanaan sistim kelistrikan.
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30. Menurut hasil SEMINAR TEKNIK TENAGA LISTRIK pada bulan Nopember
1975 di Bandung, diperkirakan daya terpasang pada tahun 2000, akan menjadi
sebesar 64000 MW. Sumber tenaga yang akan diharapkan mendukung daya terpasang
sebesar 64000 MW tersebut diperkirakan sebagai berikut:

dari batubara
dari minyak & gas alam
dari tenaga nuklir
dari panas bumi
dari tenaga air

8000 - 16000 MW (12 - 25%)
12000 - 39000 MW (20 - 61%)
15000 - 25000 MW (23 - 39%)

5 0 0 - 6000 MW(1 - 9%)
4 0 0 0 - 5000 MW (6 - 8%)

3 1 . Seperti diketahui, mengingat sejarah perkembangan tenaga listrik di Indonesia dan
disebabkan karena keadaan geografis tanah air kita yang terdiri dari 5 pulau besar
dan ribuan pulau lainnya, maka sistim kelistrikan di Indonesia terdiri dari sistim
kecil yang terpisah-pisah.

32. Perkembangan serta distribusi pemakaian tenaga listrik (PLN) di Indonesia pada
tahun 1968 dan pada tahun 1974 dapat dilihat dari Tabel 7.

Tabel 7. DISTRIBUSI PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (PLN)

DI INDONESIA PADA TAHUN 1968 DAN TAHUN 1974.

Ja wa

Sumatera

Kalimantan

Sulawesi

M a l u k u

Irian Jaya

Nusa Tenggaia

Jumlah

1 9 6 8

Pendu-
duk

Juta
orang
(%)

74,44
(64,6)

18,82
(16,3)

4,91
( 4,3)

8,47
(7,40

0,94
( 0,8)

0,93
( 0,8)

6,64
( 5,8)

115,15
(100)

Distri-
busi Pe-
makaian
Listiik
Juta

kWh
(%)

962,36
(79,9)

159,25
(13,2)

24,42
( 2,0)

42,98
(3,6)

4,38
( 0,4)

10,98
( 0,9)

1204,37
(100)

Pema-
kai
per
orang
kWĥ
Kapita
(%)

12,9

8,5

5,0

5,1

4,7

1,7

10,5

1 9 7 4

Pendu-
duk

Juta

orang
(%)

86,35
(64,4)

22,08
(16,5)

5,75
( 4,3)

9,93
( 7,4)

1,11
( 0,8)

1,06
( 0,8)

7,79
( 5,8)

134,07

Distri-
busi Pe-
makaian
Listrik
Juta
kWh
(%)

1920,53
(81,4)

244,65
(10,3)

55,52
( 2,4)

78,61
( 3,3)

9,95
( 0,4)

17,84
( 0,8)

34,17
( 1,4)

2370,27
(100)

Pema-
kai
per
orang

kWh

Kapita

22 3

114

9,7

7,9

9,0

16,3

4,4

17,7

Kenaikan
Pemakaian
Listrik
1968-1974
/ or \(70 )

100,5

53,6

127,4

82,9

127,2

211,2

96,8
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33. Pulau Jawa relatip miskin akan sumber daya energi seperti tercermin sepintas dari
pada distribusi potensi cadangan sumber daya energi pada Tabel 8 dan dengan luas
wilayah 1347000 Km2, merupakan 6,65% dari pada seluruh luas 2027000 Km2

wilayah Indonesia, tetapi dihuni oleh ± 64,4% dari seluruh penduduk Indonesia.
Tenaga listrik (PLN) yang dipakai di pulau Jawa sebesar 81,4% dari pada seluruh
pemakaian di Indonesia.

TABEL 8. PERK1RAAN POTENSI SERTA DISTRIBUSI CADANGAN
SUMBER DAYA ENERGI DI INDONESIA

P u l a u

Sumatera
J a w a
Kalimantan
Sulawesi
Irian Jaya
Pulau Lain-lain

J u m l a h

Potensi Hydro

(MW)

6750
2500
7000
5600
9000

150

31000

Batubara

106 ton

1030
15

111
—
—
24

1180

Minyak

106 barrel

15.109

GasAlam

22O.1O6TCE

34. Dilihat dari segi satuan wilayah sistim kelistrikan (electrical interconnection system),
sistim kelistrikan di tiap pulaupun sampai saat ini masih merupakan suatu sistim
yang terpisah-pisah dengan beban yang relatip kecil. Wilayah sistim kelistrikan yang
relatip besar umumnya masih berkisar pada sistim kelistrikan di sekitar kota besar
seperti terlihat pada Tabel 9.

TABEL 9. DAFTAR BEBERAPA SISTIM KELISTRIKAN YANG RELATIP
BESAR DI INDONESIA (Maret 1977)

P u l a u

Sumatera

J a w a

Kalimantan

Sulawesi

Wilayah Sistim Kelistrikan

Medan
Palembang

Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur

Pontianak
Samarinda/Balikpapan
Banjarniasin

Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara

Beban (MW)

39,5
22,0

348,9
86,7

120.6

4,8
5,9

10,8

19.8
13,0
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POLA PENGEMBANGAN KELISTR1KAN M INDONESIA.

35. Sejarah kehidupan manusia sejalan dengan tingkat kemampuannya untuk menye-
diakan energi. Dimulai dan kemampuan penyediaan energi dalam jumlah yang
sangat terbatas dengan cara menggosokkan dua batuan untuk sekedar menyalakan
api sampai kepada kemampuan penyediaan energi dalam waktu yang sangat singkat
dengan satu sentuhan sudah tersedia sejumlah tenaga listrik yang diperlukan. Sebe-
lum akhir tahun 1973, dengan harga minyak yang relatip sangat murah orang mengira
persediaan minyak cukup banyak dan keadaan masa itu seakan-akan memberi kesan
dunia tidak akan pernah menghadapi masalah kekurangan energi. Krisis energi
pada tahun 1973, membawa kejutan dan khalayak ramai mulai menyadari bahwa
berbagai bentuk energi yang dipakai sampai saat itu suatu ketika akan dapat habis
seperti terlukiskan pada Gambar No. 1.
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Orang mulai bertanya apakah tnanusia dapat menyediakan energj secukupnya di masa
depan. Dan orang mulai berpikir, bagaimana kiranya bentuk kehidupan manusia
tanpa tersedianya energi yang cukup memadai.
Maidn tinggi tingkat in dustri suatu bangsa, tnakin besar pula tingkat kebutuhan
tenaga listriknya terhadap seluruh kebutuhan energinya. Mengingat persediaan sum-
ber daya energi fossil (te/utama minyak)akanmakin langka dan dengan demikian har-
ganya akan terus meningkat, maka substitusi berbagai jenis kebutuhan energi dengan
sumber tenaga listrik yang memakai bahan bakar yang kurang langka persediaannya
(nuklir) akan terus meningkat. Kecenderungan usaha substitusi terus berkembang,
misalnya, bahan bakar minyak untuk angkutan mulai diusahakan untuk diganti
dengan tenaga listrik. Pemanasan dengan gas alam dan minyak mulai diusahakan di-
ganti dengan listrik, solar dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kecenderungan
pemakaian listrik di masa depan akan terus meningkat bukan saja karena jumlah
penduduk, jumlah rumah tangga, in dust ri, perdagangan dan jasa yang terus mening-
kat tetapi juga akibat adanya substitusi berbagai jenis kebutuhan tenaga dengan
tenaga listrik. Sebuah studi di A.S. menyebutkan 70% dari pa da seluruh kebutuhan
energi A.S. dapat dipenuhi dengan tenaga listrik sedangkan saat ini hanya 11% ber-
asal dari tenaga listrik.

36. Pengamatan kwalitatip seperti terlihat pada Gambar No. 2 dan pengamatan statistik
seperti pada Gambar 3 menunjukkan adanya korelasi antara tingkat pendapatan
perkapita dan tingkat pemakaian listrik per-kapita.
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PER CAPITA ELECTRICITY CONSUMPTION
AS A FUNCTION OF THE PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT
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37. Dengan demikian orang umumnya sepokat untuk beipendapat bahws energi pada
umumnya dan tenaga listrik pada khususnya merupakan sarana kehidupan suatu
bangsa dan negara. Ketidak mampuan mcnyediakan energi/tenaga listrik dalam
jumlah dan waktu yang dipedukan akan merupakan hambatan bagi kehidupan
bangsa dan negara.

38. Mengingat usaha penyediaan energi khususnya penyediaan tenaga listrik meruptkan
suatu usalu padat modal, sedangkan sumber daya energi yang diperlukan untuk
menyediakan energi tersebut maldn langka adanya dan dengan demikian akan makin
menjadi mahal harganya, perencanaan serta pengelolaan penyediaan serta peme-
nuhan kebutuhan tenaga listrik harus dilaksanakan dengan upaya seoptimal mungkin
dan jauh hari sebelum kebutuhan energi tersebut diperlukan.

39. Proses perencanaan sektor listrik merupakan bagian dari pada proses pengelolaan
(management) kelistrikan dan proses perencanaan sektor listrik merupakan bagian
daripada kerangka proses perencanaan dan pembangunan nasional.
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40. Penyusunan rencana kelistrikan dilaksanakan meldui proses :
1) Analisa keadaan guna menetapkan file sistem tetap (fixed system) yang

terdiri atas keadaan sebelum perencanaan tersebut dimulai dan keadaan
yang telah ditetapkan (committed) sampai batas usaha waktu tertentu
selama studi perencanaan.

ii) Penyusunan ramalan beban (load forecasting).
Menyusun ramalan masa depan apalagi ramalan yang berjangka waktu
panjang merupakan tugas yang sangat sulit. Karena itu ramalan beban
sebagai input perencanaan merupakan salah satu kelemahan mata rantai
input perencanaan. Karena kesulitan dalam penyusunan ramalan keadaan
masa depan, akhirnya disusun ramalan keadaan dalam berbagai urutan
kemungkinan kejadian yang skenario, yang lantas dipergunakan sebagai
data input perencanaan.

iii) Pencarian serta penyusunan berbagai alternatip perluasan (alternatives
expansion planning), yang mungkin dapat dipergunakan untuk meme-
nuhi kebutuhan tambahan di samping mempergunakan sistim tetap yang
telah ada. Dalam teknik perencanaan altematip perluasan ini disebut
sistem variable (variable system), sebagai kemungkinan berbagai variant
rencana perluasan yang mungkin akan ditambahkan pada sistim tetap
guna memenuhi kebutuhan secara optimal.

iv) Simulasi pemilihan alternatip perencanaan yang optimal diperoleh dengan
mempergunakan kumpulan data ramalan beban, sistim tetap dan sistim
variable, sesuai dengan sasaran perencanaan yang telah ditetapkan. Sasaran
optimal yang dicari umumnya adalah nilai tunai (present worth value)
minimal biaya tetap dan biaya variable pengusahaan sistim dengan meng-
anggap keuntungan (benefit) yang akan diperoleh pada penyediaan tenaga
listrik tetap sama dan persyaratan batas sistim kelistrikan tetap dipenuhi.

41. Teknik optimisasi berdasarkan uraian di atas terus berkembang. Program computer
WASP (WIEN AUTOMATIC SYSTEM PLANNING) yang disusun oleh IAEA dan
diedarkan secara luas merupakan salah satu program computer perluasan sistem
pembangkitan yang baik. Program WASP tersebut telah kita pergunakan dalam
menyusun Nuclear Power Planning Study for Indonesia (on Java Isiand) tahun 1974.

42. Walaupun sistim perencanaan dalam bentuk computer program yang tersedia (seperti
WASP tersebut) sudah sangat baik, hambatan utama justeru terletak pada tingkat
ketelitian input data seperti:
- Tingkat ketelitian serta kepastian akan data ramalan beban.
— Tingkat kemantapan harga modal (capitan cost) berbagai komponen perenca-

naan (berbagai pusat tenaga listrik).
- Tingkat kemantapan harga bahan bakar sebagai salah satu unsur biaya yang

makin penting artinya dalam pembangkitan tenaga listrik.
— Tingkat bunga modal dalam suasana ekonomi dunia yang kurang stabil seperti

akhir-akhir ini.

43. Di samping optimisasi sistem pembangkitan, sistim transmissi dan sistem distribusi
pun perlu direncanakan secara optimal sehingga terjamin adanya keseimbangan
antara ketiga sistem tersebut dan akhirnya biaya penyaluran sampai kepada para
pemakai dapat diusahakan semurah mungkin serta tetap pada persyaratan keamanan
dan keandalan penyaluran yang diinginkan.

DASAR DAN PEDOMAN PERENCANAAN.

44. Dasar dan pedoman perencanaan PLN tentunya bersumber kepada keempat peratur-
an tersebut pada Bab Pendahuluan serta sesuai pula dengan garis-garis kebijaksanaan
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Pemerintah serta Rencana Pembangunan Pemerintah pada umumnya.
Secara umum Dasar dan Pedoman Perencanaan PLN adalah sebagai berikut:

44.1.Rencana pembangunan didasarkan pada perhitungan sosio-tekno-ekonomis yang
setepat mungkin dalam pemilihan cara konversi tenaga guna memanfaatkan keka-
yaan alam dan perkembangan teknologi listrik.

44.2. Mempersiapkan dan menyesuaikan kemampuan untuk melipatgandakan penye-
diaan tenaga listrik sesuai dengan tahap pembangunan nasional, sehingga dapat
mengejar ketinggalan penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat dalam
jangka waktu yang sesingkat-singkatnya baik dalam jumlahnya maupun dengan
mutu yang dapat diandalkan. Untuk mengejar pertumbuhan Pendapatan Nasional
(GNP) sebesar 7 - 8 % per tahun diperlukan input pertumbuhan kelistrikan 18%
setiap tahunnya.
Pertumbuhan 18% tiap tahun ini adalah pertumbuhan listrik dalam kondisi kebu-
tuhan tertekan (suppressed demand). Bilamana kondisi kebutuhan tertekan ini
diperhitungkan sebuah konsultan melaporkan diperlukan angka pertumbuhan listrik
yang lebih besar, yakni 32% setiap tahun selama periode 1974-1982.

44.3. Di samping pembangunan kelistrikan di kota-kota besar, juga melaksanakan pro-
gram perlistrikan sampai ke kota-kota kecamatan dan pedesaan, sehingga dengan
demikian pemerataan pembangunan akan lebih nyata. listrik untuk pedesaan tidak
berbeda dengan pembangunan prasarana pada umumnya, di^mana "financial of
return" tidak dipertimbangkan secara langsung.

44.4. Usaha-usaha peningkatan sistim kelistrikan harus selalu diusahakan dengan memper-
hatikan azas keseimbangan antara sistim pembangkitan, sistim transmisi dan sistim
distribusinya.

44.5. Perencanaan dan pembangunan kelistrikan mengarah kepada pendekatan regional,
yang berarti mengusahakan terciptanya suatu sistim interkoneksi kelistrikan regio-
nal, dengan sistim satuan pembangkitan yang lebih besar tetapi harus tetap seim-
bang dengan sistim transmisi dan distribusinya.

44.6. Perencanaan kelistrikan PLN harus ditujukan ke arah usaha mengurangi "captive
power" yang membangkitkan tenaga listriknya dari satuan pembangkitan kecil
yang relatip mahal dan kurang efisien.

44.7. Peningkatan daya guna sistim dengan usaha perbaikan pada sistim, untuk memper-
kecil kerugian sistim. Usaha memperkecil kerugian bukan saja akan menghemat
bahan bakar tetapi juga memperkecil investasi pembangunan daya terpasang pusat
pembangkitan.

HAMBATAN-HAMBATAN.

45. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan pemakaian sumber daya encrgi, hambatan
yang dihadapi:

45.1. Keterbatasan dalam penyediaan dana pembangunan.
Sebagaimana dimaklumi usaha perlistrikan adalah usaha padat modal. Kemampuan
penyediaan dana yang serba terbatas dan berlangsung begitu lama akan merupakan
hambatan yang sangat berat akibatnya bagi perkembangan perlistrikan dan ten-
tunya juga akan mempengaruhi sektor kegiatan lainnya yang merrierlukan tenaga
listrik. Keadaan kelistrikan di Indonesia pada dewasa ini yang masih jauh dari
memuaskan terutama disebabkan oleh masalah keterbatasan dalam penyediaan
dana yang sangat terbatas menyebabkan penyediaan tenaga listrik menjadi sangat
terbatas dan akhirnya bahkan menimbulkan ekses umum sebagai akibat perbedaan
yang sangat besar antara permintaan dan kemampuan penyaluran. Ketimpangan
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antara permintaan dan kemampuan penyaluran listrik (suppresed demand) ter-
dapat di mana-mana di seluruh Indonesia, pada hal tarap hidup masyarakat dewasa
ini secara sadar sudah sangat merasakan kebutuhan akan jasa pelayanan pemakaian
tenaga listrik tersebut. Perkembangan industri pada akhir PELITA I ternyata lebih
cepat dari pada yang diperkirakan semula. Karena itu tidak mengherankan kalau
terdapat kecenderungan industri mengadakan pembangkitan tenaga listrik sendiri
(captive power). Hal ini terasa sampai saat ini. Pembangkitan tenaga listrik secara
kecil-kecilan, tersendiri dan terpisah-pisah dalam bentuk "captive power" ini
(umumnya tenaga diesel) bila dibiarkan terus berkembang akan merupakan pem-
borosan dana nasional; karena penyediaan tenaga listrik dengan satuan kecil biaya
pembangunannya (per KW daya terpasang) relatip lebih mahal dan sistim cadangan-
nya relatip lebih banyak. Ini berarti akan diperlukan biaya investasi dana nasional
(valuta asing) yang lebih banyak. Di samping itu pemakaian bahan bakar minyak
satuan pembangkitan kecil inipun relatip lebih boros dan penyediaan bahan bakar
karena hams berbentuk bahan bakar minyak akan merupakan masalah kelak. Sebab
dengan demikian ekspor minyak (sebagai salah satu pendapatan utama Indonesia un-
tuk membiayai pembangunan nasional) harus terus dikurangijumlahnya karena di-
perlukan oleh "captive power" tersebut. Sedangkan bila pembangunan pusat listrik
dengan satuan besar, substitusi bahan bakar minyak masih mungkin dilakukan
dengan jenis bahan bakar lainnya (air, batubara, gas alam, nuklir).
Keterbatasan dalam penyediaan dana pembangunan juga mengakibatkan sulitnya
meningkatkan mutu penyediaan tenaga listrik. Sering kurangdisadaribahwapening-
katan mutu penyediaan tenaga listrik harus dibayar pula dalam bentuk penyediaan
sistim cadangan yang lebih tinggi, baik pada pusat pembangkitan maupun pada
jumlah antaran jaringan transmisi dan distribusi. Diperlukan pula fasilitas penga-
turan seperti load dispatching centre dengan peralatan telekomunikasinya yang
semuanya memerlukan dana pembangunan dan biaya pengusahaan. Mutu penya-
luran tenaga listrik yang rendah akhirnya menimbulkan citra buruk yang ber-
langsung lama. Mengembalikan kepercayaan tersebut memerlukan waktu yang lama
dan seiing dapat mempengaruhi pengusahaan serta penghasilan PLN, karena sering
tenaga listrik yang telah tersedia tidak segera dimanfaatkan oleh calon konsumen
yang masih meiniiiki~prasangka citra buruk tersebut.
Keterbatasan penyediaan dana pe ibangunan tidak saja menyangkut proyek pem-
bangunan pusat tenaga listrik, tetapi juga menyangkut dana pembangunan proyek
jaringan transmisi dan distribusi. Pada kenyataannya usaha untuk mendapatkan
bantuan proyek bagi proyek jaringan transmisi dan distribusi sering mendapat ke-
sulitan karena pada umumnya negara donor lebih condong memberikan bantuannya
untuk proyek pembangkitan.
Krisis energi yang antara lain mengakibatkan kenaikan harga sehingga pembangunan
berbagai proyek mengalami cost over-run. Hal ini bukan saja berarti memperkecil
dana yang telah tersedia, karena harus disediakan anggaran biaya tambahan, tetapi
juga memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan prosedur proyek
bersangkutan. Keterbatasan dana pembangunan bukan saja meliputi keterbatasan
dalam pencarian serta penyediaan dana valuta asing tetapi juga penyediaan alokasi
biaya Rupiah yang terbatas yang tidak selalu seimbang dengan dana valuta asing
yang telah tersedia, sehingga tidak memungkinkan diadakannya persiapan-persiapan
melaksanakan proyek yang telah diproyeksikan.
Dilihat dari segi perencanaan sistim kelistrikan, keterbatasan dalam penyediaan
dana pembangunan sering menyebabkan penyusunan program pembangunan sistim
tidak lagi didasarkan atas pilihan alternatip perencanaan yang paling optimal.
Di dalam alternatip perencanaan yang optimal sering terdapat pusat tenaga listrik
seperti PLTA dan PLTN yang memerlukan dana pembangunan yang relatip lebih

padat modal, tetapi memerlukan biaya pengusahaan (variable cost) yang relatip
lebih rendah.
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Keterbatasan akan dana pembangunan sering memaksa untuk mengganti pemba-
ngunan proyek yang relatip lebih padat modal tersebut dengan proyekyang relatip
lebih murah modal pembainumannya, misalnya mengganti program pembangunan
PLTA dengan PLTG. Tragedi "poverty is expensive" memang banyak dijumpai
pada program perencanaan berbusmi negara dan lebih banyak dialami oleh negara
miskin.

45.2. Hambatan lainnya sering dihadapi dalam segi kebijaksanaan pemerintah pada
umumnya. Prosedur Bantuan Proyek, yang proses realisasinya memerlukan waktu
cukup lama ( 2 - 3 tahun). Revisi DIP yang memerlukan waktu lama, yang justeru
dibutuhkan pada saat kegiatan puncak (peak activity), sebagai akibat harga hasil
tender lebih tinggi dari pada yang diperkirakan di DIP atau kesulitan teknis pelak-
sanaan sehingga perlu merobah rencana. Kebijaksanaan Pemerintah di bidang harga
bahan bakar yang tidak mendorong ke arah pemakaian bahan bakar yang banyak
tersedia di bumi Indonesia dan lebih murah harganya di pasaran dunia.
Kebijaksanaan Pemerintah di bidang penggunaan produksi hasil barang dalam
negeri, sehingga hasil produksi barang kelistrikan dalam negeri sering lebih mahal
dari harga luar negeri. Sedangkan pemasukan barang ex-bantuan luar negeri sangat
dipengaruhi prosedur. Kebijaksanaan Perpajakan yang merangsang pihak industri
untuk membangkitkan tenaga listriknya sendiri dilihat dari segi penggunaan dana
nasional sebenarnya kurang efisien. Dan kelak penyediaan bahan bakarnya yakni
minyak akan menjadi masalah. Penyelesaian masalah perijinan tanah untuk pusat
listrik, gardu induk, galian kabel, trase jaringan dan sebagainya di beberapa daerah
memakan waktu terlalu lama, di lain pihak tidak diperkenankan pengadaan penye-
diaan dana (DIP) jauh sebelum dimulainya kegiatan phisik. Dana yang disetujui
hanya cukup untuk jangka pendek saja, sehingga sangat menyulitkan apabila dia-
dakan perluasan-perluasan yang harus diadakan sesuai perkembangan kebutuhan
listrik itu.

45.3. Kekurangan tenaga ahli serta kekurangan fasilitas yang tersedia di PLN juga meru-
pakan hambatan dalam perencanaan dan pembangunan proyek kelistrikan. Keku-
rangan tenaga ahli ini secara bertahap akan diatasi dengan cara antara lain melalui
training, scholarship dan sebagainya. Perbaikan fasilitas juga akan terns meningkat
sesuai dengan meningkatnya kemampuan pembiayaan PLN dan Pemerintah.

RENCANA KELISTRIKAN DI INDONESIA.

46. Berdasarkan atas perkembangan politik, sosial,. ekonomi pada umumnya maupun
pertumbuhan kelistrikan yang dialami sampai saat ini dan berlandaskan atas pedoman
perencanaan, potensi serta hambatan yang akan dihadapi, pola perencanaan perluasan
sistim pembangkitan PLN yang berhasil disusun dan disetujui untuk dilaksanakan
pembangunannya dapat dilihat seperti tertera pada Tabel 10, bagi rencana perluasan
sistim kelistrikan Pulau Jawa dan seperti pada Tabel 11, bagi rencana perluasan
sistim kelistrikan di luar Pulau Jawa.

47. Sedangkan rencana perluasan sistim jaringan transmissi Pulau Jawa dapat dilihat pada
Gambar 4 dan Tabel 12.

48. Dilihat dari segi perkembangan sistem kelistrikan (periksa pula Bab 34, Tabel 9,10
dan 11), maka sampai dengan tahun 2000, maka hanyalah sistem kelistrikan Pulau
Jawa sajalah yang rupanya akan berkembang menjadi sistim jaringan interkoneksi
kelistrikan yang relatip besar. Sedangkan sistem kelistrikan lainnya di luar Pulau
Jawa, seperti.sistim Medan,sistem Palembang, sistim Kalimantan Barat, sistim Ban-
jarmasin, sistemiSamarinda/Balikpapan, sistem jaringan Sulawesi Selatan dan sistim
jaringan Sulawesi Utara tetap saja akan merupakan sistim jaringan kelistrikan yang
terpisah dan berdiri sendiri.
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5. fLTT

(MW)

(MW)

340

340

57

1005

77/78

2932
17

977
3909

687
65

408

408

200
50

2S0

340
20

180
40

580

57

1295

78/79

436

200
100

50

100

450

340
20

180
40
40

620

14

1520

79/80

3577
22

1191
4769

838
65

408
27
_

4364
22

1416
5780
1015

65

408
27
14

450

200
100

100

200

600

340
20

180
40
40

620

1670

80/81

5324
22

1681
7005
1230
"65

408
54
28

- 1
13
35

529

200
100

100
100
300
200

1000

340
20

180
40
40

620

2149

81/82 82/83

83/84

83/84

84/85

84/85

85/86

85/86

86/87

86/17

6495
22

1995
8491
1491

65

408
54
28
_
_

1
13
25

529

200
100

100
100
300
400

_

1200

340
20

180
40
40

620

30

2379

7924
22

2347
10291
1807

65

408
54
28
_
_

1
13
25

529

200
100
200
100
100
300
400

_

1400

340
20

180
40
40

620

30

2579

9589
21

2800
12388

2176
65

408
54
28
_
-

1
13
25

529

200
100
200
100
200
300
400
200

1700

340
20

180
40
40

620

30

2879

11506
20

3264
14771
2549

65

408
54
28

175
. -

1
13
25

704

200
100
200
100
200
300
400
200
375

2075

340
20

180
40
40

620

30

342»

13692
19

3640
17332
3044

65

408
54
28

525
60

1
13
25

1114

200
100
200
100

-200
300
400
200
750

2450

340
20

180
40
40

620

30

4214

16157
1«

4311
20478

3438
68

408
54
28

700
180

1
13
25

1409

200
100
200
100
200
300
400
200
750

2450

340
20

180
40
40

620

30

4509



Tabel 11 RENCANA PERLUASAN SISTIM PEMBANGKITAN LUAR JAWA.

UJARMWA : PENJUALAN KWh, BEBAN PUNCAK DAN KAPASITAS TERPASANC

A.

B
C.
D.
E.

Sasuran pcnjuakin
Kcnaikan
Rugi - ruei
Knctsi dibangkitkan
I-'aktor bcban
Kapasitas terpasan

1. PLTA
Basis
batang Agam
Tes
Riam Kanan
Maninjau
Tonsca Lama
Scnlani
Tcnggari
Sadang
Ayung

Jumlah PLTA

2. R T O
Basis
Belawan
Bukit Asam
Banda Acch
Kupang ,
Bafikpapan
Ombilin
Tallo Lama
Belawan

Jumlah PLTU

3. PLTG

Basis
Medan
TomposofGeo}
Keiinci(Geo)

Jumlah PLTG

4. Jumlah PLTD

g

3
3-4
3
1-4

l^t
1-4
1-3

1&2
1-4
142
142
142
1-3
1-3
344

2x20
I

Iml kapasitas teipasang

(CWh)
(%)
(CWh)
(CWh)
(%)
(MW)

76/7?

583

233
816
65

38

(MW)

(MW)

(MW)

(MW)

(MW)

50

107

236

430

77/78

682
17

227
909
65

38

38

107
40

147

392

627

78/79

80S
18
268
1073
65

38
3

41

50

107
40

147

433

671

79/80

966
20

305
1271
65

38
3
4
10

50

107
40

147

537

788

80/81

1178
22
352
1530
65

38
3
4
10
17
3

50

107
40

147

640

912

81/82

1438
22

405
1843
65

38
3
4
10
34
3

92

50
130

180

107
40

147

704

1123

82/83

1754
22

466
2220
65

38
3
4
10
51
3
13

122

50
130
100
50
25
25

380

107
40

147

788

1436

83/84 84/85 85/86 86/87

2122
21

531
2653

65

38
3
4

10
51

3
13
17

105
10

254

50
130
2G0
50
50
50
25
_

555

107
40
_
-

147

2547
20

637
3183

65

38
3
4 •

10
51

3
13
17

105
10

254

50
130
200
50
50
50
75
30
_

635

107
40
_
_

147

3030
19

711
3741

65

38
3
4

10
51

3
13
17

105
10

254

SO
130
200
50
50
50
75
90

;400
1095

107
40

S
5

157

3576
18

839
4415

65

38
3
4

10
51

3
26
17

105
10

267

50
HO
200
50
50
50
75
90

400
1095

107
40

5
5

157

865

1820

868

1903

899

2404

939



49. Dari segi kemungkinan penggunaan atau pemasangan satuan pembangkitan PLTN
di suatu sistim jaringan, maka hanya Sistim Jaringan Pulau Jawa sajalah yang mung-
kin secara ekonomis akan dapat menatnpung pembangunan PLTN pertama di Indo-
nesia sebelum tahun 1990.
Hal ini terutama bukan saja discbabkan oleh befcan listrik. Sistim Jaringan Pulau
Jawa yang relatip lebih/sudah cukup besar, tetapi juga disebabkan oleh karena
Pulau Jawa merupakan kawasan yang relatip miskin akan sumber daya energi diban-
dingkan dengan pulau pulau besar lainnya di luar Pulau Jawa (periksa Bab 33).

50. Dengan demikian langkah pertama untuk menjajagi kemungkinan pembangunan
PLTN yang pertama di Indonesia di suatu lokasi di Pulau Jawa tetap dapat diper-
timbangkan.
Pemenuhan tenaga listrik Pulau Jawa dengan sumber daya energi lainnya relatip agak
sulit. Sumber daya hidro yang tersedia di Pulau Jawa relatip kecil dibandingkan
dengan seluruh kebutuhan (periksa Bab 33, Tabel 8).
Persediaan minyak di Pulau Jawa juga tidak memadai dan karena minyak di bumi
akan makin langka, maka harganyapun akan menjadi makin mahal pula. Gas Alam
juga tersedia tidak cukup guna memenuhi seluruh kebutuhan listrik Pulau Jawa
karena gas alam sudah ditetapkan pemakaiannya untuk keperluan sektor lainnya,
seperti untuk produksi pupuk, semen, keperluan rumah tangga dan lain-lainnya.
Di samping itu minyak dan gas alam merupakan sumber pendapatan negara yang
sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional, dan karena itu pemakaian-
nya di dalam negeri seyogyanya mulai dibatasi.
Batubara mungkin merupakan sumber tenaga yang relatip murah di samping tenaga
nuklir guna memenuhi kebutuhan energi Pulau Jawa. Cadangan batubara yang
tersedia di Pulau Jawa sepanjang yang diketahai tidaklah memadai. Cadangan batu-
bara yang tersedia sangat banyak diketahui berada di Bukit Asem, Sumatera Selatan.
Masalahnya hanyalah bagaimana menyediakan batubara yang tersedia di Sumatera
Selatan bagi keperluan Pulau Jawa agar dapat bersaing dengan sumber daya energi
lainnya. PLTU Suralaya (Banten) akan merupakan PLTU Batubara besar pertama
di Indonesia dan akan merupakan batu ujian pertama bagi upaya penyediaan batu-
bara bagi PLTU di Pulau Jawa. Satuan PLTU Suralaya sebesar ± 375 MW bila diu-
sahakan selama 6000 [ jahun^ ^m ^ " S 8 1 1 menggunakan mutu batubara dengan nilai
kalori efektif sebesar 5300 kcal/kg, akan memerlukan sebanyak ± 1 , 2 juta ton
setiap tahunnya. Bila akhirnya PLTU Suralaya jadi dibangun sampai dengan 3000
MW maka batubara yang hams diangkut ke lokasi tersebut akan menjadi sebesar
£ — 10 juta ton setiap tahunnya.
Tenaga panas bumi mungkin pula merupakaii suatu alternatip lain dalam rangka
penyediaan tenaga listrik. Walaupun tenaga panas bumi yang dilaporkan tersedia
di Pulau Jawa besar, tetapi perkembangan teknologinya masih berada dalam taraf
yang belum dapat memberikan harapan yang meyakinkan.

51. Dengan melihat kembali hasil Nuclear Power Planning Study (NPPS) suatu studi
yang dilaksanakan bersama antara Indonesia (BATAN/PLN) dan International
Atomic Energy Agency (IAEA), di Wina selama bulan Pebruari s/d April 1974,
dan diterbitkan pada Oktober 1976 yang melaporkan bahwa : Beban listrik pulau
Jawa yang dipergunakan pada studi tersebut, seperti terlihat pada Gambar 5, jauh
lebih tinggi dari pada beban listrik yang diperkirakan pada rencana perluasan sistim
pembangkitan PLN Pulau Jawa seperti tertera pada Tabel 10. Bila dibandingkan
dengan beban tertinggi (higher forecast) dan dengan beban terendah (lower forecast)
NPPS dan PCR, rancangan PLN tetap masih lebih rendah. Ini tidaklah berarti bahwa
ramalan beban dalam NPPS tersebut salah.
Masalahnya ialah ramalan. beban tertinggi NPPS mungkin mencerminkan potensi
seluruh kebutuhan listrik Pulau Jawa, sedangkan rancangan beban (peak) PLN,
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merupakan pencerminan kemampuan PLN sesuai dengan dana yang tersedia atau
mencerminkan kemampuan jangkauan pasaran listrik yang mungkin atau diusahakan
hendak dicapai PLN, dengan lebih memperhatikan pengalaman serta hambatan-ham-
batan yang dihadapi PLN dalam mengemban tugas penyaluran tenaga listrik di Indo-
nesia selama ini.

Perbedaan antara beban tertinggi dan rencana PLN tersebut tentunya akhirnya akan
menimbulkan kembali masalah captive power dengan kemungkinan pemakaian dana
dan pemakai sumber daya energj bagi pembangkitan tenaga listrik secara kurang
efisien. Hal ini disebabkan karena banyak pemakai listrik yang tidak mendapat
sambungan listriknya dari PLN akan membangun pusat listriknya secara tersendiri,
terpisah dan dengan satuan kecil dengan memakai bahan bakar minyak yang relatip
lebih mahal dari pada jenis bahan bakar lainnya.

52. Dengan pemakaian perkiraan ramalan beban terendah NPPS, hasil optimisasi sistim
pembangkitan Pulau Jawa seperti terlihat pada Tabel 13.
Dari Tabel 13 tersebut kelihatan sampai dengan tahun 1992 diperlukan satuan pem-
bangkitan batubara sebesar 2200 MW dan satuan pembangkitan nuklir sebesar
6400 MW.

53. Dengan mempergunakan hasil optimisasi perluasan sistim pembangkitan NPPS
terendah yang lebih mirip dengan rancangan ramalan beban PLN, pertanyaan yang
timbul dilihat dari segi pembangunan kelistrikan ialah.

i) Mampukah dibangun PLTN pertama sebesar 1 x 600 MW dan sudah siap
beroperasi pada tahun 1985? Bila dipergunakan rancangan ramalan beban
PLN yang lebih rendah optimisasi sistim pembangkitan PLTN yang pertama
mungkin akan diperlukan pada tahun 1987.
Mampukah PLTN pertama tersebut diselesaikan dan siap beroperasi pada
tahun 1987?

ii) Mampukah sampai dengan tahun 1992 menurut ramalan NPPS terendah
(atau tahun 1994 menurut perkiraan rancangan ramalan beban PLN)dapat
dibangun sebanyak 8 (delapan) satuan PLTN dengan daya terpasang sebesar
6400 MW?

Hambatan yang dihadapi cukup banyak dan pelik, bukan saja dilihat dari segi waktu
dan dana, tetapi juga segi penyediaan tenaga ahli guna menangani pembangunan dan
pengusahaan pembangunan tersebut, bukan saja pada sektor pembangkitan tetapi
juga pada sektor transmissi dan distribusi daya disediakan sektor pembangkitan
tersebut.
Hambatan perkembangan politik dunia sehubungan dengan pembangunan suatu
PLTN seperti terlihat akhir-akhir ini tidak dapat diabaikan begitu saja dan pasti akan
mempengaruhi proses pembangunan suatu PLTN di Indonesia.

54. Dengan demikian kebutuhan seluruh daya sebesar 64000 MW pada tahun 2000
(suatu angka yang mencerminkan perkiraan pemakaian tenaga listrik Indonesia pada
tahun 2000 sebesar 1200[-JsWh ^ m angka perkiraan pemakaian tenaga listrik

C3J31X3.

tersebut masih lebih rendah daripada perkiraan pemakaian tenaga listrik dunia rata-
rata pada tahun 1971/1972 periksa Bab 29), di mana peranan tenaga nuklir sebesar
15000 - 25000 MW, seperti yang diperkirakan dalam (Bab 30) perlu pula ditanyakan
serta direnungkan kembali.
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Tabel 12. RENCANA PERLUASAN TRANSMISSI PLN
PULAU JAWA

NO. LOCATION

1. PRIOK - PLUMPANG
2. BEKASI - PLUMPANG
3. BEKASI - P. GADUNG
4. GAMBIR - PLUMPANG
5. GAMBIR-P. GADUNG
6. BEKASI - K - CIBINONG
7. " X " - " A "
8. BANDUNG SEL - KAMOJANG
9. KAMOJANG - GARUT

10. CILEGON S-SURALAYA
11. DAGO-PADALARANG
12. KUJANG - NEWKOSAMBI
13. GARUT - TASIKMALAYA
14. SERPONG-"Z"
15. SERANG - W. GUNUNG
16. W. GUNUNG - KRASAK
17. CIBADAK - SUKABUMI
18. CONNECTION TO CIBADAK
19. CONNECTION TO K
20. PURWAKARTA - SUBANG
21. ARJAWINANGUN - JATIBARANG
22. CONNECTION TO KADIPATEN
23. CANGKRDSfG - JATIBARANG
24. INDRAMAYU - JATIBARANG
25. KUNINGAN - SUNYARAGI
26. BABAKAN - SUNYARAGI
27. MALANGBONG - TASIK
28. CIAMIS-TASIK
29. CIAMIS - BANJAR
30. NEW KOSAMBI - SUKAMANDI
31. CONNECTION TO NEWKOSAMBI
32. CONNECTION TO CIBINONG
33. ANGKE-ANCOL
34. ANGKE-ANCOL
35. PLUMPANG-PRIOK
36. ANCOL-PRIOK
37. M.KARANG-Y
38. Y-M.KARANG
39. TANGERANG - SERANG - CILEGON
40. ANGKA-M.KARANG
41. M. KARANG - "X" - CAWANG
42. TEGAL - SUNYARAGI - U. BERUNG

VOLTAGE

150 ugc
150 onl
150 ohl
50 ugc
70 ugc

150 oh]
400 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 old
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl

150 ohl
150 ugc
150 ohl
150 ugc
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl

KM YEAR

7,2 cct
11,2 cct
3,2 cct

10,2 cct
2,2 cct

31,2 cct
22,2 cct
27,2 cct
18,2 cct
15,2 cct
13,2 cct
45,2 cct
45,2 cct
15,2 cct
80,2 cct
64,2 cct
18,2 cct

1,2 cct
3,2 cct

33,2 cct
24,2 cct

5,2 cct
39,2 cct
15,2 cct
28,2 cct
28,2 cct
36,2 cct
18,2 cct
22,2 cct
23,2 cct

2.5,2 cct
2.5,2 cct

7.1 cct
7,1 cct
7,2 cct
7,2 cct

10,2 cct
10,2 cct
95,2 cct
4,2 cct

57.6,2 cct
165,2 cct

78
78
78
78
78
80
80
81
81
79
80
78
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
78
80
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NO. LOCATION VOLTAGE

43. DAGO - U. BERUNG
44. U. BERUNG-CIGERELENG
45. CIGELERENG - NEWBOGOR
46. NEWBOGOR-CIBINONG
47. CIBINONG - "X"
48. SURALAYASPP-"XM

49. "X" - CIBINONG - BEKASI - BANDUNGSEL
50. CONNECTION TO BANDUNG SELATAN
51. CONNECTION TO BANDUNG SELATAN
52. W.GUNUNG-LABUHAN
53. CONNECTION TO PADALARANG
54. CONNECTION TO PADALARANG
55. CONNECTION TO NEW KOSAMBI
56. CONNECTION TO Z
57. CONNECTION TO CIANJUR
58. ARJAWINANGUN-PSPALIMAN
59. SEMARANG - KUDUS - REMBANG
60. REMBANG - BLORA - CEPU - BOJONEGORO
61. MAGELANG - GARUNG
62. UNGARAN-KRIAN
63. SEMARANG - UNGARAN - SEMARANG BRT
64. SECOND CIRCUIT TUNTANG RING
65. PURWOKERTO - WONOSOBO
66. 2ND CCT WONOSOBO-MAGELANG
67. CILACAP-KEBUMEN-^JOGYASEL
68. NEWMADIUN-SOLO ; <
69. GERSIKSPP-WARU2 ft
70. GERSIK-MADURA -•.•".?.„;
71. BANGKALAN-PAMEKASAN SUMENEP
72. SOUTMALANG- TUREN
7 3 . SUKALILO - UJUNG .'••• [
74. BANGIL-PROPOL1NG60 ?| « ^ #
75. PROBOLINGGO - LUMAJANC ^VffALEC^ =̂
76. LUMAJANG-TUREN ' $ir\
77. NEWKEDIRf-ZTAGUNC " „: f^J"^ ,
78. SOUTHMALAkO-POLEHANt, ^! >£". . > | .
79. PROBOLINGGO J EMBER ,^,-j ^ l ^ r ' ^ ' l S

80. WARU.-SUKO.ULd. • /W" «;: f t f e . • '•'
81. KRIAN-WA1*$ U4 ' - T l ^ f ^ E '
82. KRJAN -MOidk^RTO **<.,:? ' :fi\-
83. MOJOKERTO - NEWKEDIR1 ^ ? 4
84. NEWKED1RI - NEWMADiUN ."'#"
85. JEMBER - BANYUWANGI '%>'•:'.. U
86. PONOROGO - PACITAN 4 4fi

87. TRENGGALEK--PONOROGO f ,
88. GERSIK - LAMONGAN - BABAT ^?

150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
400 ohl
400 ohl
150 ohl
150 ohl
70 ohl

150 ohl
150 oh]
150 ohl
150 ohl
150 ohl
70 ohl

150 oh]
150 ohl
150 ohl
400 ohl
ISO ohl
150 ohl
150 ohl
ISO ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
}50ugc

"" 150 ohl ;

70 oh]
( 150 ugc
• 11^0 ohl
• ^ o h l

70 ohl
#70 ohl

.,,J 50 phi "'""

P70ohl
70 (Al

ISO oh!

KM

20,2 cct
16,2 cct
93,2 cct
20,2 cct
21,2 cct

150,2 cct
220,2 cct

18,2 cct
1.5,4 cct
10,2 cct
2,2 cct

1.5,4 cct
0.5,2 cct

2,2 cct
3,2 cct
5,2 cct

120,2 cct
120,1 cct
70,1 cct

240,2 cct
51,2 cct

288,1 cct
30,2 cct
40,2 cct

160,1 cct
120,2 cct
25,2 cct
5,2 cct

140,2 cct
4,1 cct

16,2 cct
55,2 cct
45,2 cct
75,2 cct
30,1 cct

8,1 cct
100,1 cct

12,1 cct
15,1 cct
20,1 cct
60.1 cct
70,1 cct
85,1 cct
60,2 cct
60,2 cct
57.2 cct

YEAR

80
80
80
80
80
83
83
80
80
81
80
80
80
80
80
78
82
82
80
85
81
83
83
83
83
79
81
83
83
81
84
83
81
83
81
81
81
81
81
81
81
81
81
79
79
81
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NO. LOCATION VOLTAGE KM YEAR

89. BABAT - BOJONEGORO
90. TULUNGAGUNG - BLITAR
91. BLITAR-WLINGIBPP
92. SOUTHMALANG-BATU
93. JEMBER - BONDOWOSO
94. BONDOWOSO - SITUBONDO
95. KERTOSONO-PLOSO
96. MAOSPATI - MAGETAN
97. NEWMADIUN - DLOPO - PONOROGO
98. TULUNGAGUNG-TRENGGALEK
99. BANGIL-PANDAAN

100. CIREBON - UNGARAN
101. BANDUNG SEL - CIREBON
102. CIBADAK-PRATU
103. TASIKMALAYA - CILACAP
104. CABLE FOR JAKARTA
105. CABLE FOR JAKARTA
106. CABLE FOR JAKARTA
107. PEKALONGAN - TEGAL
108. TEGAL - PURWOKERTO
109. PURWOKERTO - CILACAP
110. 2 ND CIRCUIT SEMARANG - JELOK
111. 2 ND CCT SEMARANG T - JATINGALEH
112. SOLOBRT - SOLOTIM
113. SOLOTIM - KLATEN - JOGJASEL
114. JOGJASEL -JOGJAUT
115. JOGJAUT - MAGELANG - JELOK
116. SEMARANG - WLERI - PEKALONGAN
117. SEMARANG - SEMARANG TIM
118. 2ND CCT CILACAP - KEBUMEN - JOGJASEL
119. CABLE FOR SEMARANG
120. CONNECTION TO NGAWI
121. PROBOLINGGO - KRAKSAAN
122. CABLE FOR SURABAYA
123. CABLE FOR SURABAYA
124. 2ND CCT T. AGUNG - BLITAR
125. 2ND CCT BLITAR - WLINGI HPP
126. 2ND CCT MOJOKERTO - NEWMADIUN
127. 2ND CCT JEMBER - BONDOWOSO
128. 2ND CCT BONDOWOSO-SITUBONDO
129. 2ND CCT MAOSPATI-MAGETAN
130. 2ND CCT SOUTHMALANG - TUREN
131. 2ND CCT SOUTHMALANG - POLEHAN
132. 2ND CCT JEMBER - BANYUWANGI
133. 2ND CCT PROBOLINGGO JEMBER
134. 2ND CCT NEWKEDIRI - NEWMADIUN

150 ohl
70 oh]
70 ohl
70 ohl

150 oh]
150 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl
70 ohl

400 ohl
400 ohl

70 ohl
150 ohl
150ugc
150ugc
150ugc
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
150ugc
150 ohl
70 ohl

150ugc
150ugc
70 ohl
70 ohl
70 ohl

150 ohl
150 ohl
70 oh)
70 ohl
70 ohl

ISO ohl
150 ohl
150 ohl

30,2 cct
32,1 cct
15,1 cct

15.5,2 cct
35,1 cct
35,1 cct
25,2 cct
12,1 cct
25,1 cct
25,1 cct
18,2 cct
13,2 cct

150,2 cct
35,2 cct

120,2 cct
15,2 cct
15,2 cct
20,2 cct
60,2 cct
80,2 cct
50,2 cct
24,1 cct
10,1 cct
14,1 cct
63,1 cct
20,1 cct
78,1 cct
82,2 cct
6,2 cct

160,1 cct
7,2 cct
1,2 cct

25,2 cct
10,2 cct
5,2 cct

32,1 cct
15,1 cct

117,1 cct
35,1 cct
35,1 cct
12,1 cct
4,1 cct
8,1 cct

85,1 cct
100,1 cct
70,1 cct

81
79
79
83
83
83
79
82
82
70
81
84
84
81
82
84
85
86
77
77
77
78
78
78
78
78
78
78
78
84
85
84
84
85
86
83
83
82
86
86
84
83
83
83
83
83
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NO. LOCATION VOLTAGE KM YEAR

135. 2NDCCTMOJOKERTO-NEWKEDIRI
136. 2NDCCTMOJOKERTO-KRIAN
137. 2NDCCTKRIAN-WARU
138. 2NDCCTWARU-SUKOLILO
139. 2NDCCTNEWKEDIRI-T.AGUNG

T O T A L

150 ohl
150 ohl
150 ohl
150 ohl
70 ohl

60,1 cct
20,1 cct
15,1 cct
12,1 cct
30,1 cct

83
83
83
83
83

1. EAST JAVA A
2. EAST JAVA A
3. EAST JAVA B
4. EAST JAVA B
5. CENTRAL JAVA
6. CENTRAL JAVA
7. CIREBON I k n
S. CIREBON I * H
9. SURALAYA V, VI, VII

10. SURALAYA V, VI, VII
11. SAGUUNG V, VI, Vn, VIII

T O T A L

400 ohl
130 ohl
400 ohl
150 ohl
400 ohl
150 ohl
400 ohl
150 ohl
400 ohl
150 ohl
400 ohl

150.2cct
300.2cct
3OO.2cct
200.2cct

5O.2cct
50.2cct
50.2cct
5O.2cct

120.2cct
12O.2cct
120.2cct
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TABLE

Ytat

fnk*m

13. LOW FORECAST -

1978 1979 1980

•wt(MW) 1187 1401 1S8S

POWER

1961

1936

EXPANSION PROGRAMME

1982 1983 1984 198S

2221 2715 3136 3593

FOR

1986

4175

JAVA, 1978-1992

1987 1988

4795 5885

1989

6851

1990

8139

1991

9491

1992

10915

ExamaWM
Nuclear unit»
Coal units _

Ga< turbine blocks*-
Hydrob

1x600 1x600 1x600 1x600 - 1x1000 2x1000 1x1000
1x400 - - 1x600 - - 1x600 - - -

1x200 - 2x200 1x400
2 x 200 1 x 200 2 x 200 - 3 x 200

_ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 7 -

Additional
Capacity (MW)
ExaaMioii(MW)

Fixed ayattui
Hydro* (MW)
Thermal (MW)

Total (MW)

Reserve (%)
LOLP(%)

-

313
1471

1784

50
0.01

-

313
1671

1984

42
0.02

-

313
1671

1984

25
0.02

200

200

313
1671

2184

13
0.04

200

942
1604

2746

24
0.02

400

600

942
1604

3146

16
0.04

_

600

1342
1604

3546

13
0.04

600

1200

1342
1604

4146

29
0.08

1200

2400

1365
1604

5369

24
0.03

600

3000

1365
1604

5969

18
0.05

1000

4000

1365
1562

6927

19
0.10

1200

5200

1365
1562

8127

19
0.08

1537

6737

1365
1562

9664

19
0.09

2000

8737

1365
1562

11664

23
0.08

1600

10337

1365
1537

13239

21
0.09

a. Composed of 50 MW units.
b. Critical-quarter capacity.



55. Dari uraian tersebut di atas 'erasa betapa masih sangat rendahnya rencana pertum-
buhan tenaga listrik di Indonesia menjelang tahun 2000, bila pertumbuhan penga-
daan tenaga listrik berdasarkan atas ramalan beban PLN yang Tendah. Belum lag
diperhatikan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kelistrikan
tersebut. Dengan demildan bila rencanany» sudah rendah, disertai dengan berbagai
hambatan pelaksanaan seperti yang dialami sampai saat ini, maka dapat dibayangkan
bahwa pertumbuhan tenaga listrik di Indonesia tetap akan sangat rendah bila diban-
dingkan dengan seluruh kebutuhan dan karena itu pertumbuhan captive power akan
sulit dikurangj. Sedangkan bila setiap konsumen listrik diperkenankan membangun
kebutuhan pembangkitannya secara tersendiri dan terpisah, hal ini akan berarti
pemborosan penggunaan dana nasional. CHeh karena itu pola pembangunan sektor
kelistrikan di Indonesia perlu ditinjau dan direnungkan kembali dengan peningkatan
penyediaan tenaga listrik yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa
dan negara.

56. Konsumsi energi Indonesia sejak tahun 1963 sangat tertumpu pada pemakaian
minyak seperti terlihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Konsumsi Energi Indonesia Menurut Jenis

Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
Tenaga Air

Jumlah

1963

[ 106 TCE ]

5,825
0,565
0,467
0,080

6,937

[%]

84,0
8,1
6,7
1,2

100,0

1970

[ 106 TCE ]

8,656
0,881
0,161
0,154

9,582

[%]

87,9
8,9
1,6
1,6

100,0

1976

[ 106 TCE ]

18,420
1,552
0,265
0,224

20,461

[%]

90,0
7,6
1,3
1,1

100,0

57. Penggunaan bahan bakar minyak PLN dalam tahun 1976 sebesar ± 653679 kl atau
sebesar 4,5% dari pada seluruh kebutuhan bahan bakar minyak nasional sebesar
14561560 kl (1976).

Biperkirakan kebutuhan bahan bakar minyak PLN akan mencapai sebesar :
* 9,56% pada tahun 1984 bila semua PLTU/PLTG masih hams mempergu-

nakan minyak sebagai bahan .bakar.

* 83% pada tahun 1984 bila PLTU Suralaya dapat diusahakan memper-
gunakan batubara sebagai bahan bakar.

* 7% pada tahun 1984 bila PLTU Suralaya dapat memakai batubara,
sedangkan PLTU/PLTG di Medan dan Palembang dapat memakai
gas alatn sebagai bahan bakar.

Pemakaian bahan bakar minyak bagi pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan
sektor industri (captive power) diperldrakan lebih besar dari pada perkiraan pema-
kaian bahan bakar minyak bagi pembangkitan listrik PLN yang kiranya dapat dija-
barkan dari Tabel 15 berikut :
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Tcbel IS.

PERKIRAAN KONSUMSI ENERG1 DI
INDONESIA 1976 - 1984

Satuan : 106 TCE.

JENIS SEKTOR

Rumah tangga
Transportasi
Listrik (PLN)
Industri

T o t a l

R i i l

1974

5,416
4,911
1,382
4,635

16,344

1975

6,222
5,148
1,521
5,722

18,613

Proyeksi

1976

6,761
6,284
1,788
6,133

20,966

1980 1984

8,73 12,24
11,96 19,53
5,73 7,67

15,48 18,67

41,90 58,11

58. Sekalipun kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang energi belum ditetapkan, PLN
dewasa ini sudah mengarahkan kebijaksanaan perencanaan/pembangunan sistim
kelistrikannya sesuai dengan pemikiran pola kebijaksanaan energi nasional yang
diperkirakan akan condong ke arah :

i) mendahulukan psmbangunan potensi tenaga air dengan tidak "terlalu"
memperhatikan persyaratan modal PLTA yang relatip lebih mahal.

ii) mengusahakan substitusi bahan bakar minyak dengan mengusahakan peng-
gunaan gas alam dan batubara.
Usaha penggunaan gas alam di berbagai tempat seperti di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur mulai dirintis dengan pihak
Pertamina. Sedangkan pembangunan PLTU Suralaya (2 x 375 MW, pada
tahap pertama) mulai diusahakan dengan memakai batubara.

iii) pemanfaatan tenaga panas bumi, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah dan
Sulawesi Utara mulai dilaksanakan.

iv) kemungkinan pemanfaatan tenaga nuklir pada akhir tahun 1980-an.

v) mengurangi kerugian daya/tenaga listrik pada sistim jaringan kelistrikan.
Kerugian daya (KW) dan tenaga (kWh) listrik yang lebih besar di jaringan
bukan saja berarti harus menaikkan biaya investasi dengan menaikkan daya
terpasang satuan pembangkitan guna menanggulangi kerugian daya (kW)
tersebut, tetapi juga harus disertai dengan mempergunakan lebih banyak
sumber daya energi untuk menanggulangi kerugian tenaga (kWh)-nya.
Upaya menanggulangi kerugian daya/tenaga listrik di sistim jaringan, bukan
saja harus dilakukan pada tingkat pengusahaan tetapi harus dimulai dari
tingkat perencanaan. Pengertian, usaha dan upaya optimisasi jaringan perlu
mulai dilaksanakan dari tingkat perencanaan pada pemilihan komponen-
komponen jaringan seperti pemilihan besarnya satuan trafo, pemilihan
penampang kabel dan pengusahaannya. Batas-balas pengaturan teganganpun
perlu dipikirkan kembali. Pengaturan rugi tegangan yang diijinkan sangat
rendah memang memudahkan syaiat-syarat penyambungan, tetapi sekali-
gus harus dibayar dengan kerugian jaringan yang relatip lebih tinggi serta •
mutu listrik yang lebih jelek.
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K E S I M P U L A N :

59. Perencanaan sektor kelistrikan merupakan bagian dari pada proses Pengelolam
Wilayah dalam kerangka Publik Management guna memanfaatkan sumber yang ter-
sedia bagi kepentingan penduduk di wflayah bersangkutan dalam Kerangka Peren-
canaan dan Pembangunan Nasional. Pola pengembangan wilayah berlingkup sepe-
rangkap struktur yang terdiri atas berbagai kegiatan sektor kehidupan manuaia;
ekonomi, politik, sosial budaya, hankamnas; berlingkup seperangkat pengertim
ruang (spatial) dalam pengertian lokal, regional (kecil/besar) dan nasional, di samping
berlingkup pula dengan unsur waktu.

60. Dengan demikian pola pengembangan sektor kelistrikan tidak dapat melepaskin
diri dari pada pola perencanaan dan pembangunan daerah pada khususnya dan ter-
utama pada pola pembangunan nasional pada umumnya.

61. Hambatan utama pada pola pengembangan kelistrikan dimulai pada penentutn
sasaran perencanaan sektor kelistrikan yang hendak dicapai. Hambatan tersebut teru-
tama disebabkan terbatasnya dana yang tersedia bagi pembangunan dan pengembang-
an kelistrikan nasional secant lebih optimal. Hambatan penyediaan dana ini akhirnya
tercermin pada penyusunan ramalan beban yang relatip lebih rendah dari pada ra-
malan kebutuhan listrik nasional.

62. Sasaran ramalan beban yang relatip lebih rendah dari pada ramalan beban nasional
akhirnya akan menyebabkan terus meningkatnya penyediaan listrik kecil di luar PLN
(captive power) dan yang akan berakibatkan penggunaan dana pembangunan nasional
dan pemakaian bahan bakar nasional secara kurang effisien.

PERPUSTAKAAN

( 1) Undang-UndngNo. 19/PRPtahun 1960.
( 2) Peraturan Pemerintah No. 18Tahun 1972.

( 3) Keputusan Presiden R.I.No. 118/M tahun 1975;
No. 130/M tahun 1975 dan No. 131/M tahun 1975.

( 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 12/PRT/1975 dan
No. 13/PRT/1975.

( 5) Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/1975 - 1978/1979 RepuWik
Indonesia.

( 6) Strategi Dasar,
Era Pembangunan 25 tahun
Penerbit: C.V. Sumandjaja - Bandung 1973.

( 7) Regional Planning and Location of Industry by Derek Lee.
Heineman Education Books Ltd, London 1970.

( 8) Dmu Wilayah (Regional Science) Dalam Kaitannya Dengan Analisa Kebijaksanaan
Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia, Prof. Dr. Ir. H. Sutami.
Pidato diucapkan sebagai syarat pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu
Wilayah di Universitas Indonesia pada tanggal 20 November 1976.

( 9) Regional Planning, The Asahan Hydro Electric Power Development for the Supply
of Power To Singapore, South-Thailand, Malaysia and Indonesia.
Ir. Sufrani Atmakusuma
Dipl. Ing. I. Nengah Sudja
Paper Presented to ECAFE Sub-Committee on Energy Resources and Electric
Power Twelfth Session 6 -13 December 1972.

71



(10) Sumatera River Offers base for tri-nation grid. Development of the Power of the
Asahan River in Sumatera could created a peaking energy sources for a tri-nation
grid linking Indonesia, Malaysia and Singapore and there by reducing dependency
on oil for power generation.
By Dr. Ing. Richard Moedlinger.
Energy International, August, 1974.

(11) Prospek Perekonomian Indonesia 1973.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, F.E. — U.I.

(12) Indonesia Hand-Book 1973.
Department of Information Republic of Indonesia, 1974.

(13) Planning Study for the West Java - Central Java Interconected System, C.T. Main,
October 1974.

(14) Information System for Modern Management Robert G. Murdik, Joe E. Ross.
Prentice - Hall, Engle Wood Cliffs, New Jersey, 1971.

(15) Management Fuer Alle Fuchrungkraefte in Wirtschaft und Verwaltung
S. Dworatschek cs.
Deutsche Verlag Anstalt Lehrtechnologie, Stuttgart, 1972.

(16) E c o n o m i c s
P.A. Samuelson, Mac Graw Hill, 1973.

(17) Thinking About The Future.
A Critique of the Limits to Growth
Edited for the Science Policy Research Unit of Sussex University.
By. H.SJX Cole, C. Freeman, M. Johoda, K.L.R. Pavitt Ghatto & Windus.
For Sussex University Press, 1973.

(18) Mankind At The Turning Point
Mihajlo Mesarovic and Eduard Pestel
The Second Report to the Club of Rome
Hutchinson of London, March, 1975.

(19) Wien Automatic System Planning Package (WASP) An Electric Utility Optimal
Generation Expansion Planning Computer Code,
R.T. Jenkins, D.S. Joy
Oak Ridge National Laboratory
The U.S. Atomic Energy Commission, July, 1974.

(20) Data Banks for Development
Proceedings of the International Expert—meeting, Saint—Maximim, May 24-18,
1971.
Secretariate of the Meeting : I.N.S.E.E. - Observatoire Economique Mediterraneen,
Marseille, France, 1971.

(21) Regional Economic Growth : Theory and Policy Horst Sieberl
International Texbook Company,
Scrant on, Pennsylvania, 1969.

(22) Masalah kelistrikan pada umumnya dan masalah penggunaan Pusat Listrik Tenaga
Diesel (PLTD) pada khususnya untuk industri dan umum.
Uraian Direksi PLN pada rapat ke-4 Panitia Sumber Daya Energi (PTE) tanggal
23 Pebruari 1977.

(22) Prospek Pengembangan Tenaga listrik di Indonesia.
Direktorat Bina Program PLN, Januari 1977.

(24) Peranan Sektor Listrik Dalam Pola Pengembangan Wilayah. Symposium Pemba-
ngunan Wilayah Dept. PUTL, 17 s/d 19 Desember 1974, Bandung.
Naskah Karya PLN.

72



(25) Public Management Information System : Nengah Sudja Loka Karya Terbatas
Analisa Kebijaksanaan Dep. PUTL. Jakarta, 8 - 9 Nopember 1976.

(26) Perencanaan Sistim Kelistrikan Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pola Pe
ngembangan Wilayah.
Lokakarya Ke—III Team Pengelola Program Studi Perancangan Regional Universitas
Gadjah Mada, 27 s/d 29 September 1977, Yogyakarta.
Naskah Karya PLN

73



DISKUSI

Sdr. Bambang Puraomo (BAPPENAS).

* Khusus Tabel 10 mohon penjelasan mengapa total installed jauh lebih besar dari
pada "system peak" untuk tahun yang bersangkutan.

* Apakah system peak ini 'iudah diperhitungkan "captive power" yang akan timbul.
* Apakah tumbuhnya "captive plant" bukan disebabkan karena B/P (biaya penyam-

bungan) dan tarip yang tinggi.

Jawab :
Policy cadangan yang ditempuh 2 kali daya satuan pembangkit terbesar, agar tingkat
keandalannya dapat diperbaiki secepatnya.
Di samping itu memang a da niat untuk menampung secepatnya captive power di luar PLN
Juga diperhitungkan pula kemungkinan keterlambatan penyelesaian pembangunan
berbagai pusat tenaga listrik.
Biaya B/P yang besar dapat merupakan salah satu sebab tumbuhnya captive power.
Tetapi keadaan kelistrikan dan kebijaksanaan seperti tax-holiday, bebas pajak import
dan kebijaksanaan lainnya bagi sektor industri tentunya (dalam rangka penanaman
modal) juga merangsang timbulnya captive power. Diharapkan dalam waktu dekat akan
ada suatu studi yang menyelidiki sebab-sebab timbulnya captive power ini secara me-
nyeluruh.

Sdr. Ir. Jasif Iljas (BAT AN).

Menunjuk Tabel 10 dan Tabel 5 :
1. Apakah feasible untuk membangun PLTN dengan ukuran 600 MW sedangkan sampai

tahun 1986/1987 belum ada pengalaman PLT lainnya sebesar 600 MW itu?
2. Bagaimanakah menghindarkan losses yang dapat mencapai hampir 25% untuk tahun

1986/1987 (lihat Tabel 10).

Prof. Dr. A. Arismunandar ( DIR. PPMK )

1. Keputusan pembangunan PLTN 600 MW tentunya harus merupakan pilihan peren-
canaan yang feasible sesudah memiliki PLTU Suralaya (2 x 375 MW pada tahap per-
tama dan mungkin dengan daya yang lebih besar pada tahap berikutnya).

2. Penekanan kerugian jaringan sampai batas-batas yang wajar (8 - 10%) terus diusaha-
kan PLN melalui antara lain :

— rehabilitasi dan pembangunan jaringan baru berbagai tingkat tegangan.
— merobah tegangan rendah dari 127/220 Volt ke 220/380 Volt.
— pemasangan kondensator
— sistim pentaripan yang mengurangi pemakaian daya buta
— mengurangi pencurian tenaga listrik.

Sdr. Rizal Astrawinata (DEP. PERTAMBANGANITB).

Berapa besar perbandingan penggunaan gas alam terhadap batubara sebagai substitusi
Bahan Bakar Minyak yang direncanakan oleh PLN untuk pembangkitan listrik di Indo-
nesia khususnya di Pulau Jawa mengingat adanya penetapan pemerintah untuk menggu-
nakan gas alam di sektor industri?
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Prof. Dr. A. Arismunandar ( DIR. PPMK)

PLN sampai saat ini belum berhasil mendapatkan gas alam untuk pembangkitan tenaga
listrik di Pulau Jawa, karena gas alam yang tersedia di Pulau Jawa sudah akan diperguna-
kan untuk industri.
PLN akan mendapat gas alam untuk pembangkitan tenaga listrik di Sumatera Utara dan
Sumatera Selatan.
Memang substitusi minyak akan lebih berhasil kalau seandainya dapat dilaksanakan di
Pulau Jawa, karena pemakaian listrik di Jawa jauh lebih besar dari pada di luar Jawa
(periksa Tabel 9).

Sdr. Samudro (ITB).

Mohon keterangan apa yang menjadi pertimbangan yang menentukan untuk menem-
patkan PLTU di Suralaya yang memakai batubara dari Bukit Asam (Sumatera).
Apakah pengangkutan batubara dengan overlading 2 kali, di Sumatera dan Banten seba-
nyak 8 - 10 ton setiap tahun tidak jauh lebih mahal dan sukar dari pada mengangkut
600 MW melalui kawat apalagi dengan D.C. yang sekarang technically feasible sejauh
beberapa km. (Pulau Sicilia diberi energi dari Itali dengan D.C. dan Iain-lain).

Prof. Dr. A. Arismunandar (DIR. PPMK )

Pada tahap ini dianggap lebih baik mendatangkan batubara tersebut ke Pulau Jawa.
Pengangkutan secara physik batubara dalam jumlah yang besar dan untuk kebutuhan
utama dianggap lebih pasti dari pada pengangkutan melalui transmissi jaringan listrik
melalui laut yang deras arusnya, yang juga memerlukan suatu studi tersendiri. Masalah ini
secara singkat telali dibahas antara lain dalam suatu studi Utilization of South Sumatera
Coal for Electric Power; JICA, July 1976. Pengangkutan secara physik perlu dicoba,
juga dalam rangka pemakaian batubara di tempat lain seperti di Jawa Timur misalnya.
Di samping itu cadangan batubara yang besar di Sumatera Selatan seyogyanya juga
diarahkan untuk di export. Untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu kepada para pe-
makai batubara terutama para pemakai di luar Indonesia, bahwa batubara tersebut
memang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak dengan mutu tertentu dan mampu
puia diangkut keluar.
Kelak di samping angkutan physik batubara perlu dipertimbangkan apakah daya/tenaga
listrik tidak lebih murah disalurkan melalui transmissi D.C. line.

Sdr. Ir. Radimin D. (PUSDATIK DEP. PUTL).

Pada Tabel 2, untuk tahun 1977 s/d 1987 terjadi kenaikan penyediaan listrik/capita
sebesar 5 kali. Bagaimana kaitannya dengan pemerataan tenaga listrik untuk seiuruh
penduduk?
Apakah perbandingan untuk pemakai di kota dan di desa akan tetap makin membesar?

Prof. Dr. A. Arismunandar ( DIR. PPMK)

Kenaikan yang besar tersebut terutama disebabkan karena tingkat pemakaian tenaga
listrik di Indonesia relatip masih sangat rendah seperti dijelaskan pada paragraf 29.
Di samping itu kelistrikan desa sebagaimana dijelaskan pada paragraf 44 dalam rangka
pemerataan pemakaian tenaga listrik mulai akan dikembangkan.

Sdr. Budi Sudarsono (BATAN).

1. Berapa sebenarnya captive power di Indonesia dan di Pulau Jawa dan kapan kiranya
pemasangan captive power misalnya di Jawa dilarang mengingat hal tersebut sangat
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merugikan?
II. Peranan kelistrikan dalam perekonomian nasional kiranya perlu dirumuskan secara

lebih kwantitatif, misalnya peranan dalam sektor industri dan sebagainya untuk
jangka panjang. Adakah rencana PLN untuk perumusan demikian?

HI. Peak Load dalam label 12 jauh lebih rendah dibandingkan dengan installed capacity
dan akan berlaku terus sampai tahun 1983 - 1984. Adakah rencana untuk mem-
perkecil "gap" yang terjadi?

Prof. Dr. A. Arismunandar ( DHL PPMK )

I. Menurut catatan PLN, pada 1 April 1977 jumlah captive power sebesar 1837 MVA.
Selama kemampuan penyediaan listrik PLN belum sepadan, melarang captive power
tidaklah bijaksana! Walaupun captive power terse but memboroskan pemakaian
minyak nasional dan dana (devisa) nasional.

II. Setuju.
Diusahakan disalurkan melalui Panitia Teknis Energi.

HI. Ya, dengan meningkatkan penyambungan konsumen baru, terutama captive power.

Sdr. Bambang Purnomo BAPPENAS.

Setelah diketahui bahwa PLTP Kamojang (30 MW) akan selesai 1981, mengapa PLTP
ini tidak dicantumkan dalam Tabel 10.

Prof. Dr. A. Arismunandar ( DIR. PPMK)

Saudara benar! Seharusnya rencana tersebut dalam Tabel 10, harus ditambah dengan
rencana PLTP yang sudah pasti dibangun dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun
1981/1982.
Dengan ini tabel tersebut akan kami perbaiki.
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Tabd 10. JAVA : SALESTEAK DEMAND AND INSTALLED CAPACITY (PLN)

A. Sales Target
Increase

B. Losses
C. Gross Generation
D. System Peak
E. System LF
F. Installed Capacity

1. Hydro
Basis
Wlingi 1*2
Ganing 1*2
Saguling 1-4
Mrica 1-3
Sempor
Wonogiri
Jatiluhur

Total Hydro

2. Steam
Basis
Semaiang 1*2
Semarang 3
Peiak 3&4
Gresik 1*2
Muara fcarang 1—3
Muarakarang 4*5
Undefined cf. plant
Surabaya 1*2

Total Steam

3. GuTwbines
Basis
Semarang
T.Priok
Gresik 1*2
Cilacap

Total Gas Turbine

4. Total Diesels

Total Installed

(GWh)
(%)

(GWh)
(GWh)

(MW)
(%)
(MW)

(MW)

(MW)

(MW)

(MW)

(MW)

76/77

2506
-

804
3310

556
68

408
—
-
-
-
_

—
-

408

200
_
_
-
-
_
-
-
_

200

340
-
-
-
_

340

57

1005

77/78

2932
17

977
3909
687

65

408

_
_

_

408

200
50

_

—
_
_

250

340
20

180
40

580

57

1295

78/79

3577
22

1192
4769

838
65

408
27
_
_
_

1

_
436

200
100

50

ion
_
_
_

450

340
20

180
40
40

620

14

1520

79/80

4364
22

R i o
5780
1015

65

408
27
14
_
_

1
_
_

450

200
100

_
100

_
200

_
_
_

600

340
20

180
40
40

620

-

1670

80/81

5324
22

1681
7005
1230

65

408
54
28
_-
_

1
13
25

529

200
100

_
100
100
300
200

-
—

1000

340
20

180
40
40

620

-

2149

81/82

6495
22

1995
8491
1491

65

408
54
28
_
_

1
13
25

529

2110
100

_
100
100
300
400

_
-

1200

340
20

180
40
40

620

-

2349

82/83

7924
22

2367
10291

1807
65

408
54
28
-
-

1
13
25

529

200
100
200
100
100
300
400

-
-

1400

340
20

180
40
40

620

-

2549

83/84

9589
21

2800
12388

2176
65

408
54
28
_
_

1
13
25

529

200
100
200
100
200
300
400
200

_
1700

340
29

180
40
40

620

-

2849

84/85

11506
20

3264
14771
2594

65

408
54
28

175
-

1
13
25

704

200
100
200
100
200
300
400
200
375

2075

340
20

180
40
40

620

-

3399

85/86

13692
19

3640
17332

3044
65

408
54
28

525
60

1
13
25

1114

200
100
200
100
200
300
400
200
750

2450

340
20

180
40
40

620

-

4184

86/87

16157
18

4321
20478

3438
68

408
54
28

700
180

1
13
25

1409

200
100
200
100
200
300
400
200
750

2450

340
20

180
40
40

620

-

4479



LUAR JAWA : SALES.PEAK DEMAND AND INSTALLED CAPACITY ( !>LN )

A. SaksTatfet
Increase

B. Losses
C. Gross Generation
D. System Peak
E. System LP
F. Installed Capacity

1. Hydro
Basis
Bating Agam
Tes
Ram Kuan
Maninjau
Tone* Lam*
Sentani
Tenggari
Sadang
Ayuag

Total Hydro

2. Steam
Basis
Beiawaa
BukitAsea
BandaAceb
Kupiag

Ombifca
TaloLam»
Bekwaa

Total Steam

3. Gatmrbacs
Basis
Medan
TompoMGeo)
KeriKMGeo)

Total gas TartHNe

4. Total Diesel

Total InstalM

3
3-4
3
1-4

1-4
1-4
1-3

1*2
1-4
1*2
1*2
1*2
1-3
1-3
3*4

2x20'

(GWh)
( * )

(GWh)
(GWh)
(MW)
(%)
(UW)

(MW)

(MW)

(MW)

(MW)

(MW)

76/77

S83
_

233
816
143
65

38
_
_
_
_
_
_
_
_
_
38

SO
_
_
_
_

_
_

SO

107
_

107

236

430

77/78

682
17

227
909
160

65

38
_

_
_
_
_
_
_
_
38

so
_

_
_
_
_
_
so

107
40

_
147

216

520

78/79

80S
18

268
1073

188
65

38
3

_
_
_

_
_
_
41

SO
_
_

_
_
_

_

so

107
40

_
147

336

J74

79/80

966
20

30S
1271

223
65 65

38
3
4

10
_
_
_
_
_

ss

so
_
_
_
_
_
_
so

107
40

_
147

386

638

80/81

1178
22

352
1S30
269

65

38
3
4

10
17
3

_
_

_
7S

50
_
_

_
SO

107
40

_
147

436

708

81/82

1483
22

405
1843
324

65

38
3
4

10
34

3

_
_
_
92

SO
130

_

_
_
_

180

107
40

_
147

486

905

82/83

1754
22

466
2220

390
6S

38
3
4

10
SI

3
13
_
_
_

122

50
130
100

so
25
2S
_
_
_

380

107
40

_
147

536

1185

83/84

2122
21

S31
2653
466

65

38
3
4

10
51

3
13
17

10S
10

254

so
130
200

so
SO
50
25
_
_

555

107
40

_
147

586

1541

84/85

2547
20

637
3183

559
65

38
3
«

10
51

3
13
•7

I0S
10

254

SO
130
200

so
so
SO
75
30

635

107
40

_
147

636

1671

8S/86

3030
19

711
3741

657
65

3«
3
4

10
51

3
13
17

I0S
10

254

so
130
200
SO

so
50
75
90

400
1095

107
40

5
5

157

6H6

2 1 «

86/87

3576
18

839
4415

775
65

38
3
4

10
SI

3
2*
17

I0S
10

2*7

50
130
200
50
50
SO
75
90

400
!O95

107
40

5
5

157

736

2254

87/8«

4220
18

990
5029

915
65

38
3
4

10
51

3
26
33

105
10

283

so
130
200

so
SO

so
75
90

400
11)95

107
40

5
S

157

786

2321

88/89

4979
18

1168
6147
1080

65

38
3
4

10
51

3
26
33

10S
10

213

SO
• 30
200
SO
50
50
75
90

400
1OT5

107
40

5
5

157

836

2371



PERANAN BATUBARA DALAM PROGRAM ENERGI NASIONAL

Oleh:
Ir. ADNAN KUSUMA

P.N. Batubara

Sekalipun ekonomi dunia menghadapi suatu dilemma dalam persoalan energi namun
kecemasan ini harus dilihat dari perspektif jangka panjang bukan jangka pendek. Dil-
lemma ini juga berlaku bagt Indonesia. Diperkirakan bahwa dalam 5 tahun mendatang
ini tidak akan ada kekurangan dalam supply minyak bumi. Supply minyak bumi baru
akan seret pada akhir tahun 1980-an atau permulaan tahun 1990-an.
Seretnya supply bahan energi ini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan
tetapi rakyat biasa, tanpa memikir panjang, akan tetap berpendapat apa gunanya menga-
dakan pengorbanan sekarang untuk hal yang akan terjadi 10 tahun kemudian, karena
mereka tidak merasakan krisis energi ini dalam waktu dekat. Sebaliknya diperlukan
waktu, yang lazimnya disebut lead time, untuk'menyesuaikan diri dengan timbulnya
persoalan energi ini, dan kita tidak mungkin dapat siap dalam 10 tahun mendatang
ini, kalau kita tidak dari sekarang mengadakan tindakan-tindakan setimpal, sebelum
rakyat biasa benar-benar memahami kepentingan dari persoalan energi tersebut. Inilah
yang kami sebut dilemmanya. Mengenai kebutuhan akan energi sebagai keseluruhan
kami akan serahkan kepada para ahli yang memikirkan dengan lebih mendalam persoal-
annya dengan menggunakan apa yang disebut nilai elastisitas dari konsumsi energi.
Sekalipun demikian, kami berpendapat bahwa Indonesia perlu mempertahankan suatu
minimum annual growth rate dari ekonominya, cukup besar, untuk dapat tumbuh se-
lanjutnya (6%?).
Pasaran yang berarti dalam waktu dekat yang kami lihat sekarang yang sekiranya dapat
disupply oleh batubara adalah sebagai berikut :

Tahun

1984/85

1985/86
1986/87
1987/88
1988/89

1989/90
1992/93

Size PLTU

2 x 375 MW

2 x 350 MW
2 x 375 MW
2 x 350 MW
2 x 375 MW

2 x 350 MW
2 x 500 MW

Lokasi

Suralaya I
& II
Singapore
Jawa Timur
Singapore
Suralaya III
& IV
Singapore
Suralaya V
& VI

Jumlah

Kebutuhan akan Batubara

2,5 juta ton/th

2 juta ton/th
2,5 juta ton/th
2 juta ton/th
2,5 juta ton/th

2 juta ton/th
3 juta ton/th

16,5 juta ton/th
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Di sini belum kita masukkan kemungkinan PLN mendirikan suatu PLTU di mulut tarn-
bang Bukit Asam yang kemungkinan besar pembangunan tahap pertamanya akan sudah
selesai sebelum tahun 1984/85.
Selanjutnya pasaran tersebut di atas hanya menyangkut keperluan untuk pembangkii
tenaga listrik saja sedangkan untuk pabrik semen tidak kami masukkan.
Di luar negeri khususnya negara-negara seperti Eropa dan Jepang mempunyai pendapat
yang kuat akhir-akhir ini bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil bukan saja dari nega-
ranya sendiri tetapi juga dari seluruh dunia tidak akan mungkin dapat tercapai tanpa
usaha yang lebih keras untuk menjamin supply energi yang stabil pula. Mereka berpen-
dapat bahwa tahun 1977 ini merupakan tahun yang menentukan.
Mengingat bahwa pokok-pokok strategi energi dari semua negara yang tergantung dari
impor minyak bumi adalah untuk mengurangi vulnerability (ketergantungan dari luar)
kita harus melihat bagaimana pentingnya diversifikasi dari energi supply ini juga bagi
Indonesia. Bagaimana kita dapat mengetrapkan diversifikasi atau tidak tergantung dari-
pada bagaimana kita dapat mengembangkan nuklir energi, batubara, gas alam, panas
bumi, tenaga air dan atau kayu bakar untuk dapat digunakan, karena sumber-sumber
energi di atas itulah yang dalam prakteknya mungkin dapat menggantikan minyak bumi.
Kami tidak mengerti persoalan nuklir energi akan tetapi mengenai liquefaction dan
gasification dari batubara diperkirakan bahwa baru pada akhir abad ini atau permulaan
abad kemudian dapat diharapkan bisa menggantikan minyak bumi.
Ini berarti bahwa pada waktu ini liquefaction dan gasification dari batubara tidak dila-
kukan sama sekali. Di negara-negara tertentu seperti misalnya di Amerika Serikat (New
Mexico) sejak tahun 1974 direncanakan pembuatan SNG dengan output 250 Million
CFD yang dihasilkan dari gas gasifikasi 10 juta ton batubara setahunnya. Diperkirakan
bahwa gasification plant tersebut akan dapat selesai pada pertengahan tahun 1979. Di
Afrika Selatan sejak tahun 1976 telah diambil keputusan untuk melanjutkan oil from coal
project dengan SASOL II mengingat bahwa SASOL I dapat meningkatkan profitabilily-
nya dalam tahun akhir-akhir ini khususnya sesudah kenaikan harga minyak akibat oil
crisis.

Mengenai batubara sendiri agaknya bukan saja di Indonesia, tetapi juga < i dunia. ada
beberapa pendapat yang mineur. Batubara dianggap sebagai sumbcr energi jaman lampau
yang telah digantikan oleh minyak bumi. CNeh karena itu sebagai suatu alternative cncrgi
untuk dapat mengatasi krisis minyak, pertama-tama orang berpaling kepada tcnaga nuklir.
Akan tetapi dalam kenyataannya perkembangan nuklir energi men gala mi kian banyak
kesukaran sehingga banyak negara terpaksa harus mcngadakan slow down dalam pe-
ngembangannya.

Dengan demikian maka batubara kembali mendapat perhatian sebagai suatu suinber
energi alternatif. Akan tetapi waktu benar-benar mulai dipikirkan untuk menggunakan
batubara, timbullah bermacam-tnacam persoalan seperti apakah memang benar-benar
ekonomis untuk mengembangkan cadangan-cadangan batubara tersebut, a pa kali mulu
batubaranya consistent dan Iain-lain.
Persoalan lain adalah mengenai pollution yang kadang-kadang lebih serius dari pada apa
yang dialami oleh minyak bumi.
Persoalan ketiga adalah mengenai pengangkutan. Persoalan angkutan ini sudah menjadi
persoalan pada waktu batubara merupakan raja dari energi. Agar batubara dapat meng-
gantikan minyak, persoalan angkutan ini merupakan persoalan tersendiri. Sekalipun
banyak diperdebatkan bahwa cara terbaik untuk mengatasi persoalan angkutan batubara
itu adalah dengan mengpulverize coal dan merubahnya menjadi slurry untuk memudian
diangkut melalui pipa namun apakah ini memang benar-benar dapat bersaing secara eko-
nomis dengan angkutan secara konvensionil, masih menjadi tanda tanya.
CMeh karena itu, jika kita segera akan mempcrluas penggunaan batubara, maka kita akan
terpaksa menggantungkan diri pada angkutan kcreta api dan laut yang konvensionil.
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Namutt adalah benar bahwa sebeium penggunun batubara secara besar-besaran dapat
dipikirkan, penoalan angkutannya harus dipecahkan terlebih dahulu. Bagi negara yang
harus mengimpor batubara, adalah pen ting pula untuk mengkonstruir suatu coal centre
sebagai pencrimaan dari batubara impor di atas tadi.
Kita beruntung sekali bahwa cadangan batubara yang kian banyak diketemukan di Indo-
nesia adalah di Sumatera Selatan di mana sedikit banyak sudah ada prasarana angkutan
kereta api yang selanjutnya dapat diangkut kepada suatu terminal di bagian selatan dari
Sumatera Selatan yang dapat menampung pengapalan kalau perlu lebih dari 20 juta ton
dalam setahun.

Dan mengingat pula bahwa keperluan pembangkit tenaga listrik dari PLN dan di luar
PLN adalah untuk sebagian besar adalah di Jawa maka tempat cadangan batubara di
Sumatera Selatan adalah makin favorable pula.
Forum seperti ini di mana energi industries seperti dari perlistrikan, dan sumber-sumber
energi dapat berkumpul adalah penting sekali untuk mcnjalin suatu kerjasama dan koor-
dinasi yang lebih erat. Selanjutnya sebagai suatu kebijaksanaan umum soal penting adalah
bagaimana dapat memperkuat struktur dasar dan kapasitas dari energi industries tersebut.
Menurut kami ini adalah satu-satunya jalan untuk dapat menjamin stable supply dari
energi dan tanpa itu akan sukar dapat menjamin modal yang dipcrlukan. Dapat diperki-
rakan bahwa kian besar modal yang dipcrlukan di kemudian hari untuk mempcrbaiki
struktur supply energi yang belum stabil pada waktu ini.
Untuk memperkuat investment capability dari suatu perusahaan adalah essensiil untuk
memperkuat basic structure dan capacity dari pada energi industries tersebut.
Dari sudut supply batubara adalah penting sekali, bahwa bukan saja diperlukan suatu
pengembangan dan design dari pada tambang yang optimal, tetapi juga dari transport
systemnya, baik yang merupakan angkutan kereta api maupun angkutan kapalnya. Ma-
lahan adalah ideal sekali kalau dapat diusahakan suatu integrated operation dan financial
control dari tambang, kereta api dan perkapalan.

Juga untuk kepentingan ini diperlukan peninjauan dari energi price policy. Dalam soil
ini perlu dicari suatu optimal price system dari ketiga bidang tambang, angkutan dan
perlistrikan. Dengan kemungkinan dapat diterapkannya economy of scale pada ketiga
bidang tersebut di atas, maka kami yakin bahwa suatu optimum pricing policy yang
effektif dapat diketemukan.
Selanjutnya adalah penting untuk memasukkan dalam kebijaksanaan energi yang menye-
luruh, rupa-rupa kebijaksanaan seperti price policy, industrial policy, pollution policy
dan Iain-lain agar mendapatkan suatu system yang effektif.
Apa yang kita perlukan bukan sekedar suatu pemecahan persoalan di muka hidung kita
(stop gap solution of immediate questions) akan tetapi suatu dasar pemikiran strategi
energi dalam jangka panjang.

Sekian, terima kasih.
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DISKUS1

Nasruddin ( DEPT. KEUANGAN )

Kami tertarik atas usul pak Adnan mengenai pendirian "Energy Centre" Batubara di
Sumatera Selatan. Sepanjang pengetahuan kami, ternyata di belahan Sumatera bagian
Tengah juga telah diketemukan endapan batubara yang potensiel dan komersiel oleh
salah satu Kontraktor Pertambangan Umum yaitu PT Riotinto Beth. Indonesia. Infor-
masi kemudian menyebutkan bahwa PT tersebut sebenamya ingin bekerjasama (terutama
dalam masalah finansiel) untuk mengelola batubara dimaksud, tetapi Pemerintah dalam
hal ini PN Batubara menolaknya. Bagaimana penjelasan pak Adnan dalam masalah ini?

Adnan Kusuma ( PN. BATUBARA )

Secara resmi PT Riotinto belum pernah mengajukan usul kerjasama dengan PN Batu-
bara, malah telah mengundurkan din dari proyek batubara Sumatera Tengah ini.
Soalnya, lokasi batubara yang diketemukan oleh PT Riotinto di Sumatera Tengah, seka-
lipun cukup besar (± 200 juta ton) tapi adanya di sebelah timur dari Bukit Barisanjadi
perlu dikembangkan pula prasarana yang sekarang belum ada sama sekali (Angkutan
Darat dan Terminal Shipping) sedangkan cadangan batubara di Sumatera Selatan adalah
kurang lebih IS milyard ton inplace serta prasarana sudali ada dan niasih mungkin di-
kembangkan.

Ir. Edigom AritonangOM. - I.T.S.

1. Apakah sudah diadakan penelitian, untuk membandingkan pollution akibat batubara
dan minyak bumi?

2. Bagaimana hasilnya?
3. Apakah sudah diperoleh cara-cara mengatasinya?

Adnan Kusuma ( PN. BATUBARA )

Pollution asal batubara atau minyak bumi adalah sama saja dalam soal kadar bele-
rang. Kalau lebih dari 1% adalah membahayakan. Baik minyak bumi maupun batu-
bara. Indonesia adalah berkadar belerang yang rendah. Tapi apa yang dipakai oleh
PLN bukanlah selalu minyak bumi Indonesia, tapi minyak bumi dari Timur Tengah
yang mengandung kadar belerang sampai dengan 3,8%- Untuk ini diperlukan scrub-
bers tapi akhirnya ini dimakan juga oleh SO2-nya.
Dus belum ada pemecahan yang efektif.
Sebaliknya misalnya di Amerika bagian Barat batubaranya mengandung belerang
yang tinggi 2% ke atas, jadi dewasa ini menjadi persoalan.

Samudro - I.T.B.

1. Soal teknologi pengubahan batubara menjadi liquid (metanol) sudah dipraktekkan
oleh Jerman dalam akhir Perang Dunia II. Sekarang riset ke arah penyempurnaan
digiatkan kembali setelah terjadi krisis energi.

2. Masalah transport batubara hams diintegrasikan dengan masalah dan transport
listrik. Hams dilihat sehingga masalah transport energi total dan sumber ke/sampai
konsumen untuk mencari letak titik konversi energi yang optimal dengan dipertim-
bangkan semua bentuk alat transport modern (ingat perkembangan transport listrik
arus searah yang dapat menjaringkan jarak jauh.
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Adnan Kwunia ( PN. BATUBARA )

1. Bagi Indonesia masih tidak bersaing kalau dipakai feedstoch gas alam dengan sangat
murah.

2. Mining cpt, railway cpt, terminal & shipping cpt ke Suralaya untuk 25 juta ton/tahun
sudah diketahui, sekarang tinggal dibandingkan dengan transmission cpt dari Tanjung
Enim ke Suralaya, jelas ini adalah soal PLN.

Marzulti Uanan ( DEFT. KEUANGAN )
1. Dari paper yang diajukan, kelihatannya batubara adalah merupakan pilihan terakhir

sebagai sumber energy, apakah betul demikian?
2. Apakah penggunaan Uranium sebagai bahan bakar lebih diinginkan dari pada batu-

bara? Padahal keduanya sama-sama memiliki masalah transportasi dan sama-sama
Hard rock mining.

Adntn Kunuma ( PN. BATUBARA )

1. Bagi Indonesia batubara adalah sumber energi yang segera dapat dimanfaatkan ka-
rena kebetulan tambang batubara di Sumatera Selatan adalah tambang terbuka
bukan deep mining ( = tambang di bawah tanah).

2. Untuk jangka panjang adalah menguntungkan pemakaian sumber daripada batubara -
kalau sudah ada breeder reactor. Batubara pada suatu ketika pun akan habis.

Rizal Aatrawinata - Dept. Tambang ITB.

1. Bagaimana perkiraan besar produksi dan besar kenaikan produksi batubara di Indo-
nesia untuk tahun 1980 ke atas?

2. Bagaimana distribusi pemasaran/pemanfaatan batubara yang dihasilkan di Indonesia?
3. Apakah PN Batubara mampu menyediakan 20 juta ton batubara per tahun pada

tahun 1990 untuk pembangkitan listrik?

Adnan Kusuma ( PN. BATUBARA )
1. 1981/82 ± 500.000 ton/tahun dari Bukit Asam & Ombilin.

1984/85 ± 2.500.000 ton/tahun dad Bukit Asam, ± 1.000.000 ton/tahun dari
Ombilin, seterusnya (lihat paper).

2. 1981/82 Semen Baturaja & semen Indarung. 1984/85 PLTU Suralaya I & II (B.
Asam) Ombilin sebagian ± 600.000 ton/tahun untuk ekspor ke Jepang.

3. Dilihat dari cadangan batubara dan pengembangan prasaran Kereta Api, terminal
dan perkapalan pada tahun 1984/85 bisa dilaksanakan.

Prof. M.T. Zen ( MENEG. RISET )

1. liquefaction/gasification mungkin mengalami market penetration pertengahan
1980-an dengan harga $ 2 3 . — $.25,-/barel minyak.

2. Sumatera Selatan dijadikan Industrial Center (Indonesian Ruhr).
3. Diconvert ke listrik dan listrik ditransmisikan (Jawa).
4. Slurry sukar: 50 ton air per 1 ton batubara.
5. Di samping liquefication/gasification kini perkembangan pesat dalam magneto

hydro dynamics dan fluidized bed combustion

Adnan Kusuma ( PN. BATUBARA )

Ini bukan merupakan pertanyaan tapi komentar dan saya kira tidak perlu di jawab.
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Winnto Arismunandar - I.T.B.
Pada waktu ini kelihatannya PN Batubara hanya memikirkan produksi batubara sebagai
bahan bakar. Maka sementara ini, mungkin hal tersebut menjadikan PN Batubara menga-
lami persaingan berat. Apakah sudah dipikirkan tentang pengadaan jenis produksi lain-
nya (selain batubara sebagai bahan bakar), di daerah pertambangan atau sekitamya,
untuk menambah income perusahaan.

Adnan Kuauma ( PN. BATUBARA )
Pemakai batubara yang terbesar adalah untuk pembangftt tenaga listrik untuk pemakaian
di dalam negeri, saingannya adalah mi'yak (yang disubsidi oleh pemerintah). Kalau untuk
ekspor saingannya adalah batubara is negara. Pemakaian untuk jenis lainnya sementara
belum dipikirkan karena pasarannya belum ada, kalaupun ada masih belum ekonomis.

Rk Simiruping - PLN.

1. Dalam prasaran hanya ditekankan mengenai deposit di Sumatera Selatan, mohon
penjelasan mengenai deposit-deposit batubara di tempat lain?

2. Mohon penjelasan kenapa tambang Ombilin tidak dikembangkan?

Adnan Kiuuma ( PN. BATUBARA )

1. Deposit di tempat lain belum diketahui. Untuk mengetahui deposit yang di Suma-
tera Selatan saja Sited sudah mengeluarkan kurang lebih $ 36 juta selama 2 tahun.

2. Juga deposit Ombilin belum diketahui dan baru akan diadakan pemboran dengan
uang hanya $ 1,6 juta (dengan bantuan Jepang dan Austria). Pemboran di Kaliman-
tan Timur akan dikerjakan oleh Direktorat Geologi bantuan Inggeris.
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SUATU TINJAUAN TENTANG PERANAN
TENAGA AIR MENJELANG TAHUN 2000

Ol'.h:
Mardjono NototMhardjo

Direktomt Jenderal Pengairan
Departemen PUTL

1. PENDAHULUAN

Posisi tenaga air dalam percaturan energi nasional menjelang tahun 2000 telah
kami jelaskan dalam beberapa kertas kerja kami yang terdahulu. Pokok-pokok pemi-
kiran dan angka-angka yang mutahir telah kami ajukan dalam kertas kerja yang ber-
judul "Kemungkinan pembangkitan listrik tenaga air sebesar 4000 MW di tahun
2000", yang kami sampaikan pada sidang ke-8 Panitia Teknis Energi dari Panitia
Kekayaan Alam tanggal 27 April 1977.
Didalam kertas kerja tersebut telah kami lansir adanya kecenderungan bahwa Pola
Pengembangan Tenaga Air sampai dengan tahun 2000 sebagaimana kami usulkan
dalam Seminar Energi Nasional 1974 akan sulit untuk dicapai. Oleh karenanya kami
usulkan agar sebaiknya kita berambisi untuk mencapai sisi yang tinggi daripada reng-
gang potensi yang telah diproyeksikan1).

Maka kami menunjuk kepada "sasaran profU rendah" saja, yaitu kemungkinan pem-
bangkitan listrik tenaga air 4000 MW di tahun 2000. Sedang untuk sasaran itupun
sudah hams dilakukan derap langkah yang tegap dan konsisten.

2. MENGHAMPIRIPROYEKSI TAHUN 2000

Timbul pertanyaan apakah langkah-langkah yang hams dilakukan agar sasaran itu
tercapai? Jawabannya telah kami ajukan pula dalam kertas kerja tersebut yang
pokok-pokoknya adalah:
(1) diptnuhinya beberapa prasyarat sebagaimana kami usulkan dalam Seminar

Energi Nasional 1974, diantaranya yang terpenting ialah :
pengembangan tenaga air yang kebanyakan bersekala besar akan memerlukan
alokasi biaya yang besar yang perlu bisa dipenuhi secara penyediaan jangka
panjang sampai dengan tahun 2000.

(2) diikutinya bagan rencana pengembangan tenaga air dengan sasaran penambah-
an daya terpasang rata-rata 900 MW tiap Pelita dimulai dari Pelita III.

Sebagaimana kita dapat memaklumi, constraint yang terbesar adalah masalah
penyediaan biaya. Adalah tidak mudah untuk memperkirakan berapa besarnya biaya
yang kita perlukan untuk menghampiri proyeksi tahun 2000 itu. Kalau kita perhi-
tungkan daya terpasang dewasa ini 450 MW maka sampai akhir tahun 2000 diperlu-
kan pembangunan 3SS0 MW. Dan kalau diperkirakan biaya rata-rata sebesar US $
350 tiap KW terpasang, maka untuk mencapai program tahun 2000 kita perlukan
biaya lebih kurang US $ 1.242.500.000 untuk 24 tahun yang akan datang atau rata-
rata lebih kurang US $ 50.000.000 setiap tahun (nilai 1977).

Jelaslah bahwa apabila kita akan mengikat diri pada rencana tersebut maka kita
hams secara konsisten menyediakan biaya lebih kurang US $ 50.000.000 (atau Ik.
Rp. 20 milyard) setiap tahun hanya untuk pengembangan tenaga air saja.

1) Seminar Energi Nasional 1974 memperkirakan potensi tenaga air di Indonesia sebesar 31.000
MW. Dari jumlah tersebut diproyeksikan untuk pembangkitannya pada akhir tahun 2000 sebesar
4000 sampai 5000 MW. Jumlah tersebut merupakan kontribusi sebesar 6-8% dari seluruh kapa-
sitas tenaga listrik yang dipioyeksikan (64.000 MW).
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3. PROYEK-PROYEK LISTRIK TENAGA AIR TUNGGAL GUNA

Biaya tersebut di atas belum termasuk biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk
pembangunan proyek-proyek serbaguna dalam rangka pengembangan wilayah sungai,
karena pembangunan tenaga air diselenggarakan dalam rangka proyek-proyek serba-
guna.

Tetapi kalau kita perhatikan dari program 4000 MW di tahun 2000 itu ternyata
hanya ± 25% saja yang berupa Proyek Serbaguna (Multi-purpose Project), sedang sisa-
nya ± 75% berupa Proyek Listrik Tenaga Air Tunggal Guna (Single-purpose Hydro-
power Project).

Kenyataan ini mendorong kecenderungan baru bahwa untuk memenuhi pro-
yeksi tenaga air tahun 2000 perlu lebih diperhatikan Proyek-proyek Listrik Tenaga
Air Tunggal Guna.

Tetapi perlu dicatat bahwa pengembangan tersebut hams tetap merupakan
bagian dari suatu pengembangan sumber air secara menyeluruh dan serbaguna (inte-
grated and multipurpose water resources development).

4. TENAGA AIR UNTUK BEBAN PUNCAK

Di dalam konstelasi kelistrikan kita sebelum tahun 1960-an tenaga air merupa-
kan sumber tenaga utama dan karena itu dapat dimengerti apabila tenaga air ber-
peran sebagai pemikul beban dasar. Tetapi mulai tahun 1960-an kedudukan itu ber-
geser sedikit demi sedikit kepada tenaga termis.

Hal tersebut adalah wajar kalau kita melihat perkembangan kelistrikan pada
umumnya. Permintaan listrik baik untuk industri maupun rumah tangga meningkat
dengan cepat dan memerlukan penyediaan tenaga yang dapat diandalkan secara terus-
menerus serta dalam jumlah yang besar. Seringkali kebutuhan itu demikian mendesak
sehingga hams dibangun pusat listrik yang harus secepatnya dapat beroperasi. Dan
untuk itu semua pilihan cenderung kepada tenaga termis.

Bahkan Switzerland yang dlkenal sebagai "atap"nya Eropa, dari mana air
mengalir ke empat penjuru: ke Laut Tengah, Laut Adriatik, Laut Utara, dan Laut
Hitam, pada awal tahun 1960-an juga mulai bergeser kepada tenaga termis (termasuk
nuklir)2).

Tetapi hal itu tidak berarti tenaga air terdesak mundur, melainkan menempat-
kannya pada peranannya yang baru sebagai pemikul beban puncak. Sesuai dengan ke-
cenderungan tersebut maka menjelang tahun 20Cfo tenaga air kita hams pula lebih
diarahkan kepada pemikulan beban puncak. Konsekwensinya kita perlu mempertim-
bangkan akseptabilitas dari pusat-pusat listrik tenaga air dengan faktor beban yang
rendah, mungkin antara 15-25%.

Untuk menghindari keragu-raguan, maka proyeksi tahun 2000 sebesar 4000
MW harus dimengertikan sebagai daya terpasang dari pusat-pusat listrik tenaga air
yang sebagian besar akan memikul beban puncak dengan faktor beban kurang dari
40%, sehingga besarnya tenaga listrik (KWH) yang dapat dihasilkan setiap tahun
hams diperhitungkan pada kondisi tersebut.

5. PUSAT LISTRIK TENAGA POMPA (PUMPED STORAGE PLANT)

Memang terdapat berbagai keuntungan untuk memasang tenaga air sebagai
pemikul beban puncak, antara lain :
(1) pusat-pusat listrik tenaga air mudah dibangkitkan dengan cepat, hanya dengan

memutar katup dalam beberapa menit dapat diparalelkan dalam jaringan.

2) G.A. Burkhard, "Switzerland switches to thermal power", Energy International, Vol. 4 Nr. 3,
March 1967.

86



(2) pada waktu beban rendah (off peak) dapat menando air yang kemudian diper-
gunakan pada waktu beban puncak (peak), sehingga sifat alami dari aliran air
dapat dimanfaatkan secara lebih ekonomis.

(3) dalam suatu "combined system" dimana tenaga termis memikul beban dasar
dan tenaga air memikul beban puncak, 'dapat dicapai rendement yang lebih
tinggj dan yang lebih besar.
Oleh karena itu bukan saja kita hams memasang tenaga air sebagai pemikul

beban puncak, tetapi bahkan sudah waktunya sekarang untuk mencari model pern-
bangkitan tenaga air yang lebih dapat diandalkan dalam memikul beban puncak itu.
Model itu ditemukan dalam bentuk Pusat Listrik Tenaga Pompa (Pumped Storage
Plant).

Pusat listrik ini membangkitkan tenaga pada waktu beban puncak, tetapi pada
waktu beban rendah (off peak) memompa air dari kolam bawah (tailwater pool) ke
kolam atas (headw ter pool) untuk diterjunkan lagi diwaktu beban puncak berikut-
nya. Pompa digerakkan dengan tenaga pusat listrik lain di dalam sistem (biasanya de-
ngan tenaga sekunder dari suatu PLTA run-of-river yang airnya akan terbuang per-
cuma apabila tidak dimanfaatkan).

Keuntungan-keuntungan dari Pusat Listrik Tenaga Pompa a.l.:
(1) menyediakan tenaga listrik beban puncak yang diperlukan dan meningkatkan

faktor beban dari pusat-pusat listrik yang lain di dalam suatu sistem.
(2) mempunyai effisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena merubah tenaga listrik

beban rendah yang murah menjadi tenaga listrik beban puncak yang mahal.
(3) sangat sedikit air yang diperlukan untuk operasinya, praktis hanya perlu air

untuk mengatasi penguapan dan rembesan, sehingga dapat menunjang pulakon-
servasi sumber daya air.

(4) walaupun masih ada kehilangan energi di dalam operasinya namun kita telah
mendekati sistem "perpetuum mobile" (pergerakan abadi) yang sangat kita
dambakan.
Sebenarnya pusat listrik ini bukan barang baru. Yang pertama kali telah di-

bangun di Eropa sebelum tahun 1900. Dan sekarang berpuluh-puluh buah beroperasi
di berbagai negeri, dengan teknologinya yang makin berkembang pula, a.l. dengan
penggunaan pompa-turbin bolak-balik (reversible pump-turbine) dengan effisiensi
yang cukup tinggi.

Untuk mencapai proyeksi tenaga air 4000 MW di tahun 2000 nampaknya
Pusat Listrik Tenaga Pompa (PLTPO) merupakan alternatip yang harus diperhitung-
kan.

6. KOMBEVASI PLTN DAN PLTPO

Komplementasi antara PLTN dan PLTA dalam suatu "integrated power sys-
tem" telah kami kemukakan dalam prasaran "Sumber tenaga air dalam rangka penye-
diaan tenaga listrik" pada Seminar Teknologi dan Ekonomi PLTN di Bandung 27
Pebruari - 2 Maret 1973.

Gagasan mengembangkan PLTPO memberi cakrawala baru bagi pengembangan
sistem kelistrikan yang terpadu itu. Beban dasar dapat diserahkan kepada PLTN (dan
PLTU) sedang beban puncak dapat diambil oleh PLTPO (dan PLTA/PLTG). Per-
gerakan pompa PLTPO dapat dilayani oleh PLTA run-of-river yang tergabung dalam
sistem.

Sebuah "exercise" mungkin dapat dilakukan pada "Sistem Tuntang" di Jawa
Tengah. Pada lokasi Ik. 50 km dari rencana pembangunan PLTN di Muria terdapat
kemungkinan pembangunan PLTPO di Kali Serang. Kedua rencana pusat listrik baru
itu dapat di interkoneksikan pada Sistem Tuntang yang telah ada. Dari evaluasi tahap
pendahuluan memang didapat kesimpulan yang "discouraging" bagi pembangunan
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PLTPO tersebut. Perbandingannya dengan alternatip PLTA biasa (Storage Plant)
adalah seperti tertera pada Daftar berikut:

DAFTAR: PERBANDINGAN ALTERNATIP PLTA DAN PLTPO
01 KALI SERANG JAWA TENGAH

KAPASITAS (MW) KAPASrTAS TOTAL TOTAL
Jenis Pada Muka Pada Muka Conduit Cost Benefit B/C

Airrata2 AirTinggi (m3/...) <106US$) (10 6 US$)

(1)

PLTA
PLTPO

(2)

12.2

76

(3)

17.7

111

(4)

45

280

(5)

10.6

55.4

(6)

14.5

42.0

(7)

1.37

0.76

Suraber : Snowy Mountains Engineering Corporation,
Serang Project-Power Station, October 1977.

Dari Daftar tersebut terlihat bahwa biaya pembangunan PLTPO sangat tinggi
dan B/C-nya sangat rendah. Tetapi kalau kita lihat biaya pembangunannya untuk
tiap KW terpasang sebenarnya masih dapat bersaing dengan PLTA (US $. 729/KW
untuk PLTPO dan US $. 869/KW untuk PLTA).

Disamping itu belum kita pertimbangkan keuntungan-keuntungan lain seperti
misalnya:
(1) meningkatkanya keandalan (reliability) sistem Tun tang untuk memikul beban

dasar dan beban puncak yang akan melonjak dengan skala besar;
(2) meningkatnya faktor beban pusat-pusat listrik didalam sistem, terutama PLTA

Jelok dan Timo apabila pompa dapat dioperasikan dengan tenaga sekunder dari
PLTA-PLTA tersebut;

(3) kemungkinan dapat meningkatkan kelayakan (feasibility) pembangunan PLTN
di Muria;

(4) Keuntungan-keuntungan lain yang sukar diukur seperti meningkatkanya keah-
lian dan ketrampilan dalam teknologi baru, terhindarnya keterlambatan dalam
perpacuan konsumsi dan produksi energi, pengaruhnya terhadap kesejahteraan
kehidupan dan ketahanan bangsa dan Iain-lain.

Hal-hal tersebut diatas memberi kemungkinan untuk dibukanya lembaran baru dalam
sejarah kelistrikan tenaga air di Indonesia dan sekaligus menunjang perkembangan
kelistrikan tenaga nuklir kita.

7. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Dari uraian yang telah kami kemukakan dapat disimpulkan bahwa :
(1) Untuk mencapai proyeksi tenaga air 4000 MW di tahun 2000 diperlukan lang-

kah-langkah yang konsisten.
(2) Proyek-proyek PLTA Tunggal Guna perlu lebih mendapat perhatian.
(3) Perkembangan tenaga air menjelang tahun 2000 harus lebih diarahkan kepada

pemikulan beban puncak.
(4) Introduksi PLTPO merupakan alternatip yang harus diperhitungkan.
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(5) Kombinasi PLTN dan PLTPO akan meningkatkan keandalan penyediaan tenaga
listrik yang akan melonjak dengan sekala oesar.

Selanjutnya kami sarankan hal-hal sebagai berikut:
(1) Agar diambil langkah-langkah untuk merealisasi pokok-pokok yang tercantum

dalam kesimpulan diatas.
(2) Perlu dipelihara kerjasama an tar disiplin-energi untuk meneruskan pengolahan-

pengolahan detail dari berbagai isyu alternatip energi.
(3) Supaya diperbanyak jumlah "dapur" untuk mengolah isyu-isyu tersebut dan

menyelesaikan berbagai "exercise" yang perlu.
(4) Hendaknya dilakukan review berkala terhadap posisi kita dalam menuju kepada

proyeksi penyediaan energi di tahun 2000, agar proyeksi tersebut dapat benar-
benar dicapai.

Demikian semoga proyeksi tahun 2000 bukan hanya sebagai impian dimalam hari.
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DISKUSI

Marzuki Usman (DEPT. KEUANGAN)

Apakah selama ini sudah ada koordinasi program antara PUTL, PLN dan Dept.
Dalam Negeri sehubungan dengan Bendungan dan PLTA ?
Tugasnya program Inpres Penghijauan haruslah diutamakan pada DAS di mana ada
bendungan dan PLTA. Sebab jika tidak demikian maka pembangunan PLTA akan
berupa pemborosan, sebab bendungan akan cepat berisi langsung dan debit air
menjadi berkurang terutama dimusim kemarau, akibatnya PLTA-nya macet.

Mardjono Notodihardjo

Mengenai pentingnya pengelolaan daerah pengaliran sungai dan penglestarian sum-
berdaya air dan tanah untuk mencegah erosi dan mengatur debit sungai kiranya
sudah difahami oleh semua fihak. Koordinasi telah dilakukan dan usaha-usaha peng-
hijauan dan reboisasi telah diselenggarakan. Perhatian telah diberikan pada wilayah-
wilayah sungai yang kritis dan pula sungai-sungai yang telah dan akan dibangun
bendungan-bendungan. Namun harus diakui bahwa koordinasi dan usaha-usaha ter-
sebut masih harus ditingkatkan. Dan hal itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban
kita bersama.

Budi Sudarsono ( BATAN )

Apakah angka rata-rata 5.000 jam/th. tidak terlampau optimis/tinggi, mengingat
kita sering mengalami masa "musim kering" selama berbulan-bulan ?
Berapakah angka rata-rata menurut pengalaman di waktu lampau ?

Ir. Mardjono Notodihardjo

Di dalam prasaran kami usulkan agar besarnya tenaga (kWh) yang dapat di'iasilkarf
setahun diperhitungkan pada faktor beban kurang dari 40%. Ini akan mendekati
angkat 3.500 jam/tahun yang lebih sesuai dengan kondisi sungai-sungai kita. Angka
rata-rata menurut pengalaman kiranya dapat diminta dari PLN.

Dr.KXSirait(I.T.B.)

Dikatakan oleh pemrasaran agar fungsi air dihari depan ialah untuk memikul beban
puncak. Kami kira hanya pump storage plant yang dapat ditujukan untuk itu, se-
dang "Laufwasser Kraftwerk" akan tetap dimanfaatkan untuk beban dasar kami
mohon penjelasan.

Ir, Mardjono Notodihardjo

Ciri "Laufwasser kraftwerk ' ialah debit-penuhnya (full plant discharge) tidak me-
lampaui debit minimum sungai sehingga dapat beroperasi secara kontinu sepanjang
tahun di bagian bawah pada lengkung beban. Pada umumnya berupa run-of-river
plants tanpa kolam tanda pada bagian hilir i(down stream readies) dari sungai-
sungai besar yang mengalir dengan debit sepanjang tahun. Di Indonesia belum dite-
mukan lokasi yang demikian. Bisa juga terdapat pada sungai-sungai yang mengalir
dari danau, yang mempunyai debit tidak terlalu berfluktuasi / Q max kecil ).

Q min
Di Indonesia terdapat di sungai Asahan (Danau Toba), S. Larona (D. Towuti) dan
S. Antakan (D. Maninjau) yang memang sedang dikembangkan sebagai base load
hydro plants. Masih terdapat beberapa kemungkinan lain misalnya di D. Kanan
(Sul.Sel.), D. Takengon (Aceh), D. Poso (SulTeng.) dan D. Sentani (Irjan). Memang
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di mana mungkin air akan tetap dimanfaatkan untuk beban dasar karena murah dan
dapat mengkonservasi sumber energi yang tak terbarui. Tetapi untuk mencapai
proyeksi 64.000 MW daya total dengan 4.000 MW daya air (6% dari daya total) di
tahun 2000, tenaga air perlu diarahkan pada pemikulan beban puncak.

Bambang Puraomo ( BAPPENAS )

Dengan diperlukannya tambahan perhatian pada PLTA Tunggal Guna, apakah da-
lam hal ini air untuk irigasi akan dikorbankan ?

Ire Mardjono Notodihardjo

Di dalam prasaran kami kemukakan PLTA Tunggal Guna perlu lebih diperhatikan
karena ± 75% dari proyeksi 4.000 MW di tahun 2000 terdiri dari jenis tersebut.
Tetapi kami tekankan pula bahwa pengembangannya harus tetap merupakan bagian
dari pengembangan sumber air secara menyeluruh dan serbaguna. Aitinya harus ber-
dasar River Basin Plan atau Water Resources Development Plan yang telah dibuat
secara menyeluruh dan serbaguna. Di dalam Plan tersebut telah dicakup kepenting-
an-kepentingan lain termasuk air untuk irigasi. Misalnya S. Serayu dengan PLTA
Tunggal Guna Mrica dan Maung sudah direncanakan dalam rangka Serayu River
Basin Plan yang juga mencakup pemberian air irigasi untuk Daerah-daerah Irigasi
Singomerto, Banjarcahyana, Gambarsari, Pasanggrahan dan Iain-lain. Sedang me-
ngenai Proyek-proyek serbaguna yang ± 25% itu akan lebih memprioritaskan air
untuk irigasi daripada untuk pembangkitan tenaga listrik.
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PERANAN PANAS BUMI INDONESIA DITAHUN
TAHUN YANG AKAN DATANG

I
Oleh

Drs. IsmetAkil
Kepala Divisi Cieotermal, Pertamina.

Tidak banyak positip yang ditulis atau disampaikan pada lokakarya-lokakarya yang telah
diadakan mengenai peranan energi panas bumi di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti
karena sumber energi belum begitu dikenal dinergeri kita.
Dalam beberapa tulisan a.l. "Indonesia sekitar tahun 2000", oleh Nugroho, 1972,hanya
dapat dibaca bahwa panas bumi sudah diselidiki.
Prof. Sumitro Djoyohadikusumo dalam "Pola Pengembangan Enersi, Tinjauan Jangka
Panjang" 1974, mengatakan bahwa panas bumi harus lebih banyak diselidiki. Beliau
sangat optimis bahwa jika memang cadangan panas bumi (uap kering = dry steam) kita
cukup banyak, maka kemungkinan berkembangnya panas bumi di Indonesia sangat besar.
Dalam kertas kerja Wijarso "The Energy Game", 1977 ia meramalkan ± 400 MW dapat
dikembangkan disini untuk membangkit tenaga listrik. Ini suatu ramalan yang menggem-
birakan dan berdasarkan inilah kami juga mencoba membuat ramalan mengenai peranan
energi panas bumi dalam program energi nasional di kemudian hari di Indonesia.

Sudah tentu ramalan atau pemikiran kami ini dapat meleset, kerena disini belum
ada suatu koordinasi yang resmi ditetapkan antara yang mencari dan mengembangkan
lapangan panas bumi disatu pihak dan yang mempergunakan hasil ini (ialah uap) dilain
pihak.

Walaupun demikian namun sudah ada kerjasama yang erat dan baik dalam rencana pe-
ngembangan panas bumi di Kamojang dan di Dieng antara PLN dan Pertamina (Departe-
men Pertambangan). Ramalan dari beberapa daerah lainnya telah dibuat berdasarkan
penyelidikan eksplorasi sejak tahun 1974 dan hasil-hasilnya.

Dengan masalah energi panas bumi ini beberapa pertanyaan yang sama, selalu di-
ajukan kepada kami.
Pertanyaan ini ialah :
1. Apakah energi panas bumi ini ?
2. Dimana dapat diketemukan daerah panas bumi ini ?
3. Berapa banyak potensi energi panas bumi ini dapat digunakan dan bagaimana dapat

dimanfaatkan ?
4. Jika potensi panas bumi ini begitu besar, mengapa belum banyak benar energi ini di-

pergunakan ?
5. Apakah energi panas bumi ini dapat dikembangkan secara ekonomis.
6. Apakah sudah waktunya Indonesia mengembangkan energi panas bumi ini?
Antara saudara-saudara yang hadir disini beberapa pertanyaan itu sudah diketahui untuk
menjawabnya. Tetapi kami berpendapat bahwa tidaklah berkelebihan jika. diterangkan
lagi jawaban-jawaban pertanyaan tadi itu, karena ini dasar kegiatan kami sekarang untuk
meramalkan apa yang diperlukan nanti.

Apakah energi panas bumi itu ?

Energi ini merupakan energi yang diambil dari panas, yang ada pada kedalaman bumi kita
sendiri.
Pada kedalaman yang besar bumi kita memiliki panas yang suhunya sangat tinggi dan
panas ini dapat disimpan di beberapa tempat dikulit bumi, kadang-kadang tidak jauh dari
permukaan bumi yang disebut "daerah panas" atau "hot spots".

Bahwa ini memang ada dapat kita lihat adanya lava yang keluar dengan ledakan
gunung api, sepanas ± 1000°C, fumarola, geyser dan mata air panas.
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Panas yang ada daLm bumi kita itu bergerak dengan beberapa macam cara kearah permu-
kaan bumi dan biasanyc disini suhu itu tidak begitu tinggi. Kita mengetahui juga bahwa
dibawah permukaan bumi (pada sub soil) suhu akan meningkat 20°C untuk tiap kedalam-
an^lOOO meter. Ini berarti bahwa jika pada suatu daerah suhunya dipermukaan bumi
20°C, maka kita harus membor setidaknya 3000 meter untuk mencapai suhu atmosfeer.
Jika demikian adanya, maka panas bumi tidak dapat dimanfaatkan.
Untunglah adanya daerah "hot spots" tadi, yang mana panas bumi ini terkumpul tidak
jauh dari permukaan bumi. Daerah hot spots ini merupakan daerah yang memiliki
retakan pada kulit bumi kita, dan letak daerah ini khusus didaerah dimana terdapat
gunung api aktip atau yang masih aktip dimasa yang lampau. (menurut ukuran geologi
waktu yang resent).
Daerah semacam ini meliputi 3% dari seluruh permukaan bumi kita, baik daratan maupun
lautan.

.Pada tempat-tempat ini batuan-batuan yang dalam letaknya, suhunya tinggi, dan panas-
nya ini sebagian memanaskan air yang ada didalam.
Air panas yang berat jenisnya lebih kecil akan naik kepermukaan melalui retakan dan air
ini diganti dengan air dingin yang senantiasa datang dari atas. Dengan demikian terdapat
sirkulasi didalam bumi kita. Jika air panas ini dapat keluar dipermukaan bumi, terdapat-
lah apa yang dikatakan tadi fumarola, geyser dan mata airpanas.
Tetapi jika diatas batuan-batuan ini terdapat batuan lapisan penutup (cap rock) yang
tidak permeable, maka air yang panas ini tersimpan pada kedalaman antara 300 - 1000
meter dengan suhu antara 150° - 300°C, tetapi tidak mendidih, disebabkan karena tekan-
an yang tinggi. Jika sebuah lubang dibor ditemp'at ini, maka air akan mendidih dan uap
keluar dengan kecepatan yang hampir 1000 km/jam dengan suara yang merupakan suara
kapal terbangjet.

Berbeda dengan lapangan minyak, lapangan geotermal memproduseer uap yang tak
terhingga cadangannya, karena airnya selalu ditambah dengan air hujan terus menerus.

Dimana letaknya daerah panas bumi ini ?

Melihat peta distribusi daerah pans bumi, maka jelas nampaknya, bahwa daerah ini di-
dapat disepanjang pinggiran timur Samudra Pasifik.
Dari utara, kepulauan Aleuta, Alaska, Amerika Serikat Bagian Barat, semua negara di
Amerika Tengah dan di Amerika Selatan, sepanjarfg pegunungan Andes. Tiga lapangan
geotermal yang cukup besar produksinya letak dalam bagian Pasifik ini dan baru-baru saja
diketemukan di Nicaragua dan Chili. .,

Dikepulauan Karibi diduga akan didapatkan sumber-sumber panas bumi dengan
suhu tinggi a.l. di Guadaloupe dan St. Lucia.

Daerah yang merupakan daerah gunung api yang utama (major volcanic zone) ter-
letak dipinggiran barat Samudra Pasifik. Dapat disebut disini kepulauan Kuril, Jepang,
Salomon, Fillipine, Indonesia, Irian, Kep. Salomon, New Hebrides, Fiji, Tonga, Samoa,
Selandia Baru dan Hawai. Empat lapangan geotermal besar terlctak dibagian ini dan di
Indonesia dan Hawai didapatkan cadangan dengan suhu tinggi.

Di Afrika, negara-negara yang memiliki sumber geotermal yang suhunya tinggi
terletak disepanjang apa yang disebut geologis African Rift Zone a.l. Etiopia, Afers, Isaas,
Kenya, Tanzania, Uganda, Zaire bagian Timur dan Burundi.
Kemiingkinan besar didapatkan daerah sejenis ini di Afrika Barat dan berdasarkan sejum-
lah besar mata airpanas, sumber panas bumi dengan suhu rendaii (<150°C) dapat di-
ketemukan di Mesir, Aljazair, Maroko, Tunis.

Di Eropa sumber-sumber panas bumi dengan suhu tinggi sudah lama diketahui di
Italia dan baru-baru ini satu lapangan diketemukan di Yunani, dipulau Milos.
Di Prancis, Hongaria, Czechoslovakia, Yugoslavia dan Romania sumber panas bumi sejenis
suhu rendah.
Tersisa sekarang negara-negara Timur Tengah dan Asia bagian Selatan.
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Harapan disini untuk menemukan sumber panas bumi tidak begitu besar, mengingat
tidak ada kegiatan gunung api yang geologis muda.
Melihat peta distribusi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terlalu banyak jum-
Iahnya negara-negara yang tidak memiliki daerah panas bumi ini. Sebenarnya sekarang
jumlahnya daerah ini jauh lebih besar dari semula diduga.
Di Indonesia daerah panas bumi terdapat dihampir seluruh kepulauan. Jika perlu mungkin
dengan interpretasi dari satelit, daerah yang belum diketahui dapat ditemukan.

Berapa banyak potensi energi panas bumi ini dapat digunakan dan bagaimana dapat
dimanfaatkan.

Di Amerika Serikat telahdiramalkan bahwa energi panas bumi dapat mensuppleer
10% dari kebutuhan energi nasionalnya. Malahan ada yang mengatakan, bahwa disalah
satu negara bagian Amerika Serikat cadangan air panas dan uapnya sama dengan potensi
energi dari cadangan lapangan minyak di Alaska.

Di Indonesia potensinya juga besar. Ada yang mula-mula meramalkan 700 MW, sesudah
itu ada yang menduga sebanyak 8000 MW. Kami sendiri sesudah pemeriksaan eksplorasi
disini malahan lebih optimistis, 10.000 MW mungkin ada.

Satu-satunya cara untuk memanfa'atkan panas bumi ini, ialah membor dan hasilnya
dapat dibagi dalam tiga kategori.
a. Lapangan panas bumi uap yang suhunya > 150°C, yang disebut "high grade" fields.

Lapangan semacam inilah yang dapat dipergunakan untuk membangkit tenaga listrik.
b. Lapangan dengan air panas suhu tinggi yang menghasilkan uap dan air panas.

Uapnya dapat dipakai untuk membangkit tenaga listrik sedang air panasnya dapat di-
pergunakan untuk applikasi yang membutuhkan suhu < 150°C, a.l. pemanasan
rumah.

c. Lapangan dengan airpanas suhu sedang yang menghasilkan banyak air panas. Appli-
kasinya juga memerlukan suhu < 150°C.

Sebenarnya belum banyak negara-negara yang mengembangkan daerah panas bumi-
nya telah menghitung banyaknya cadangan yang ada.
Kami hendak mengutip suatu laporan P.B.B. mengenai masaalah ini.

Hongaria umpamanya memiliki cadangan airpanas yang dapat diproduseer sebesar
30 x 109m3 dengan suhu 100°C. Ini sama dengan 8 x 10 1 8 cal. atau panas yang keluar
dari pembakaran lebih dari 2 milyar bll minyak.
Di Uni Soviet diduga 50 - 60% dari negaranya terdapat air panas dibawah permukaan
bumi, yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Ini sama dengan sumber energi dari
jumlahi sumber-sumber energi batu bara, minyak, gas dan peat (semacam batu bara
muda) diseluruh wilayah Uni Soviet. Perhitungan dari cadangan yang dapat diproduseer
dari airpanas ini dengan kedalaman 1000 - 3500 meter dan suhu antara 50 - 130°C ialah
7.9 x 106m3 sel._ii. Dangan perhitungan bahwa rata-rata suhunya 90°C, ini berarti sama
dengan 7.1 - 10 1 4 cal, atau sama dengan panas yang keluar dari pembakaran minyak
bumi 490.000 bll/sehari.

Walaupun angka-angka ini hasil dari beberapa negara saja, namun jumlahnya luas
daerah dari negara-negara ini, merupakan sebagian besar dari permukaan bumi kita.
Oleh karena inilah masih dapat kita menarik kesimpulan betapa besarnya cadangan air-
panas ini yang dapat dimanfaatkan.

Jika potensi panas bumi ini begitu besar, mengapa belum banyak benar energi ini di-
pergunakan ?

Memang harus diakui bahwa penggunaan dan penmanfaatan sumber panas bumi
belum besar, juga dinegara-negara industri. Penggunaan energi ini memang menemukan
beberapa pembatasan atau rintangan. Ini disebabkan oleh faktor-faktor psychologis dan
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juga karena tidak mengetahui apa sebenarnya sumber energi ini. Masalah lain ialah mas-
salah "hukum". Di Amerika Serikat segi hukumnya sangat rumit. Apakah air geotermal
ini dimasukkan dalam mineral atau dalam golongan air. Lagi pula disana hak mineral dan
hak air berbeda.
Bagaimana di Indonesia ?
Disini sudah ditetapkan bahwa geotermal diurus oleh Departemen Pertambangan c.q.
Direktorat Pertambangan Umum. Tetapi belum jelas apakah air geotermal dimasukkan
dalam golongan mineral mana. Apakah ini merupakan mineral strategis dan apakah
eksplorasi dan eksplotasi air geotermal ini sama dengan eksplorasi/eksplotasi mineral
lainnya.

Masalah yang mungkin juga menghambat perkembangan geotermal ialah pen-
cemaran atau pollusi, yang sudah juga menjadi populer di Indonesia. Dibandingkan
dengan pencemaran pemakaian sumber energi lainnya kami berpendapat bahwa hal ini
dengan geotermal tidak begitu kompleks/atau belum begitu kompleks.
Gas-gas yang dihasilkan oleh penggunaan energi panas bumi H2S-lah yang mungkin satu-
satunya gas yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup dan mungkin dapat mengganggu
kesehatan, tetapi ini sama dengan jika dipakai sumber energi lainnya. Pembuangan air
(water disposal) juga mungkin merupakan suatu masalah. Suatu sumur umpamanya
untuk membangkitkan tenaga listrik sebesar 100 MW dapat menghasilkan 400.000 bll se-
hari, dan air ini kadang-kadang tinggi kadar garamnya. Tetapi masalah pembuangan air
ini sebagian besar sudah dapat diatasi dengan injeksi kembali air itu kedalam tanah.
Berbeda dengan sumber energi lainnya (minyak dan nuklir) energi panas bumi tidak dapat
diangkut dalam bentuk aslinya dan oleh karena itu tidak dapat diekspor.
Akan tetapi sama dengan pencarian minyak bumi dan gas pengembangan panas bumi juga
memerlukan risiko penanaman modal yang cukup besar.

Walaupun segi-segi minus yang diutarakan disini yang mungkin menghambat per-
kembangan energi panas bumi; namun sekaranglah perhatian terhadap sumber energi non
konvensionil ini malahan lebih besar, karena telah diakui betapa pentingnya untuk me-
miliki sumber energi lain daripada minyak bumi.
Mungkin juga perubahan sikap ini disebabkan karena segi-segi positip yang lebih besar
pada energi geotermal dibandingkan dengan sumber energi lainnya.

Apakah energi panas bumi dapat dikembangkan secara ekonomis

Menjawab pertanyaan ini untuk Indonesia masih perlu diadakan studi perbandingan
antara pelbagai pembangkit tenaga listrik lainnya.

Dapat juga diramalkan bahwa harga watt/jam urttuk berbagai pembangkit tenaga
listrik panas bumi agak berlainan. Ini tergantung dari beberapa faktor. a.1. banyaknya uap
yang dihasilkan oleh tiap sumur dan juga daripada sifat energi dari uap itu. Angka-angka
yang dapat kami kutip dari informasi dari luar negeri menunjukkan harga per watt/jam
untuk panas bumi lebih murah dari pembangkit listrik dengan batu bara atau minyak
bumi.

Apakah sudah waktunya Indonesia mengembangkan energi panas bumi

Pertumbuhan penduduk serta pembangunan perekonomian Indonesia yang bertujuan me-
ningkatkan "pendapatan per kapita" rakyat Indonesia dari tahun ke tahun, memerlukan
peningktan pula dalam energi.

Untuk dapat mencukupi kebutuhan tersebut dan agar dapat dicegah bahwa energi
tersebut harus "diimpor" dari luar negeri dalam waktu tidak terlalu jauh, maka eksplorasi
dan produksi daripada sumber-sumber energi perlu secara terus menerus dilakukan.

Khususnya dipulau Jawa, yang memerlukan konsentrasi dari perkembangan pere-
konomian dan penduduk, masalah penyediaan energi memerlukan perhatian lebih besar.
Sebagai contoh, rencana pelistrikan Perusahaan Listrik Negara untuk tahun-tahun menda-
tang menunjukkan suatu penambahan kapasitas pembangkitan listrik antara 2727 -
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4418 MW hingga tahun 1985 hanya untuk pulau Jawa saja. Didalam angka-angka tersebut
belum termasuk penambahan pembangkitan tenaga listrik oleh sektor swasta, yang pada
umumnya mempergunakan bahan bakar minyak. Diperhitungkan dalam angka ekivalen
minyak, ini berarti penambahan konsumsi minyak antara 145.000 - 235.000 barrel/hari.

Jelaslah bahwa perkembangan yang diutarakan diatas amat mengkhawatirkan me-
ngingat bahwa minyak dan gas bumi, yang kini merupakan sumber utama penyediaan
energi, adalah suatu "wasting asset" dan pencahariannya semakin lama semakin sukar dan
mahal.

Angka-angka yang berasal dari sumber yang kompeten mengatakan bahwa sekarang
kebutuhan energi domestik kita di-suppleer oleh energi minyak 90% dan 8% oleh gas.
Akan tetapi laporan ini mengatakan juga bahwa energi untuk kebutuhan konsumsi
telah naik tiap tahun 13% sejak dimulainya Pelita I pada tahun 1969.
Peranan minyak untuk mensuppleer kebutuhan energi kita dalam tahun 1984 akan men-
jadi kurang 76% dan selanjutnya menurun hingga 58%.

Sebelum ini terjadi dan kita ketinggalan dalam pengembangan sumber energi lain-
nya, maka sudah seharusnya kita berusaha melaksanakannya sedapat mungkin penggan-
ti atau alternatives ini memenuhi syarat bahwa:
1. harus dapat diperbaharui (renewable).
2. harus besar cadangannya.
3. tidak memberi pencemaran kimia atau termal.
Kita mengetahui bahwa "alternatives" ini cukup banyak dinegeri kita dan salah satu
ialah energi panas bumi.

Kegiatan dalam bidang ini, sebenarnya sudah dipikirkan pada tahun 1918 dan pada
tahun 1922 pemboran pertama dilaksanakan tidak jauh dari Bandung, di Kawah Kamo-
jang. Satu sumur dari pemboran ini masih memproduseer uap dan data-data mengenai
sumur ini sebagai berikut.

dalam 66 meter
T. uap dipermukaan 140°C
P. terbuka 2.5 ato.
Massa uap 8000 kg/jam

Inventarisasi dari daerah panas bumi dikerjakan oleh Direktorat Geologi dan baru pada
tahun 1966 perhatian untuk panas bumi mulai besar lagi dengan datangnya team Unesco,
yang sesudah itu, pada tahun 1971 / 1972 dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi di
Dieng dan di Kamojang dengan bantuan Amerika Serikat dan Selandia Baru.

Dengan SK Presiden No. 16 tanggal 20 Maret 1974, maka pencarian sumber-sumber
energi ini lebih dipergiatkan dan Pertamina sekarang aktip dalam tugas yang baru dalam
batas-batas kemampuannya.

Dengan program kita sekarang dana yang pada saat ini tersedia mungkin masih kecil
untuk eksplorasi enersi geotermal, maka usaha tersebut diatas jelas tidak akan dapat di-
laksanakan pada waktunya. Namun demikian, setiap usaha tambahan untuk menemukan
dan memproduksikan enersi geotermal akan sangat membantu memperingan tekanan ter-
hadap penggunaan minyak dan gas bumi yang semakin langka didapat.

Dalam batas-batas dana yang tersedia Pertamina telah menggariskan suatu rencana
jangka pendek hingga jangka panjang untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber-
sumber geotermal yang secara potensiil* diperkirakan banyak terdapat di Indonesia, se-
bagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para ahli dan pegawai Pertamina lainnya
secara terus-menerus dan secara intensif dengan a.l. mengadakan kerja sama dengan
flhak-fihak yang telah banyak mempunyai pengalaman (Selandia Baru, Jepang,
Perancis).
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2. Dalam jangka pendek mengadakan eksplorasi secara serentak dipulau Jawa agar dapat
ditentukan apakah prospek-prospek yang dianggap menarik memang mengandung
cadangan-cadangan enersi geotermal yang dapat segera dimanfaatkan.

3. Mengadakan penyelidikan-penyelidikan pendahuluan (reconnaissance) didaerah-
daerah luar Jawa untuk dapat memilih daerah-daerah eksplorasi dalam jangkauan
waktu menengah.

4. Dalam jangka panjang mengusahakan dapat didirikannya pusat-pusat "enersi murah"
(low cost energy centres) yang berasal dari sumber-sumber geotermal, disekitar mana
dapat dibangun industri-industri.-
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PROSPER PERANAN TENAGA PANAS BUMI
DI JAWA/BALI

II

Oleh: Drs. Ismet Akil

PENDAHULUAN

Pada saat ini Pertamina sedang mengadakan penyelidikan secara aktif untuk mene-
mukan daerah-daerah yang secara nyata dapat menghasilkan tenaga panas bumi dalam
bentuk uap panas yang dalam proses selanjutnya akan dapat diubah menjadi tenaga lis-
trik.

Meskipun dalam kenyataannya belum ada listrik yang dihasilkan dari uap yang ber-
asal dari daerah panas bumi, namun dalam tulisan ini dicoba untuk menggambarkan po
tensi serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dihasilkan oleh uap panas bumi untuk
pembangkitan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup besar.

Wilayah kerja Pertamina yang secara aktif telah diselidiki meliputi daerah-daerah
operasi di pulau Jawa dan Bali, dan hal ini erat hubungannya dengan masih adanya kebu-
tuhan akan tenaga listrik pada daerah-daerah yang telah mempunyai jaringan-jaringan
transmisi yang terpasang.

DAERAH-DAERAH POTENSI PANAS BUMI DI JAWA / BALI

Penyelidikan-penyelidikan lapangan dalam bentuk pengamatan contoh-contoh air
dari permukaan tanah yang memberikan tanda-tanda adanya panas bumi dengan men-
catat suhu serta komposisi dari air setempat, memberikan gambaran daerah-daerah mana
yang mengandung potensi yang cukup besar.

Dengan mempelajari data-data geologi serta contoh-contoh batuan yang diketemu-
kan dilaksanakan pula penyelidikan-penyelidikan yang lebih teliri dan terperinci dengan
menggunakan cara-cara gravity survey dan penyelidikan tahanan jenis untuk menentu-
kan luas daerah panas bumi yang diperkirakan.

Dari hasil penyelidikan di atas dapat diambil kesimpulan mengenai potensi daerah-
daerah panas bumi di Jawa dan Bali sebagai berikut:

1. Daerah Ban ten 10 MW
2. GunungSalak 100 MW
3. Cisolok 20 MW
4. Kamojang 100 MW

Darajat
5. Dieng 100MW
6. Bali 10MW

Perlu ditegaskan di sini bahwa angka-angka yang disebut di atas adalah merupakan
perkiraan pada saat sekarang mengenai potensi uap panas bumi dan untuk mudahnya po-
tensi uap dinyatakan dalam satuan MW daya listrik.

Untuk lebih mempennci cara-cara penentuan dari daya yang ada bagi setiap daerah
akan memerlukan waktu serta uraian yang terlalu panjang dan akan mencakup hal-hal
yang berada di luar jangkauan dari tulisan ini.

Dalam garis besarnya untuk menentukan apakah suatu daerah yang mempunyai
potensi yang cukup besar dibutuhkan waktu dan cara penyelidikan serta pengembangan
sebagai berikut:

Penyelidikan Lapangan 2 tahun
Penyelidikan Eksplorasi 2 tahun
Pengeboran Produksi 3 tahun.
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PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI DAN PRODUKSI

Disamping kegjatan penyelidikan yang bersifat iltniah untuk beberapa daerah telah
selesai diadakan pengeboran dan sumur-sumur panas bumi untuk tahap eksplorasi ma-
upun produksi.

Daerah-daerah tersebut merupakan lapangan panas bumi yang dalam waktu 2 — 3
tahun telah dapat menghasilkan tenaga listrik secara kontinue apabila sarana pembangkit
selesai dibangun.

1. KAMOJANG

Dalam rangka kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Selandia Baru da-
lam bidang panas bumi telah diadakan penyelidikan di beberapa daerah untuk me-
nentukan potensi panas bumi yang ada.

Pertamina semenjak tahun 1974 telah secara aktif mengadakan pemboran di
Kamojang dengan bantuan dari pihak GENZL (Geothermal Energy New Zealand
Ltd.) dan pada saat ini Kamojang telah merupakan salah satu lapangan uap dengan
potensi nyata sebesar 30 MW. Secara ringkas pekerjaan yang telah/akan dilakukan di
daerah Kamojang adalah:
Penyelidikan Ilmiah 1972 - 1974
Pengeboran Eksplorasi

5 - Sumur Eksplorasi (760m) ! 974 - 1976
Pengeboran Produksi

4 - Sumur (1000 - 1500m) 1976 - 1977
5 - Sumur (1000 - 1500m) 1977 - 1978
1 - Sumur (1000 - 1500m) KWI - 1979

Pembangunan Sarana Produksi 1979 - 1980.

Pekerjaan ini meliputi pemasangan Well head equipment, jalur jalan, Pipa-pipa
Transmissi, Fondasi dan pipe support transmission line, Expansion joints dan Instru-
mentasi untuk pengawasan produksi.

Pengujian produksi uap pada saat ini memberikan jumlah tenaga sebesar 16 MW
yang dihasilkan oleh 4 sumur panas bumi di Kamojang.
Menurut rencana kerja untuk tahun 1978 akan dibor dan diselesaikan sejumlah 5
(lima) sumur produksi tamtahan dan sebuah lagi pada KW 11979.

Pihak GENZL dalam laporan tahunan 1977 memberikan angka-angka 120 MW
sebagai potensi maximum dan hal ini akan memberikan kemungkinah untuk dapat
mengembangkan potensi tersebut dengan jalan mengadakan pengeboran lanjutan se-
sudah daya 30 MW tercapai.

2. DARAJAT

Suatu daerah lain yang juga telah dibor adalah daerah Darajat dimana telah
diadakan pengeboran sebanyak 2 sumur eksplorasi sedalam 760 m.
Sumur DRJ-1 mencapai kedalaman 761 m dan pada pengukuran suhu dalam tanah
memberikan nilai panas yang kurang menarik. Sumur DRJ-2 telah dibor sedalam 760
m dan berhasil memproduksikan uap sebesar 1 MW listrik dengan tekanan sebesar
4,1 atm. dan suhu 145°C.

Dari pihak GENZL rencana pengeboran di Darajat dihentikan karena biaya
yang tersedia dari bantuan tidak mencukupi. Dalam hal ini pengeboran selanjutnya
akan dilakukan oleh Pertamina dan direncanakan untuk pengeboran 3 (tiga) buah

muran dengan kedalaman sampai 1500 m pada pertengahan tahun 1978.
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3. DIENG
Pada tanggal 12 September 1977 telah dilakukan penjajakan dari sumur DNG-1

di lokasi Sikidang A. Rencana pengeboran tersebut merupakan pengeboran sumur
eksplorasi sedalam 1500 m dengan tujuan menemukan lapisan-lapisan dengan suhu
di atas 240°C dan mengandung cairan ataupun uap panas dalam jumlah yang cukup
besar. Pengeboran pada akhir bulan Nopember 1977 mencapai kedalaman 300 m.

Perlu dijelaskau bahwa daerah geotermal ini sebelumnya telah pula diselidiki
oleh pihak PLN pada tahun 1972 yaitu dengan pemboran 5 buah sumur dangkal de-
ngan kedalaman antara 65 s/d 156 m. Hal ini telah memberikan data-data permulaan
yang penting untuk pengeboran dalam yang sekarang sedang dikerjakan.

Khusus mengenai lapangan Dieng telah dilakukan penyelidikan lapangan seba-
gai berikut:
1. Penyelidikan geclogi lapangan ± 6 bulan
2. Penyelidikan contoh air di lapangan ± 4 bulan
3. Pengukuran Tahanan jenis ±10 bulan
4. Penggunaan MT-5 EX ±10 bulan
5. Pengeboran dangkal 100 m ± 2 bulan.

Dengan hasil yang telah dicapai diperkirakan bahwa daerah panas bumi Dieng
diharapkan akan dapat memberikan potensi yang mendekati 100 MW setelah penge-
boran-pengeboran sumur-sumur 1500 m selesai dikerjakan.

4. DAERAH-DAERAH BANTEN, GUNUNG SALAK, CISOLOK DAN BALI

Untuk daerah geotermal tersebut di atas masih dalam rangka penyelidikan la-
pangan yaitu penyelidikan geologi dan geokimia.

5. PELAKSANAAN PENGEBORAN

Dari pengalaman di ketiga daerah yang telah dibor itu dapat diambil beberapa
catatan mengenai cara-cara pelaksanaan pengeboran untuk sumur-sumur panas bumi.
a. Pengeboran panas bumi dilakukan pada daerah-daerah dataran tinggi gunung

berapi dengan ketinggian dapat mencapai 2000 m lebih, dengan akibat bahwa
sarana angkutan serta pengadaan dari jalan serta lokasi merupakan jumlah biaya
yang cukup tinggi pada tahap pertama dari pekerjaan pengeboran tersebut.

b. Khusus untuk pengeboran eksplorasi terdapat "risk factor" bahwa sumur tidak
akan rrenghasilkan uap panas secara komersieel.
Risk ini tetap ada meskipun telah diadakan penyelidikan ilmiah secara lengkap.

c. Bila sumur sudah terbukti menghasilkan cairan panas dan atau uap panas,
masih harus dinilai mengenai jumlah produksi yang dapat dihasilkan maupun
kwalitas serta komposisi dari hasil uap tersebut.

d. Untuk dapat menentukan potensi lapangan harus dibor sejumlah 4 (empat)
sumur eksplorasi secara minimum sebelum dapat dipastikan berapa besar jum-
lah produksi (potensial) yang mungkin diharapkan dan berapa lama produksi
teisebut dapat dipertahankan.

BIAYA PENGEBORAN DI KAMOJANG

Mengjngat bahwa sampai saat sekarang masih dilakukan pekerjaan pengeboran di
daerah Kamojang, maka perincian biaya pengeboran dari sumur-sumur panas bumi di
daerah Kamojang masih belum lengkap.

Namun demikian secara garis besar jumlah pembiayaan yang dapat dikumpulkan
pada saat ini adalah sebagai berikut:
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1. Biaya pekerjaan Sipil
(jalan, lokasi, camp dll.) Kp. 600 juta

2. Pengeboran Rp. 800 juta
US.$. 5.893.000

yang diperkirakan masih harus dianggarkan adalah biaya-biaya untuk pengeboran selan-
jutnya dan pekerjaan pipa utama untuk menyalurkan uap panas.

Pekerjaan Sipil, Pengeboran dan
Steam Transmission Rp. 1.500 juta

US.$. 3.725.000
Seperti telah dikemukakan sebelumnya angka-angka tersebut merupakan perkiraan

pada waktu ini dimana komponen US.$. adalah jumlah yang dicantumkan dalam feasi-
bility report yang dibuat oleh GENZL.

Dalam laporan dari GENZL tersebut yang dibuat pada akhir tahun 1976, tertera
angka-angka akhir sebagai berikut:

Jumlah pembiayaan untuk PLTP Kamojang bila selesai 1981 N.Z.$.24,9 juta.
Dalam jumlah tersebut telah dimasukkan komponen pembiayaan dalam rupiah.

Diperkirakan bahwa biaya listrik akan berjumlah sebesar Rp. 5,96/KWhr. (Rp. 420/
N.Z.S.).

Sebagai ar.gka perbandingan diambil biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sebuah
proyek geotermal di Filipina tahun 1976 sebesar 55 MW sebagai berikut:

Biaya eksplorasi US.S. 6.000 / MW
Biaya pengembangan 770.000 / MW
Biaya listrik yang dihasilkan. 1.7 i / KWHr.

KESIMPULAN

Melihat pada data yang ada pada saat ini maka pengembangan dari Tenaga Panas
Bumi untuk listrik di Indonesia untuk masa-masa mendatang mempunyai prospek yang
cukup baik.
1. Secara geografis maka Indonesia merupakan suatu gugusan pulau-pulau yang banyak

terdapat aktivitas Vulkanis yang memungkinkan adanya potensi panas bumi.
2. Pengembangan suatu PLTP tidak menimbulkan soal-soal yang memberikan pence-

maran pada lingkungan.
3. Jumlah 300 MW secara potensieel di Jawa / Bali dapat dikembangkan bila dana cu-

kup disediakan.
4. Dalam batas kemampuan tulisan ini belum dapat diberikan angka-angka yang pasti

mengenai jumlah yang dibutuhkan untuk pengembangan daya panas bumi di seluruh
Indonesia, namun sebagai pegangan maka Dinas Eksplorasi Geotermal Pertamina
mencamtumkan angka-angka sebagai berikut:
Biaya penyelidikan lapangan US.$. 9.000 / MW
Biaya Pengeboran US.$. 1.300 / M.

Referensi:
1. Laporan Kepala Dinas Eksplorasi 1977
2. Laporan Harian Pengeboran Divisi Geotermal
3. Feasibility Report GENZL 1976
4. Exploration cost-Philippine Geothermal Field.-
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PERKIRAAN ENERGI GEOTERMAL

JAWA & BALI.

PERKIRAAN ENERSI GEOTERMAL (UAP DENGAN SATUAN MW LISTRIK).

D A E R A H POTENSI
(MW) 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19,85 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

l . B A N T E N

2.G. SALAK

3. CISOLOK

4. KAMOJANG
DARAJAT

5 . D I E N G

6. B A L I

10

100

20

100

100

10

30

30

10

- 10 - 20

5

60* - 100

- 60 - 100

5 10

50

10

- 100

20

340 30 30 65 100 145 190 245 245 280 290 340 340 340 340 340

CATATAN : 1. Semua Angka Merupakan Enersi Dalam
bentuk uap panas dengan daya Equivalen dalam MW listrik.

2. Untuk Kamojang daya terpasang dalam tahun 1981 adalah 30 MW listrik.
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Lamp. 1. a

PEMBENTUKAN TENAGA GEOTERMAL

| SUMBER PANAS

BAGAN LAPANGAN
BERSISTIM UAP KERING

Selected Comparative Cost Data for Geothermal Energy
(Kruger, Otte 1972)

Lamp. l .b.

Geothermal field

Electricity, U.S. mffls/kwh
Namafjall, Iceland
Larderello, Italy
Matsukawa, Japan
Ceno Prieto, Mexico
Pauzhetsk,U.S.S.R.
The Geysers, United States

Space heating, U.S.S/ Geal energy
Peykjavik, Iceland
Szeged, Hungary

Refrigeration, U.S.$/Geal energy
Rotorua, New Zealand

Drying diatomite, U.S.$/ton
- Namafjall, Iceland

Geothermal
production

2 .5-3 .5
4 .8 -6 .0
4.6
4 .1 -4 .9
7.2
5.0

4.0
3.0

0.12

~ 2

Local average
other fuel

—
- 7.5
~6.0
~8.0
~ 10.0

7.0

6.7
11.0

2.40

~ 12
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JANGKA WAKTU PENYELIDIKAN/PENGEMBANGAN
LAPANGAN PANAS BUMI.

GAMBAR 2:

4

A. PENYELIDIKAN LAPANGAN

1. G E O L O G I
a. PEMETAAN GEOLOGI
b. BOR DANGKAL

2. GEO KIMIA

3. GEO FISIKA
a. RESISTIVITY
b. GRAVIMETRI(TAMBAHAN)
c. MAGNETO TELURIC (MT-SEX)

4. L A B O R A T O R I U M

B. PEMBUATAN SARANA JALAN/LOKASI

C. PENGEBORAN EKSPLORASI

D. PRODUKSI LAPANGAN
1. PENGEBORAN SUMUR2 PRODUKSI
2. PEMASANGAN SISTIM PENGALIRAN

W///////////7/.W////A

VMM
V//////A
WMM//A

'////////////Mil,1 mum nunh mniiiiiiiMi mm miiimi II/II/////////////M
mmmmwiiiumimnmminmnmmmm
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DAERAH PANAS BUMI DIDUNIA

Gunung api aktfp dahulu kala
Panas bumi sedang dikembangkan
untuk tenaja listrik

Panas Bumi untuk penyediaan panas

\ " S •'•••? ,'!M®^/PAUZHETSIKA

100 120 140. 160 180 160
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GEONOMICS, INC.

20° 0° 20° 40° 60° MT
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8

Gambar3

RENCANA KERJA PENGEBORAN PANAS BUMI

1977 1 - 1978I&"
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1. MAYHEW 5000 (N.Z.) PENGEMBANGAN 1500 M - KAMOJANG
2. NAT. T - 451 (PERT) EKSPLORASI 1500 M - DIENG
3. NAT. T - 45II (PERT) EKSPLORASI 1500 M - DARAJAT
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GRAPH 1 : ENERGY REQUIREMENT
TO THE YEAR 2000
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RENCANA KERJA, BUDGET, CASH REQUIREMENT
TH. 1978.

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EKSPLORASI
MT - 5 EX (BEICIP)
Foto udara
Resistivity
Geologt
Pengeboran dangkal (termo gradient)
Geokimia
Pengeboran dalam (6)

Jumlah A

US.$.
450.000
—
—
—
—
—

2.367.500

2.817.500

1000 Rp.
—

25.000
24.000

6.000
210.000
200.000

2.392.000

2.857.000

B. PRODUKSI:

1. Pengeboran (5 - KMJ)
2. Barang modal

JUMLAH B

Jumlah A + B

357.500

357.500

3.175.000

1.155.000
89.000

1.245.000

4.102.000
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PERKIRAAN ENERGI GEOTERMAL
JAWA & BALI

D A E R A H POTENSI
(MW)

PERKIRAAN ENERGI GEOTERMAL (UAP DENGAN SATUAN MW LISTRIK)

1978 1979 1980 1981 1982 1983 9184 1985 1986 1987 1989 1990 1991 1992

l.BANTEN

2. G. SALAK

3. CISOLOK

4. KAMOJANG
DARAJAT

5. DIENG

6. BALI

10
100

20

100

100

10

30

10

10 20

5

60* - 100

30 - 60 - 100

5 10

50

10

- 100

20

340 30 30 65 100 145 190 245 245 280 290 340 340 340 340

CATATAN : 1. SEMUA ANGKA MERUPAKAN ENERGI DALAM BENTUK UAP PANAS

DENGAN DAYA EQUIVALEN DALAM MW LISTRIK.

* 2. UNTUK KAMOJANG DAYA TERPASANG DALAM TAHUN 1981 ADALAH 30 MW LISTRIK.

3. DATA DINAS EKSPLORASI GEOTERMAL.



D I S K U S I

Wiranto Arismunandar (I.T.B.)

Faktor pertimbangan ekonomis apakah yang diperlukan untuk menentukan / peng-
ambilan keputusan pembangunan pusat listrik tenaga geotermal ?
Apakah itu (biaya inventasi).
Kira-kira berapa ? Total/kW.

Rumboko Tasan / Ismet Akil ( PERTAMINA )

1. Biaya operasi jauh lebih rendah dibanding dengan PLTU pada harga Fuel Oil
dengan Subsidi. Bila harga import yang dipergunakan, maka PLTP akan lebih
menguntungkan lagj.

2. Di waktu-waktu yang akan datang mungkin akan membantu mengatasi kurang-
nya persediaan fuel oil.

Alam Choesrani ( PLN)

Dari pengalaman Pertamina dalam pengeboran sumur-sumur di Kamojang, apakah
sudah bisa didapat gambaran mengenai posisi ekonomi dari PLTP dibandingkan de-
ngan pusat-pusat listrik lainnya dalam biaya pembangkitannya ?

Rumboko Tasan ( PERTAMINA )

Dari biaya-biaya yang telah dikeiuarkan maka biaya yang tercantum dalam feasibi-
lity report adalah antara 20 — 30% lebih rendah dari yang sebenarnya. Angka-angka
ini hanya berlaku untuk steamfield development untuk Kamojang.

W. Subroto Mudjo ( Dlt. GEOLOGI )

1. Mengapa Kamojang 30 MW tidak dimasukkan dalam Tabel 10 hal. 28. Peren-
canaan Jangka Panjang Sistim Kelistrikan Indonesia ?

2. Potensi 300 MW dijawab. Bali berdasarkan penghitungan bagaimana, terutama
Banten, Cisolok, Gn. Salak, Dieng, Bali.

3. Koreksi hal. 8 paper pak Ismet apakah yang dimaksud Direktorat Pertambang-
an Umum ?

Rumboko Tasan ( PERTAMINA )

1. PLN.
2. Potensi 340 MW adalah berdasarkan survey-survey lapangan, tahanan jenis,

pengeboran 100m, contoh-contoh air.
3. Yang dimaksud — Dirjen.

Stmodro(I.T.B.)

1. Apakah di Kamojang dan Darajat akan dipakai kondensor, karena tenaga uap
spesifik rendah.

2. Apakah ada air pendingin yang tersedia. Bagaimana halnya dengan kadar pe-
ngotoran uap.?

Ismet Akil ( PERTAMINA )

1. Jawaban untuk PLN.
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2. Sampai sekarang kadar pengotoran di sumur-sumur yang ada di Kamojang sa-
ngat kecil. Kadar BUS 20 ppm.
Kamojang menghasflkan uap kering tanpa air.

H.C. Yohannes ( FAK. TEK. - UGM )

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara Pertanuna dan PLN ?
2. Apakah Pertamina yang membuat PLTP dan PLN menjual atau oleh Pertamina

mencari sumur lalu PLN yang membuat PLTP ?

Ismet Akil ( PERTAMINA )

1. Tiap bulan ada rapat antara Dept. Pertambangan (Pertamina, Direktorat Geo-
logi) dan PLN mengenai progress di daerah-daerah yang sekarang dikerjakan.

2. Tugas Pertamina ialah mengeksplorasi dan memproduksi uap dan uap ini disa-
lurkan ke power plant PLN.

Budi Sudarsono ( BATAN )

Salah satu slide tadi menunjukkan proyeksi 30 MW tahun 1981 dan juga disebutkan
hasil Seminar Kedua Teknik Tenaga Listrik Tahun 1975 yang memproyeksikan
PLTP tahun 2000 sebanyak 500 - 6.000 MW.
Berapakah proyeksi yang lebih realistis menurut pengalaman sejak tahun 1975
untuk tahun 1985,1990 dan/atau 2000 ?

Ismet Akil ( PERTAMINA )

1. Proyeksi 30 MW untuk Kamojang 1981 benar, karena sudah disstujui oleh
PLN.

2. Ramalan seminar 1973 kami anggap terlalu besar dan tidak ada justification.
3. Kami meramalkan untuk 1992, 340 MW di beberapa daerah sesudah penyeli-

dikan sejak Januari 1974. Bahwa ini dapat dilaksanakan tergantung kepada
program PLN dan dana yang tersedia.
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Prospek Pusat Listrik Tenaga Nuklir

oleh: Budi Sudarsono
Badan Tenaga Atom Nasional

1. Pendahuluan

Prasaran ini disajikan dalam lokakarya setelah selesai penyajian prasaran-
prasaran lain mengenai Energi Alternatif dengan maksud agar dapat ditelaah prospek
peranan tenaga nuklir dalam jangka panjang di Indonesia. Untuk ini perlu pembahas-
an terlebih dahulu mengenai peranan sektor energi dalam perekonomian Indonesia
dan mengenai peranan tenaga listrik dalam sektor energi dalam jangka panjang.

2. Perkiraan Konsumsi Energi

Panitia Teknis Sumberdaya Energi (PTE) dalam bulan Agustus 1977 yanglalu
melaporkan kepada Menteri Negara Riset suatu hasil sementara mengenai perkiraan
konsumsi energi sampai dengan Repelita III. Dalam Tabel I berikut ini dikutip
perkiraan konsumsi Energi komersial. dan konsumsi energi primer bagi pembang-
kitan tenaga listrik PLN(l) .

Tabel

Energi
Tenaga

I Perkiraan

Total
Listrik (PLN)

Konsumsi Energi

1977

21,8
1,3

PTE Outa
1980

29,9
.2,8

PTE)
1984

47,6

6,1

%

11

29

tahun

,1 - 12,3

,1 - 21,5

Dalam suatu rapat PTE baru-bam ini, Drs. Moh. Arsyad dari Lembaga Penye-
tidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, menge-
mukakan hasil porkiraan konsumsi energi berdasarkan regresi data mar, • lalu dalam
ketiga sektor konsumsi-akKir, yaitu sektor rumah-tangga, pengangkutan, dan industri
(termasuk listrik) dan dengan memakai beberapa asumsi mengenai penurunan elasti-
sitas di masa depan serta proyeksi pertumbuhan perekonomian nasional dari hasil
sementara Proyek Penelitian Perspektip Jangka Panjang (PJP) Perekonomian Indo-
nesia, LEKNAS-LIPI yang dilakukan oleh Drs. Moh. Arsyad dan kawan-kawan.
Angka-angka perkiraan tersebut dikutip dalam Tabel II (2).

Tabel II Perkiraan Konsumsi Energi Drs. Moh. Arsyad dkk (juta TCE)

1976 1985 2000 % tahun

Energi komersial (Total)
Sektor Rumah-Tangga
Sektor Pengangkutan
Sektor Industri (termasuk listrik)

19,0
6,7
5,9
6,3

47,3
12,6
17,7
17

191
34
69,7
87,2

10,6 - 9,8
7 , 2 7 - 6,84

12 ,98 - 9,57
1 1 , 6 6 - 11,52

Dari kedua Tabel I dan II di atas nampak bahwa perkiraan konsumsi energi
total untuk tahun 1984 dan 1985 tidak jauh berbeda, sedang mengenai perkiraan
Drs. Moh. Arsyad dan kawan-kawan dapat diberi komenetar : (i) perkiraan tahun
2000 sebesar 191 juta TCE adalah sesuai dengan proyeksi hasil Seminar Energi Nasio-
nal tahun 1974 untuk konsumsi energi komersial sebesar 181 juta TCE, dan (ii)
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peranan sektor industri & listrik akan menjadi dominan tahun 2000, meningkat
dari 33% pada tahun 1976 menjadi 36% pada tahun 1985 dan 46% pada tahun
2000.

3. Perkiraan Tenaga Listrik

Dalam prasaran Perusahaan Umum Listrik Negara untuk Lokakarya ini (3)
telah disampaikan perkiraan produksi tenaga listrik sampai tahun 1986/87. Dalam
Tabel III dikutip angka perkiraan sampai tahun 1985/86, dan disusun perkiraan
pemrasaran untuk tahun 2000 dengan asumsi kenaikan 15%/tahun sejak tahun 1985.
Tabel II juga memuat perkiraan kasar konsumsi energi primer untuk pembangkitan
listrik PLN dengan memakai asumsi 1 GWh = 400 TCE, prosentase konsumsi tersebut
terhadap perkiraan konsumsi energi komersiil (total) dalam Tabel II, Daya Terpasang
dan Faktor Penggunaan rata-rata tahun 2000.

Tabel III: Perkiraan Tenaga Listrik

Produksi listrik Jawa, GWh
Produksi Listrik Luar Jawa, GWh
Produksi Listrik Total, GWh
Konsumsi Energi Primer untuk
Listrik, juta TCE
Energi Primer untuk Listrik
sebagai % dari Total
Daya Terpasang, MW
Faktor Penggunaan rata-rata,
jam/tahun

1976/77

3310
816

4126

1,65

8,7
1435

2875

1985/86

17332
3741

21073

8,43

17,9
6375

3305

%/ih.

20,2
18,4
19,9

18,0

2000

171 470

68,6

35,9
42900-34300

4000-5000

4. Perlunya Perumusan Mengenai Peranan Kelistrikan Dalam Pembangunan

Pertanyaan yang segera timbul ialah apakah perkiraan-perkiraan yang tercan-
tum dalam Tabel III di atas, dengan laju-tumbuh sekitar 20%/tahun sampai tahun
1985 dan 15%/tahun sampai tahun 2000 sedang laju-tumbuh perioda 1969-76
hanya sekitar 12%/tahun, dapat dianggap realistis dan wajar (reasonable) mengingat
sifatipadat-modal sektor kelistrikan dan keterbatasan dana yang tersedia untuk
pembangunan ?

Dalam prasaran PLN dikemukakan bahwa laju-tumbuh ekonomi sebesar 7—
8%/tahun memerlukan laju-tumbuh kelistrikan sekitar 18%/tahun. Bahkan menurut
salah satu konsultan PLN untuk suatu perioda tertentu (sampai tahun 1982) diper-
lukan laju-tumbuh kelistrikan sebesar 32%/tahun. Juga menurut konsultan tersebut,
apabila laju-tumbuh kelistrikan berkurang 5% maka laju-tumbuh ekonomi akan ter-
pengaruh dan berkurang 1%. Kiranya suatu analisa ekonomi yang mendalam perlu
dilakukan untuk merumuskan kaitan antara sektor keh'strikan dengan sektor-sektor
perekonomian nasional, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara kwantitatif
mengenai peranan sektor kelistrikan dalam pembangunan ekonomi. Atas dasar gam-
baran tersebut kemudian dapat ditelaah prospek peranan kelistrikan dalam perkiraan-
perkiraan atau perspektif jangka panjang perekonomian nasional dihari depan. Baru-
lah dapat dipastikan apakah pei._._au Tabel III diatas cukup realistis dan wajar.
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5. Prospek Perekonomian Nasional 1975 - 2000

Menteri Negara Riset dalam Kongres Agronomi akhir Oktober 1977 yang lalu
mengemukakan bahwa laju-tumbuh ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai
7,4%/tahun sampai tahun 1985 dan kemudian 7,5%/tahun sampai tahun 2000.
Perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB) dikutip dalam Tabel IV sedang perubahan
komposisi PDB yang diperkirakan akan terjadi disalin kembali dalam Tabel V di-
bawah (4).

Tabel IV: Perkiraan PDB 1975-2000

1975 1985 2000

PDB, Milyar
PDB/kapita,
PD3/kapita,

Rp.
Rp.
$

1973
1973
1973

7631
58440

141

15596
94230

227

46 765
201 580

486

Tabel V: Komposisi dan laju-tumbuh PDB 1975-2000

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Industri
4. Bangunan
5. Pengangkutan & komunikasi
6. Lainnya

1975

36,8
10,9
11,1
4,8
4,0

32,5

1985

28,1
11,0
16,0
5,5
5,3

34,2

2000

19,7
6,8

23,6
5,9
6,9

37,1

%/tahun

4 ,6 -
7,4-

11,4-
8 ,9-

10,5-
8 ,0 -

- 5,1
-4 ,2
-10,4
- 8,1
- 9,6
- 8,2

100 100 100 7 , 4 - 7,5

Menurut keterangan yang diperoleh, angka-angka tersebut di atas merupakan
perkiraan menengah dari karya Drs. Moh. Arsyad dan kawan-kawan untuk Proyek
PJP, LEKNAS - LIPI yang masih menunggu pengesyahan Menteri Negara Riset. Te-
tapi nampak jelas bahwa sektor industri merupakan sektor utama dalam perkembang-
an perekonomian nasional di kemudian hari, dengan laju-tumbuh tertinggi yaitu
11,4%/tahun dan 10,4%/tahun, dan pada tahun 2000 peranan sektor industri sudah
mencapai 23,6% dan dengan demikian melampaui peranan pertanian.

Prospek peranan sektor industri ini merupakan suatu isyarat untuk jawaban
terhadap pertanyaan yang dikemukakan dalam Bab 4 di atas mengenai peranan
kelistrikan dalam perekonomian nasional, yang sebenarnya secara intuitif telah dapat
diduga karena dimana pun pembangunan ekonomi menghasilkan peranan sektor
industri kearah yang lebih seimbang dengan sektor pertanian. Hal yang belum diper-
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oleh ialah rumusan kwantitatif yang mengaitkan sektor kelistrikan dengan perkem-
bangan sektor industri seperti diperkirakan di atas.

6. Prospek Peranan Tenaga Nuklir.
Demikianlah maka dapat dipertanyakan apakah perkiraan-perkiraan yang

tercantum dalam Tabel I II dan III konsisten dengan perkiraan-perkiraan yang
tercantum dalam Tabel IV dan V. ?

Secara sepintas, pertanyaan tersebut dapat dijawab secara positif sepanjang
mengenai perkiraan konsumsi energi total. Selama 1969-76 laju-tumbuh ekonomi
mencapai 8%/tahun sedang laju-tumbuh konsumsi energi mencapai 13%/tahnn, atau
elastisitas 1,63. Dalam perkiraan-perkiraan di atas elastisitas untuk 1975-85 sekitar
1,43 sedang untuk 1985—2000 sektor 1,31, sesuai dengan penurunan nilai elastisitas
dengan meningkatnya perkembangan ekonomi.

Dalam bidang listrik jawabannya pun positif, dengan suatu kwalifikasi bahwa
perkiraan yang tercantum dalam Tabel-III adalah perkiraan produksi listrik total
(PLN dan Non-PLN). Laju-tumbuh listrik total «elama 1970-75 memang diper-
kirakan mencapai 20%, sekalipun laju-tumbuh lwucPLN hanya sekitar 12%, karena
kenaikan yang pesat dalam "Captive power" (5). Dengan demikian, maka konsistensi
antara perkiraan Tabel III dengan Tabel IV & V haruslah bersandar pada suatu asumsi
bahwa produksi listrik di luar PLN di hari depan akan dikurangi, dengan tujuan
untuk menghindari keadaan yang kurang menguntungkan dari timbulnya satuan-
satuan pembangkit yang kecil yang tak dapat dimanfaatkan secara sentral.

Dengan demikian maka perkiraan daya terpasang tahun 2000 sebesar 34000 -
43000 MW dapatlah dipandang realistis dan wajar serta konsisten dengan prospek
perkembangan ekonomi jangka panjang sebagaimana diungkapkan oleh Menteri
Negara Riset. Hal yang masih dapat diragukan ialah kemampuan negara untuk
memikul seluruhnya penanaman modal dalam sektor listrik, berkenaan dengan tujuan
untuk memperkecil dan mengurangi "Captive power".

Dari jumlah daya terpasang tersebut, sekitar 80% atau 27000 - 34000 MW
akan terdapat di pulau Jawa, sehingga tambahan daya terpasang untuk pulau Jawa
antara 1985 dan 2000 akan berkisar antara 20.000 - 27.000 MW. Prospek tenaga
nuklir adalah dalam mengisi daya terpasang ini. Mengingat pembahasan-pembahasan
dalani prasaran-prasaran lain mengenai berbagai keterbatasan yang dihadapi jenis

. energi lainnya, seperti misalnya potensi tenaga air dan potensi panas bumi dan meng-
ingat perlunya diversifikasi sumber energi, maka peranan tenaga nuklir secara potensil

. adalah 50% dari daya terpasang 20.000 - 27.000 MW tersebut untuk memikul beban

. dasar. Sudan barang tentu hal ini akan bergantung pula pada persaingannya dalam
ongkos pembangkitan, aspek pembiayaan yang telah disinggung di muka dan pada
perkembangan politik internasional di bidang nuklir di hari depan.

7. Penutup.
Sekalipun prasaran tidak mengemukakan sesuatu angka perkiraan mengenai

prospek peranan tenaga nuklir dalam tahun 2000, namun telah ditunjukkan bahwa
orde besaran tersebut tetap cukup besar, dengan catatan bahwa masalah pembiayaan
dapat diatasi dan bahwa syarat persaingan tetap dipenuhi dan situasi nuklir inter-
nasional mengijinkan. Masalah persaingan ekonomi antara PLTN dengan pembangkit
lainnya menjadi mata-pembahasan prasaran-prasaran lain dalam lokakarya ini, jadi
sengaja tak disinggung dalam prasaran ini. Mengenai perkembangan nuklir internasio-
nal dapat dikemukakan secara singkat hal-hal sebagai berikut.

a. Oposisi terhadap pembangunan PLTN di negara-negara maju kini tidak
mempermasalahkan lagi soal keselamatan reaktor, melainkan pada per-
soalan pembuangan sampah (sisa) radioaktif dan proliferasi nuklir (pe-
nyebaran senjata nuklir).
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b. Pemecahan yang definitif mengenai persoalan pembuangan sampah atau tisa
bahan radioaktif metnang belum terwujud, Akan tetapi hal ini hanyalah sbal
waktu dan biaya saja karena teknologinya sudah ada dan keputusan akan
diambil bilamana sampah atati sisa yang tersedia cukup besar (untuk mem-
pertanggung-jawabkan pembangunan tempat pembuangan sampah).

c. Sejak percobaan ledakan nuklir India tahun 1974 negara-negara industri
enggan mengexpor teknologi nuklir karena kekhawatiran terjadinya prolife-
rasi nuklir. Amerika Serikat dalam tahun 1977 ini mulai menghentikan
program reaktor pembiak dan juga program pengolahan-ulang bahan-bakar
bekas pakai. Selain dari itu Amerika Serikat juga menghendaki negara-negara
lainnya tidak mengadakan pengolahan ulang ataupun melanjutkan program
reaktor pembiak. Hal-hal ini telah menimbulkan suatu ketidak-pastian
mengenai daur bahan-bakar nuklir, khususnya yang menyangkut PLTN
jenis LWR, dan perkembangan selanjutnya harus menunggu suatu studi
evaluasi internasional terhadap daur bahan bakar nuklir yang baru dimulai
Oktober 1977 dan diperkirakan selesai tahun 1979.
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D I S K U S I

Naarudin ( DEP. KEUANGAN )
Perkiraan "captive power" yang sudah melebihi 1300 MW pada tahun 1976, apakah
pernah diteliti/dihitung secara persis besarnya penggunaan dana pembangunan na-
sional dan pemakaian bahan bakar nasional (dalam rupiah dan dalam jumlah bahan
bakarnya), terhadap "captive power", sehingga kita punya alasan yang kuat untuk
menyarankan pengecilan bahkan penghitungannya. (Vide juga Prasaran Ir. Sardjono
halaman 36 dan halaman 43).

Budi Sudanono (BATAN)
Sepengetahuannya saya belum ada penelitian/hasil survey yang demikian tetapi
sudah pernah kami lakukan sebagai suatu "exercise". Memang satuan-satuan kecil
merugikan karena:
1) tidak efisien menggunakan bahan bakar,
2) tidak bisa dimanfaatkan (karena terpisah-pisah) bersama dalam satu jaringan:

jadi merugikan dari segi penggunaan devisa, dan paling penting,
3) jika listrik disediakan secara terpusat maka tidak perlu memakai minyak bumi

sebagai bahan bakar. Tetapi konsekwensi penyediaan terpusat ialah diperlukan-
nya penyediaan modal yang besar oleh Pemerintah.

Eko Soemanto (PLN)
Dalam ringkasan prasaran prospek PLTN tidak dijelaskan prospek PLTN dalam
angka/prosentase sampai misalnya tahun 2000. Mohon penjelasan.

Budi Sudanoco (BATAN)
Memang kami tidak berani menyebut sesuatu angka. Tetapi dari kapasitas listrik
terpasang di pulau Jawa tahun 2000 minimal 25.000 MW dapat dibagi misalnya
10.000 MW batubara, 10.000 MW nuklir dan 5.000 MW Iain4ainnya (tenaga air,
minyak dan panas bumi). Untuk Repelita III BATAN akan mengusulkan pem-
bangunan PLTN Unit I dan Unit II masing-masing 600 MW untuk dimulai pern-
bangunannya selama Repelita HI dan diselesaikan selama Repelita IV.

Vincent T.Radja (PLN)
Bagaimana prospek bahan bakar nuklirnya untuk PLTN di Indonesia kelak ?

Budi Sudanono (BATAN)
Kerjasama BATAN dengan CEA-Perancis yang telah dimulai sejak tahun 1969
di Kalimantan menghadapl suatu "deadline" pada tahun 1979 untuk menghasilkan
laporan yang menunjukkan kelaksanaan proyek tambang uranium. Dewasa ini
masih diusahakan pengumpulan data dan analisa untuk penyusunan laporan ke-
laksanaan. Segi-segi logistik pertambangan yang jauh di pedalaman dan di hutan
adalah penting sekali dan akan menentukan kelaksanaan. Pada tahun 1979 diharap-
kan dapat diambil keputusan tentang proyek tersebut.

Dr. K.T. Skait (UB)
1). Bagaimanakah prospek manpower ?
2). Bagaimanakah pengelolaan PLTN ini nantinya ?

Budi Sudanono (BATAN)
1. Manpower adalah pembatas utama di samping pembiayaan. Dewasa ini ada

penyelenggaraan kunus-kursus oleh IAEA di bidang PLTN di Jerman Barat,
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Perancis dan Amerika Serikat dalam Perencanaan PLTN, Konstruksi PLTN,
Opeiasi PLTN, yang semuanya dimanfaatkan oleh staf BATAN &PLN. Selain
itu BATAN dalam rangka pembinaan kader mengadakan kerjasama dengan UI
(tingkat Sarjana Muda), FT-UGM (tingkat Sarjana, sekarang ada Bagian Teknik
Nuklir di FT-UGM) dan ITB (tingkat pasca-sarjana).

2. Belum ada keputusan hukum (hitam di atas putih) oleh Pemerintah mengenai
pengelolaan PLTN, yang ada baru berupa pengarahan. Tetapi hal ini sudah
menjadi bahan pembicaraan antara BATAN dan PLN.

Harsono (ITB)
Mengingat perkiraan beban itu sangat penting artinya dan mendengar keragu-raguan
yang disebutkan pada point 4, sejauh mana usaha-usaha yang telah dilakukan untuk
mengecek kebenaran relasi laju tumbuh ekonomi dan laju kelistrikan atau sebalik-
nya.

Budi Sudarsono (BATAN)
Hal ini memang memerlukan penelitian oleh para ahli ekonomi. Kami hanya menge-
tahui tentang kesimpulan salah satu konsultan PLN yaitu C.T. Main yang membuat
analisa mengenai soal ini untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, yaitu yang
katni kutip pada pt.b.

Marzuki Usman (Dep. Keuangan)
Komentar terhadap point 4 pertanyaan a dan b Disarankan agar menggunakan Ta-
bel input-output yang sekarang sedang diperagakan oleh BPS dalam rangka mencari
hubungan antara laju-tumbuh kelistrikan dengan laju tumbuh ekonomi.

Budi Sudarsono (BATAN)
Saya ucapkan terima kasih atas saran ini.

Ir. Hasan Babsel
1. Berapa angka-angka capital Charge, Fuel dan Maintenance Charges dalam por-

sentase antara PLT-konvensionil dan PLTN.
2. Berapa jumlah deposit (dalam ton) dan % kadar Uranium yang dianggap eko-

nomis?
3. Apakah bisa diberikan angka-angka dari hasil kerjasama Indonesia-Perancis.

(1969-1979) dari Daerah-daerah yang diduga ada Uranium, dan dimana (Kali-
mantan, Sumsel dan Iain-lain.).

Budi Sudarsono (BATAN)
I. Soal ongkos pembangkitan dan perbandingannya akan dibahas nanti dalam

sidang lain.
II. Pada umumnya kadar 0.3% U. dan deposit 5000 Ton, tetapi tentu tergantung

pula pada lokasi.
III. Kami tidak bisa memberi angka; kami tidak tahu apakah di BATAN ada yang

dapat memberi angka.

Ir. Adnan Kustuns (P.N. Batu Bar»)
Sampai mana rencana pembangunan PLTN pertama sudah dapat dukungan support
dan persetujuan dari pemerintah misalnya apa sudah dimasukkan dalam anggaran
belanja negara.

Budi Sudancno (BATAN)
Sejauh ini baru ada "dukungan" Pemerintah dalam bentuk statement dari Menteri
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Negara Riset dan Menteri Pertambangan. Dokumen resmi Pemerintah belum ada.
BATAN akan mengajukan usul kepada Pemerintah pembangunan proyek-proyek
PLTN untuk Repelita HI (selesai Repelita IV). Jadi mudah-mudahan Pemerintah
sudah mendukung proyek PLTN mulai Repelita III.
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PROSPER PERANAN TENAGA PANAS BUMI
DALAM PROGRAM ENERGY NASIONAL

Oleh :
Ir. Vincent T. Radja

Kepala Proyek PLTP Kamojang
Proyek Induk Pembangkit Termis Jabar - Jay a PLN

I. PENDAHULUAN

Panas bumi adalah jenis sumber tenaga yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit
tenaga listrik.
Di luar negeri Panas Bumi telah menjadi sumber tenaga konvensionii dibandingkan
dengan di Indonesia yang masih sebagai sumber tidak konvensionii.
Sejak tahun 1963 Panas Bumi telah dikenal manusia dan Lardarello (Itali), The
Geyser (Amerika Serikat), Wariakei (Selandia Baru), Kamojang (Indonesia) merupa-
kan tempat-tempat dimana pemboran Panas Bumi pertama dilakukan.
Hanya di Kamojanglah realisasi suatu PLTP belum menjadi kenyataan sampai hari ini.
Telah banyak naskah yang menceritakan Panas Bumi Indonesia sejak dimulainya
kembali studi dan eksplorasi yang intensip, tahuir 1968 oleh ahli Indonesia dan luar
negeri.
Di beberapa negara maju dan berkembang penggunaan tenaga listrik panas bumi telah
menjadi kenyataan hanya sejauh ini sumbangan (peranannya) belum menggembira-
kansekali.
Teknologi pengembangan masih terus berkembang seperti di Amerika Serikat yang
kini merupakan negara terutama di dunia dalam produksi listrik panas bumi (1977 =
500 MW hanya mampu menyediakan tenaga listrik = 1/10 dan kebutuhan kota San-
fransisco setiap tahun).

fl. PENGERTIAN DAN SISTIM PANAS BUMI.

Persyaratan Umum.

Untuk menjadi sumber tenaga panas bumi diperlukan beberapa persyaratan antara
lain:
1. Adanya sumber panas (magma)
2. Adanya batuan penudung (cap-rock) yang menahan hilangnya panas.
3. Adanya batuan poreous (recervoir rock) dimana dapat terbentuk uap karena

arus konveksi.
4. Adanya struktur yang memungkinkan uap dapat mencapai permukaan (patah-

an atau rekahan).
5. Suhu dan tekanan tertentu (di atas 200°C).
6. Curah hujan yang cukup untuk terbentuknya uap (± 3000 - 4000 mm/tahun).

— Sistim sumber Panas — Bumi.

Kini ada 4 sistim panas bumi yang telah dan mulai banyak dikembangkan un-
tuk pembangkitan tenaga listrik.
1. Sistim Hidrotermal.

a. Dry Steam (uap kering) : The Geyser : Amerika Serikat.
b. Air panas tanpa mineral: Cerro - Prieto Meksiko.
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c. Air panas dengan mineral: Lardarello Itali.
2. Sistim Geopressure : Gulf Coast (Texas - Florida).

Daerah antara Landas Benua dan daratan sejauh 100 mil merupakan ce-
kungan (patahan) dimana pengaliran air terjadi dan menimbulkan reser-
voir uap.
Sistim ini menimbulkan energi karena :
a. Reservoir yang terbentuk bertekanan tinggi.
b. Terdapat cukup panas dalam air yang bisa diextrak secara "binary -

cycle system".
c. Mengandung gas methane yang bisa dimanfaatkan.

3. Sistim "Hot Dry rock"
Perut bumi yang terdapat jauh di bawah permukaan merupakan sumber
panas yang belum dapat dicapai dengan metode teknologi pemboran saat
ini.
Di Laboratorium Los Alamos (Nevada) USA telah dilakukan percobaan-
percobaan kearah ini (Subterrane) dengan menggunakan peralatan modern.
Yang meliputi:
a. Hot Dry rock tanpa penambahan panas (Montana + New Mexico,

USA).
b. Hot Dry rock dengan penambahan panas radiasi.

Experimen dilakukan oleh Perusahaan Battelle North West bersama
American Oil Shale Co sejak 1971 (Plow Share Project).

4. Sistim Magma.
Menyergap sumber panas dari magma atau lava (selain usaha pengeboran di
Hawaii, USA belum ada kemajuan yang berarti).
Semua ini terbentur pada kesulitan seperti :
a. Tidak adanya minat Lembaga Ilmiah untuk menanam modal dalam

bidang ini.
b . Kekurangan peralatan dan mesin bor.
c. Kekurangan biaya.
d. Peralatan yang sulit perencanaannya (corosi, scaling, erosi dan lain-

nya).

- Kesulitan terhadap Panas Bumi:

Tiap pembangkit tenaga listrik punya keandalan dan kelemahannya. Terhadap
Panas Bumi kesulitan yang dihadapi meliputi:
1. Letaknya yang terpencil dari keramaian kota.

Umumnya di pegunungan dan pedalaman dimana tidak terdapat konsen-
trasi penduduk.

2. Kerap kali aktivitas magma (sumber-panas) berpindah atau aktip hingga
memilih lokasi pusat pembangkit panas bumi memerlukan waktu dan pe-
ngalaman lama.

3. Karena sifat khasnya panas-bumi mengandung gas, larutan beraneka ragam
yang menimbulkan persoalan seperti : korosi, scaling, erosi baik peralatan
yang akan digunakan maupun sekelilingnya.

4. "Waste disposal" memerlukan pengontrolan yang cermat agar lingkungan
tidak terganggu (environmental).

5. Sering sumber panas bumi ditafsirkan sebagai gunung api aktif sehingga
ditakuti manusia.

6. Peramalan potensi, sistim, struktur panas bumi masih sulit, hingga angka
yang diberikan oleh berbagai penyelidik bisa berbeda walaupun demikian
untuk daerah yang terletak di jalur panas bumi keunggulan/manfaat panas
bumi dapat juga digunakan disamping tenaga listrik :
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pemanasan rumah tanaman, pariwisata, pengobatan penyakit kulit, indus-
tri kimia, air bersih dan bahan tambang (belerang, air raksa).

. PERKEMBANGAN PANAS BUMI DUMA.

Selain negara-negara utama yang memanfaatkan panas bumi (Itali, Amerika Serikat,
Selandia Baru, Jepang, Meksiko, Rusia, Islandia) maka banyak negara-negara berkem-
bang yang terletak di jalur vulkanis mulai memanfaatkannya.
Diantaranya : El Salvador, Nicaragua,. Chili, Pilipina, Guatemala, Taiwan, Etiopia,
Indonesia, Costarica, Honduras daroCenya.
Yang perlu diketahui antara lain :

ITALI.

Daerah produksi Lardarello : 392 MW terdiri dari ± 20 menit berkapasitas dari 3
MW, 9 MW, 12 MW, 15 MW, 25 MW dan 30 MW.

AMERIKA SERIKAT.

Hingga 1977 dari 15 unit total produksi 908 MW direncanakan tahun 1980 - 1985
mencapai 1000 MW dan 2000 MW ditahun 2000 dari daerah The Geyser (Utara San
Fransisco) dan Salton Sen (perbatasan USA dan Mexico).

SELANDIA BARU.

Sejak tahun I960 potensi sebesar 192 MW diperoleh dari 12 unit dan masing-masing
6OMW,6,5danll ,2MW.
Sejak tahun 1960 ditambah 3 unit masing-masing 30 MW.
Potensi ini hanyalah 10% dari jumlah power supply di Selandia Baru.

MEXICO.

Sejak tahun 1960 dikembangkan PLTP Ceno Pricto : 2 x 37,5 MW unit di daerah
Mexicoli dan kini diteruskandi daerah Ixtlar dan Pathe.

ISLANDIA.

Ditahun 1966 satu unit 17 MW mulai beroperasi di Hreragerdi.
Krysavik dikembangkan unit berkapasitas 4 MW (1970)
2 unit masing-masing : 30 MW diselesaikan tahun 1976 di Krofla.

RUSIA.

Unit penelitian : 5 MW dikembangkan di daerah Pauzhetler (Jazirah Kamchatler).
Suatu mini Geothermal plant: 750 kw dibangun di Parantuka untuk keperluan studi.
Unit 25 MW sedang dipersiapkan di daerah Bolshe - Bonn - (Kamchatha).

JEPANG.

Unit 1 : 30 MW di Beppu (P. Kijushu) tahun 1951.
Unit I I : 20 MW di Matonkawa (Tokyo Utara) tahun 1966.
Lain-lainnya : Otake : 10MW(1967), Onuma 10MW(1974).
Hatchobaru50MW(1977).

EL SALVADOR.

Daerah Ahuachapan : 1,1 MW (1975) dan 30 MW (1975).
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PILIPINA.

Daerah TIWI: 1975 : 3 MW (MINI: Portable)
1976:2x55MW.

TAIWAN.

Potensi daerah Tatun (Utara Taipeh) sekitar 100 - 500 MW.
Dikarenakan persoalan Korosi maka hingga kini belum dapat dibangun suatu PLTP
(sedang mengalami test produksi).

TURKI.

Suatu mini Geothermal plant : 500 KW telah beroperasi sejak 1968. Kini dalam ta-
hap Disain 4 x 1 5 MW diharapkan siap tahun 1980.
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IV. PROYEK PUSAT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) KAMOJANG.

Perkembangan Survai.

Usaha penyelidikan Panas Burni di Kawah Kamojang Jawa Barat mulai dirintis oleh
ahli-ahli gunung api Belanda sejak tahun 1926.
Usaha ini dimulai berkat suksesnya pengeboran Panas Bumi di Lardarello (Itaii) dan
The Geyser (Amerika Serikat). Sejak itu mulai dibor 5 (lima) sumur eksplorasi dengan
kedalaman sekitar 50 - 128 m.
Ban kelima sumur tersebut hanya sumur-bor No. 3 dengan kedalaman 66 m yang
masih mengeluarkan uap kering (Vapour dominated system) hingga saat ini yang ber-
arti telah berlangsung selama Vi abad, dengan suhu 140 C, tekanan 4,9 atmosfer dan
uap sejumlah 8000 kg/jam.
Usaha survai lanjutan dimulai tahun 1970 pada saat datangnya suatu Team ahli-ahli
gunung api dan Panas Bumi Selandia Baru dalam rangka bantuan melalui Colombo -
Plan kepada Pemerintah Indonesia.
Setelah melakukan survai selama beberapa bulan di Pulau Sumatera, Jawa dan Sula-
wesi maka didasarkan kepada berbagai pertimbangan tekno-ekonomi akhirnya diusul-
kan agar daerah Kamojang ditingkatkan tahap survainya.
Sejak tahun 1972 - 1974 survai secara teliti yang meliputi aspek geologi, geokimia,
geofisika dilakukan untuk menentukan sampai dimana prospeknya Kamojang, ter-
utama menyangkut luas waduk uap, kedalaman, system panas-bumi, kompcsisi mi-
neral. Survai ini menunjukkan kemungkinan untuk dilanjutkan tahap pengeboran
eksplorasi di Kamojang.
Temboran esplorasi sebanyak 5 sumur dimulai sejak 22 September 1974 s/d 14 Agus-
tus 1975. Jurnlah kedalaman kelima sumur adalah 3.302 m. Dari kelimanya hanya
dua sumur (KMJ—6 dan KMJ—7) yang mengeluarkan uap pada kedalaman sekitar
500 - 600 m.

Pembiayaan dan bantuan Selandia Baru :

Selama tahap survai, penyelidikan pendahuluan dan pengeboran eksplorasi reguim-
bangan pihak Indonesia adalah Direktorat Geologi dan PERTAMINA. Didalam me-
laksanakan tugas survai dan penyelidikan pendahuluan tersebut bantuan Selandia
Baru adalah sebesar NZ $. 600.000.
a. Data survai, pengetesan hasil pengeboran eksplorasi dan study pelaksanaan me-

nunjukkan bahvva potensi daerah Kamojang dapat dimanfaatkan untuk pem-
bangkitan tenaga listrik.

b. Sebagai tindak lanjut dari bantuan pemerintah Selandia Baru, maka pada tang-
gal 9 Juli 1975 di Jakarta ditanda tangani Pertukaran Nota (Exchange of
Letter) antara Pemerintah Indonesia (diwakili Menteri Luar Negeri) dan Peme-
rintah Selandia Baru (diwakili Duta Besar di Jakarta) untuk bantuan sebesar
NjZ $. 18.750.000 yang diperuntukkan bagj pekerjaan ilmiah dan pengeboran
eksplorasi di beberapa tempat lain (Darajat, Bali) dan pembangunan serta pe-
nye ;t in peralatan bagi suatu PLTP berkapasitas 30 MW di Kamojang.
Sebagai implementasi bantuan (Technical assistance) tersebut maka telah ditun-
juk Badan Pelaksana (Executif agency) Indonesia yang terdiri dari Direktorat
Geologi untuk Basic Data Collection, PERTAMINA untuk esplorasi dan penge-
boran produksi, PLN untuk pembangunan PLTP dan pengusahaan tenaga lis-
triknya.
Transmisi 70 kv Majalaya - Kamojang dan Kamojang ke System, dan switch-
yard tidak termasuk dalam dana tersebut dan menjadi tanggung jawab Peme-
rintah Indonesia.
Sumur produksi pertama mulai dibor tanggal 22 September 1978.
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Dari rencana yang ada maka diperkirakan bahwa baik pengeboran produksi
maupun pembangunan PLTP. sampai siap beroperasi memakan waktu 48
bulan. Pelaksanaan disain PLTP-nya akan dilakukan segera setelah hasil sumur
produksi kesatu ditest sifat produksinya (diperkirakan permulaan Januari
1977).

PROYEK PLTP KAMOJANG.

Hingga 29 Nopember 1977 telah selesai 4 sumur produksi (KMJ 11 - KMJ 14)
dengan perkiraan produksi tenaga listrik ± 20 MW.
Dari S sumur eksplorasi (KMJ 6 — KMJ 10) hanya dua sumur yang menghasil-
kan uap (KMJ 6 - KMJ 7) dengan produksi tenaga listrik ± 3 MW).
Hingga hari ini telah tersedia ± 20 MW listrik.
Pembangunan PLTP. Kamojang dibagi 9 kelompok pekerjaan (CK) :

CK1
CK2
CK3
CK4
CK5
CK6
CK7
CK8
CK9

Site Development.
Power House + Cooling Tower Foundation.
Super Structure.
Civil works untuk Steam field.
Turbine, generator + auxilliary.
Cooling Tower.
Mechanical parts.
Electrical parts.
Steam transmission system.

Diperkirakan Pembangunan PLTP. Kamojang siap dalam 48 bulan dan diharap-
kan akhir Desember 1980 dapat diresmikan operasinya.

V. PLTP MINI DAN PROSPEKNYA DI INDONESIA.

Sumber daya Panas-bumi (geothermal energy resources) terdapat di daerah
yang geografisnya terletak dalam jalur vulkanis seperti di Indonesia. Adanya sumber
Panas-bumi telah sering diungkapkan oleh para ahli Indonesia di berbagai pertemuan
ilmiah dalam dan luar ne'geri sejak tahun 1968.

Dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya tenaga listrik maka Panas-
bumipun mulai didaftar keadaannya dan berdasarkan statistik yang ada dapat ber-
saing dengan sumber tenaga konvensionil lainnya.

Untuk dapat menjadi sumber Panas-bumi diperlukan persyaratan :
a. adanya sumber panas yaitu magma.
b. tersedianya air tanah yang sirkulasinya dekat sumber magma, agar terben-

tuk uap air panas.
c. adanya batuan poreus yang menyimpan sumber uap dan air panas (reser-

voir rock).
d. adanya batuan keras yang menahan hilangnya uap dan air panas (cap rock)
e. adanya gejala tektonik sehingga dapat terbentuk rekahan di kulit bumi,

yang memberikan jalan kepada uap dan air panas bergerak ke permukaan
bumi.

f. panasnya harus mencapai suhu tertentu.
Uap panas-bumi (superheated-steam) yang muncul di permukaan bumi dalam

bentuk mata air panas, fumarola, solfatara, lumpur panas, dapat diatur penggu-
nrannya dengan eiisien melalui cara pengeboran dangkal maupun dalam.

Pengembangan PLTP Mini.

Negara yang telah memanfaatkan panas-bumi sebagai pembangkit tenap lis-
trik adalah Itali, Selandia Baru, Amerika, Jepang, Meksiko, Islandia, Rusia dan
belakangan ini Pilipina, Turki, Salvador, Nicaragua, Taiwan.
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Di antara yang memulai dengan PLTP Mikro tercatat: Jepang: 1 Kw, Meksiko
50 Kw, Taiwan : 100 Kw, Itali : 250 - 900 Kw, Eslandia 3 x 1000 Kw, Turki :
500 Kw dan Amerika Serikat dari 100 - 2500 Kw, Nicaragua dan El Salvador
50 Kw.

Ide mengembangkan PLTP Mikro pesat majunya di Amerika Serikat sejak
tahun 1974.
Perusahaan yang mengkhususkan pembuatan turbin PLTP Mikro ialah :
Hydrothermal Power Co, Ltd, California dan Geothermal Power Company, Inc,
New York. Ide ini timbul setelah kenyataan menunjukkan bahwa di beberapa tem-
pat, uap panas-bumi dapat diperoleh dari Sumur bor yang dangkal dan potensinya
kecil yang jauh dari daerah industri dan tidak dilewati jaringan listrik. Faktor ter-
sebut mendorong penelitian lanjutan pemanfaatan Panas-bumi secara PLTP Mikro.

Pengeboran Uap Panas-bumi.

Agar uap alam dapat diatur penyaluran, penggunaannya perlu diambil dari
kulit bumi dengan cara pengeboran. Uap yang keluar dari pi pa bor ditampung dan
dilangsungkan ke turbin yang akan memutar generator.

Berdasarkan ciri khasnya pemboran di sini tidak dalam (± 100 M), meng-
gunakan pipa berukuran kecil, di Kamojang, Jawa Barat (INDONESIA) sumur yang
di bor Belanda pada tahun 1926 pada kedalaman 66 m mengeluarkan uap sejumlah
8000 kg/jam dan mampu menghasUkan tenaga sebesar 900 Kw. Di Tatun (Taiwan)
pengeboran mencapai kedalaman 61,3 m dan Proyek Percontohan ini tidak lebih
dari 5 MW.

Peralatan PLTP Mikro.

Berbeda dengan PLTP-nya sendiri. PLTP Mikro punya sifat tersendiri yaitu
uap yang keluar dari sumur bor langsung ke turbin tanpa melalui seperator dan tidak
menggunakan kondensor.

Type turbin adalah Non Condensing Turbine atau Back Pressure Turbine di
mana uap sisa langsung dibuang ke udara.

Sifat-sifat kimia uap tidak merupakan persoalan.
Biasanya umur turbin PLTP Mikro relatip pendek dan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan daerah terpencil. Peralatannya sederhana, portable dan dapat diangkut
ke lokasi yang terpencil.
Peralatan (turbin) PLTP dibuat dengan standar suhu dan tekanan rendah. Uap yang
datang dari lubang bor biasanya. daya korosi kecil karena itu Carbon Steel digunakan
untuk pipa dan casing sedangkan blades dan nozzles terdiri dari 11—13% Chrome
Steel.
Daya korosi bertambah pada saat uap keluar dari turbin menuju kondensor. Untuk
mengatasinya pada bagian tersebut digunakan Austenitic Stainless Steel, Aluminium
atau "Epoxy fiber-glass".

Uap alam

Daya
100 Kw

1599Kw
2500 Kw

untuk PLTP Mikro.

Tekanan
60psi
60psi

HOpsi

Jumlah uap

7000 lb/j
73000 lb/j
90000 lb/j.

Segi lain yang menguntungkan.

a. Dapat beroperasi sampai 8000 jam/tahun.
b. Bebas polusi
c. Termasuk sumber daya energi tumibal lahir (renewable resources ).
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d. Dapat dikembangkan sesuai kebutuhan suatu daerah terpencil (Community).
e. Mudah ditransport ke sesuatu tempat.
f. Truck portable Unit berukuran 100 - 2500 Kw.
g. Tidak ada waktuterbuang antara menemukan uap dan pembangkitan tenaga

listrik.
h. Menggunakan turbin tekanan rendah 60 — 150 psi.

Biaya.

Pada waktu akhir tahun 1976 biaya untuk turbin PLTP Mikro terutama dengan
kapasitas 100 Kw lengkap dengan Alternator, beratnya =12.000 kg. Biaya ±US$.
350/kw. Waktu pembuatan/penyampaian ke pemesan setahun lamanya.

Keunggulan lain.

Akhir-akhir ini ada ide untuk memanfaatkan beberapa PLTP-mini menjadi
suatu PLTP dengan cara membangkitkan daya sebesar 1 - 5 MW dari'tiap sumur
produksi. Dari sini (tiap sumur) daya 5 MW dikumpulkan di suatu sentral dari pada
pengumpulan uap lewat pipa transmissi (yang lebih mahal harganya).
Bagaimana kemajuannya kita tunggu perkembangan yang akan datang.
Suatu Proyek PLTP-Mini berkapasitas 1 MW kini sedang dibuat di Institut Tekno-
logj California (kerjasama U.S. Energy Research and Development Administration
dengan Jet Propulsion Laboratory California).
Test pertama akan dilakukan bulan Juni 1977 Sesudah ini akan dibuat lagj yang
kapasitasnya 5 MW.

Bagaimana dengan prospek di Indonesia.

Berbagai laporan survai dari Direktorat Geologi Bandung mengusulkan agar
daerah terpencil seperti Muara Labuh (Sumatera Barat), Sungai Penuh (Kerinci),
Hores (Nusa Tenggara Timur) dipikirkan untuk mengembangkan PLTP—Mini serupa
ini.

Pernah dicoba menghitung investasi suatu PLTP—Mini dengam asumsi bahwa:
a. Biaya survai pengenalan
b. Biaya survai eksplorasi (Geologi, Geofisika, Geokimia)
c. Biaya pemboran
d. Pembuatan/pemasangan turbin PLTP-Mini termasuk jaringan distribu-

sinya.
diperlukan biaya sejumlah US$ 750.000
yakni untuk study prasarana dan perriboran - sedalam 400 m = US$. 225.000

Harga 1 turbin PLTP-Mini 1000 Kw = $ 325.000; Jaringan distribusi 5 Km = US.$.
200.000 atau rata-rata US.$. 750/Kw.
Untuk Indonesia yang geografinya terdiri dari kepulauan kecil seperti di Maluku,
Nusa Tenggara dan daerah terpencil di Sumatera, Irian Jaya, Kalimantan, Sulawesi
teknologi serupa ini agaknya baik untuk dipikirkan.
Introduksi PLTP-Mini mungkin dapat mengatasi logistik bahan bakar antar pulau.

Untuk daerah Kamojang dengan lubang bor yang telah ada
a. Pemboran tahun 1928 (woll no. 3) Kedalaman

Temperatur
Tekanan
Produksi uap

b. Pemboran tahun 1974 (woll no. 6) Kedalaman
Temperatur
Tekanan
Produksi uap

66 m.
140° C.
4 atm

8000 kg/jam.

614 m
160° C
49 atm.
6600 kg/jam.

dapat dicoba untuk dipasang 200 kva PLTP-Mini.
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VI. PERANAN PANAS BUMI DALAM PROGRAM ENERGI NASIONAL.

Peranan Panas Bumi dalam Program Energi Nasional sesuatu negara tergantung pada
beberapa faktor/karakteristik :
1. Adanya sumber tenaga (macam sumber tenaga lain) di samping Panas bumi.

Di beberapa negara Amerika Selatan (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costarica, Panama), sumber tenaga minyak/gas bumi tidak ada di mana peranan
eksplorasi/pengembangan panas bumi mendapat tempat utama.
Eemikian pula di Afrika (Ethiopia, Somali, Kongo, Kenya, Uganda, Malagasi,
Zambia) dan Negara-negara besar.
Kepulauan seperti : Jepang, Indonesia, Pilipina, Yunani, Islandia dan beberapa
negara Eropah Timur (Hongaria, Polandia, Romania).
Di Selandia Baru adanya gas alam di utaranya mengurangi pengembangan Panas
Bumi.

2. Penyebaran jalur vulkanis.
Umumnya potensi panas bumi sejalan dengan zone vulkanis. Pembangkit-
pembangkit Listrik Panas Bumi yang telah beroperasi, Proyek-proyek Panas Bu-
mi yang sedang berjalan semuanya terdapat pada jalur vulkanis.

3. Teknologj pengembangan Panas Bumi.
Hingga kini dikenal 4 sistim Panas Bumi yaitu :
Hidrotermal. Hot Dry rock, Geopressured, Magma.
Hanya sistim Hidrotermal yang baru dikembangkan secara baik sedangkan ketiga
sistim lain masih merupakan ekperimen seperti di Los Alamos, (Hot dry rock),
Texas dan Louisiana (Geopressured) dan Hawai (Magma).

4. Geografi dari Panas Bumi.
Beberapa negara Panas Bumi, lokasinya terletak di daerah yang jarang pendu-
duknya serta jauh di pedalaman, sehingga memerlukan pemikiran penyaluran ke
pusat beban/pemakainya seperti di pantai barat Amerika Serikat (kecuali Cali-
fornia), Alaska dan Hawai.

5. Persoalan lingkungan (environmental effects) dan polusi seperti penibuangan
larutan sisa : H2S, endapan dan korosi (silica), subsidence, seismicity, terle-
pasnya gas-gas lain merupakaii persoalan yang utama. Di Taiwan prospek Panas
Bumi cukup baik tapi dikarenakan korosi yang tinggj, pembangunan PLTP
Tatun ditangguhkan.

6. Saat ini Unit size dari suatu 1*1 TP berkisar dari 50 - 250 MWe dibandingkan
dengan suatu PLTN yang bisa mencapai 100 - 1500 MWe.

7. Transmissi uap panas bumi tidak dapat lebih jauh dari 1—10 km.

8. Demi keamanan suatu sumur bor hendaknya begitu sumur berproduksi sedapat
mungkin dimanfaatkan terus mengingat proses open shut down suatu sumur
akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada sumur tersebut, akibat erosi
oleh partikel batuan, larutan dan gas.

9. Teknologi eksplorasi dan pemboran.
Metode eksplorasi untuk setiap lapangan panas bumi tidak sama tergantung
antara lain dari topografi, geologi, hidrologi.
Di Kizildere, Turki sama sekali tidak ditemukan gejala panas bumi permukaan
(thermal manifestation) sehingga dipakai Metoda Ground Noise.

10. Beberapa aspek lain.
a. Tersedianya air tanah yang berhubungan dengan curah hujan (3000 mm -

4000 mm/tahun).
b. Diperlukan pengamatan yang cermat terhadap karakteristik reservoir (sta-

tistik) cukup lama (2—6 tahun).
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c. Cagar alam seperti di Jepang dan Yellowstone National Park, USA.
d. Methode pemanfaatan low enthalphy fluid.
e. Status hukum Panas Bumi (air, mineral, panas).
f. Monopoli pengeboran panas bumi.

PANAS BUMI DAN PROGRAM ENERGY NASIONAL DI BEBERAPA NEGARA.

1. Amerika Serikat.
Ramalan yang diberikan oleh Pusat Penelitian Ketenagaan USA menunjukkan
bahwa : potensi Panas-Bumi USA sekitar 6000 MW (tahun 2000).
Tahun 1972 Biro Minyak Nasional Amerika memberikan angka sebesar 7000 -
19000 MW di tahun 1983 dari daerah California dan Nevada.
Sedangkan Geothermal Resources Research Conference memberikan angka
sebesar 132,000 MW (tahun 1985) atau 395.000 MW (tahun 2000).
Pada kesimpulan terakhir disebutkan bahwa peranan panas bumi mencapai 10%
dari jumlah tenaga listrik tersedia di daerah California Utara dan Tengah.
Dalam Seconds UN Symposium on the Development and Use of Geothermal
Resources : 20 - 29 May, 1975 di San Francisco, California, USA dikemukakan
bahwa menjelang tahun 2000 sumbangan Panas-Bumi akan mencapai 700.000
MWe. Ini berarti mencapai 20 - 30% dari perkiraan kebutuhan listrik Amerika
Serikat (maksimum), apabila dikembangkan sistim lain di luar hidrothermal.

2. J e p a n g .
Perkembangan panas bumi dimulai sejak tahun 1919 ketika Laksamana Yama-
muchi berhasil dengan pemboran uap di Beppu (Selatan P. Kiushu).
Sejak itu mulai diintrodusir generator mini 1 kw (tahun 1924); 3 — 8 kw (1946);
30 kw (1951) diikuti Power Plant sebesar 20 MW di Matsukawa (1966); 13 MW
di Otake (1967) kini telah ada enam Power Plant dengan jumlah 170 MW.
Pengembangan yang pesat dimulai sejak dicetuskannya "Project Sunshine" untuk
pengembangan jumlah energy baru seperti : Panas Bumi, Solar, Gas alam,
Sintetis dan Hydrogen Energy.
Biaya "Project Sunshine" sebesar 9 juta US.$. (1974), 16 jtita US.$. (1975)
dan naik dengan faktor 2 atau 3X setiap tahun.
Untuk Jepang bagian utara telah ada rencana proyek sebesar 1000 MW oleh
Japan Metals Chemical Co. menghadapi tahun 1982 dan 50.000 MW di tahun
2000.

3. Selandia Baru.
Pusat Listrik Panas Bumi Wairakei berkapasitas 190 MW beroperasi sejak 1964.
Penelitian diteruskan di beberapa tempat seperti Broadland (150 MW) dan Ka-
werau. Sejak 1971-1973 proyek Panas Bumi terhenti karena ditemukannya
gas alam di pantai utaranya. Penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa
potensi panas bumi Selandia Baru berkisar 2000 MW dan ini hanya merupakan
8% dari kebutuhan tenaga listriknya.

4. I t a l i .
Tenaga listrik Panas Bumi berasal dari PLTP Lardarello (380,6 MW), Travale
(15 MWe), Monte Amiata (22 MWe).
Tahun 1976 installed Capacity sebesar 421 MWe.

5. T u r k i .
Panas Bumi dikembangkan sejak 1968 dengan PLTP Mini 500 kw. Kini disain
untuk 60 MW hampir siap. Potensi Panas Bumi diperkirakan tersedia hanya 10%
dari kebutuhan tenaga listrik tahun 2000.
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6. Meksiko dan Amerika Tengah.
Sejak 1973 PLTP Cerro Pricto (Mexico) berkapasitas 75 MW dari 15 sumur pro-
duksi. Kini setiang dikembangkan menjadi 150 MW untuk masa produksi antara
30 - 250 tahun. Potensi seluruhnya berkisar dari 1000 - 4000 MW.
Negara-negara seperti El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua,
Panama tidak mempunyai sumber tenaga fosil sehingga eksplorasi dan produksi
Panas Bumi menjadi program utama di Amerika Tengah.
Costa Rica memulai dengan 100 MW (1982 - 1984), Elsalvador60MW(1976)
dan 180 MW (1985), Guatemala 100 MW (1985) Honduras 100 MW (1985),
Nicaragua 150 - 200 MW (1985) dan 200 - 400 MW (2000) sedangkan Panama
mulai dengan 60 MW (1985). Potensi Panas Bumi negara-negara tersebut tidak
melebihi 10% dari kebutuhan tenaga listriknya.

7. Pilipina dan Taiwan.
Di Tiwi (Pilipina) suatu power plant berkapasitas 100 MW akan siap 1977 dan
ditambah 100 MWlagi menyusul.
Prospek Panas Bumi Taiwan cukup menarik tetapi dikarenakan keasamannya
(pH = 2) merupakan problem yang memperlambat realisasi PLTP nya.

8. Negara-negara Eropa Timur.
Selain Rusia (PLTP berkapasitas 350 - 500 MW) maka sumber Panas Bumi di-
gunakan untuk pemanasan rumah-rumah, tanaman, rekreasi, industri, (Hungaria,
Checo, Polandia).

9. Negara-negara lainnya.
Eksplorasi tetap berlangsung di beberapa negara Afrika (Uganda, Kenya, Ethio-
pia), India, Yunani, Perancis, Spanyol, Portugis dan hasil-hasilnya akan dilapor-
kan pada III UN Symposium on Geothermal Resources tahun 1980.

RELEVANSI TENAGA PANAS BUMI DALAM SITUASIENERGISAAT INI.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa evaluasi potensi Panas Bumi dunia
saat ini menunjukkan angka berkisar dari 60.000 - 100.000 MW atau 0,6 - 1% dari
kebutuhan energy primer di dunia di tahun 2000.
Berdasarkan perhitungan tahun 1975 biaya tenaga listrik yang dibangkitkan sebesar
16.4 mills/kwh.
Mengingat unit sizenya yang berkisar dari 1 0 - 5 0 MW dan letaknya yang terpencil
jauh dari pusat beban (limited area) maka sumbangan panas bumi untuk tenaga
listrik saat ini tidak begitu besar.
Tetapi dipandang secara keseluruhan di mana selain transformasi panas bumi ke tena-
ga listrik terdapat juga aplikasi dalam bentuk "Caloric Energy" 0OW pressure
steam, hot water) untuk penggunaan seperti : pemanasan rumah tanaman, refrige-
rator, industri dan sebagainya.
Pengembangan panas bumi akan lebih berarti bila dikembangkan system : hot dry
rock yang terdiri dari batuan impermeable yang menutupi "magma Chamber" pada
temperatur 170° C pada kedalaman sekitar 2 km.
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VD.PERANAN PANAS-BUMIDI INDONESIA.

Berbagai informasi mengenai panas-bumi Indonesia telah dikumpulkan sejak
1926 oleh ahli-ahli Indonesia dan luar negeri. Pada umumnya para ahli berkesim-
pulan bahwa Indonesia mengandung potensi panas-bumi cukup besar. Laporan para
ahli tersebut telah dikemukakan pada berbagai pertcmuan Intenasional seperti World
Energy Conference di Bukarest (1971), Detroit (1974), Istambul (1977), United
Nations Geothermal Conferences 1970 (Pisa, Italy), 1975 (San Fransisco, USA),
1976 (Athena, Yunani), ECAFE 1970 (Bandung, Indonesia), Jakarta (1977), Bang-
kok (1974).

Berbagai usaha pendahuluan secara kasar untuk menentukan potensi Panas-
bumi Indonesia:
1. Direktorat Geologi (Penyelidikan Panas-bumi di Indonesia Pelita I dan II, 1969

1977) memberikan angka potensi sebesar 959,83 Mw.
2. UNDP (Tsvi Meidav) : Memperkirakan potensi sebesar 7000 Mw untuk Pulau

Jawa saja (1972).
3. Seminar Ekonomi - Teknologi PLTN 1972 : 64.000 Mw.
4. Seminar Energi Nasional I di Jakarta 1974 sebesar 500 - 6.000 Mw atau sekitar

1% - 9% dari kebutuhan tenaga listrik di tahun 2000 yaitu 64.000 Mw.
5. World Energy Magazine 1977 sebesar 30 - 100 Mw untuk tahun 1985 dan se-

besar 500 Mw - 6.000 Mw di tahun 2000.

Pdaksanaan nirvai Panas-Bumi dan Metodologi.

Pengembangan panas-bumi di Indonesia masih dalam tarap embrio. Di dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh tiga Badan Pemerintah yakni:
1. Direktorat Geologi untuk pengumpulan data dasar terutama di luar Pulau Jawa

dan Bali.
2. Pertamina untuk eksplorasi terutama di P. Jawa dan Bali.
3. P.L.N. untuk pengembangan dan produksi listrik Panas-bumi.

Hingga kini pengembangan diarahkan hanya pada sistem Hidrothermal saja
dikarenakan berbagai pertimbangan praktisnya.
Di dalam eksplorasi dan pengembangan suatu lapangan panas-bumi di Indonesia saat
ini tahap-tahap pekerjaan yang dilakukan meliputi:
1. Pengumpulan data dasar literatur seluruh Indonesia terutama oleh Direktorat

Geologi.
2. Survai pendahuluan ke daerah yang oleh PLN diperlukan tenaga listrik di masa

mendatang. Seperti Sulawesi Utara, Nusatenggara, P. Jawa seluruhnya.
3. Survai Detail (geologi, geokimia, geofisika) dan pemboran ekspJorasi seperti

di Dieng, Salak, Darajat, Bali yang dikerjakan oleh Pertamina'dan Direktorat
Geologi.

4. Studi Kelaksanaan seperti yang diminta PLN untuk Kamojang.
5. Pemboran Produksi; seperti yang dikerjakan Pertamina. bersama Selandia Baru

di Kamojang (Jawa Barat.)
6. Pengembangan dan Pembangunan suatu Power Plant; seperti yang akan diba-

ngun oleh PLN di Kamojang saat ini.

Hani-had mrvai yang periu dicatat:

1. Ofch ahli-ahli Indonesia.
Dilakukan oleh Direktorat Geologi, PLN dan PERTAMINA. Sejak 1968 antara
lain di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Maluku. Hingga kini usaha serupa terns
dilakukan.

2. Okh Team UNESCO.
Telah dua kali bantuan UNESCO diperoJeh Indonesia yakni :
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a. Misi Volkanologi 1966 terdiri dari; Tazief, Marinclli dan Gonkov dengan
laporan berjudul "Indonesian Volc&nological Mission 1966."

b. Misi 1971 terdiri dari M. Kraeft (Perancis) cs.

3. Oleh Team EURAPHREP (Perancfe).
Tahun 1968 Misi Perancis melakukan survai di Jawa dan Bali saja. Laporannya
yang berjudul "Indonesia Geothermal Mission" disusun berdasarkan data-data
sebelumnya dan hasilnya serupa laporan survai terdahulu yakni Indonesia me-
ngandung potensi panas-bumi yang besar.

4. Oleh Team UNDP.
Dilakukan survai pada bulan Mei 1972 oleh Dr. Tsvi Meidav di P. Jawa. la mem-
berikan suatu angka potensi yang cukup spectakuler untuk Pulau Jawa sebesar
7.000 Mw.

5. Oleh Team USAID (Amerika Serikat).
Memberikan bantuan dalam survai dan pemboran eksplorasididaerah Dieng,
Banjarnegara (Jawa Tengah). Realisasinya dimulai "sejak tahun 1970 (Survai
Rekonaisan), kemudian diikuti dengan Penyelidikan Pendahuluan (survai geo-
logi, geokimia & geofisika) antara bulan Juli -Agustus 1971. Pemboran eks-
plorasi dilakukan mulai 28 Juni 1972 — IS Desember 1972. Karena sesuatu
hal pekerjaan terhenti dan dilanjutkan oleh PERTAMINA saat ini.

6. Oleh Team Idandii.
Pemerintah Austria memberikan bantuan untuk survai potensi tenaga air di
Minahasa kepada PLN (verbundplan sebagai Konsultannya). Dalam survai ter-
sebut panas bumi ikut disurvai dan digunakan ahli panas-bumi dari Islandia;
yakni Dr. Johnson. Laporannya menunjukkan bahwa terdapat dua daerah,
yakni Lahendong dan Tompaso mempunyai potensi besar untuk pembangkitan
tenaga listrik. Pemboran eksplorasi diperkirakan sedalam 75 m. Survai ini dila-
kukan tahun 1975.

7. Oleh Team Jepang, Perancis dan Itali.
Pertamina menggunakan beberapa ahli dari Jepang, Perancis dan Itali

untuk survai di daerah Banten (Jawa Barat) dan Dieng (Jawa Tengah) sejak
1974.

Sebagai kesimpulan semua survai menunjukkan bahwa Indonesia mengan-
dung potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk tenaga listrik. Untuk itu
dianjurkan untuk mulai mengadakan penyelidikan lebih detail untuk dapat
ditentukan segi tekno-ekonominya.

Panas bumi dan tenaga listrik di Indonesia.
Untuk Indonesia tenaga panas bumi dapat menyumbangkan bagiannya di

dalam pemanfaatan sebagai tenaga h'strik dikarenakan berbagai alasan :
1. Indonesia terletak pada jalur vulkanis di mana potensi panas-bumi terdapat.
2. Curah hujan cukup tinggi (3000 - 4000 mm/tahun) terutama Indonesia bagian

Barat di mana diperlukan untuk pembentukan uap panas bumi.
3. Geologinya memungkinkan untuk ditemukannya manifestasi-manifestasi panas

bumi di permukaan (adanya struktur geologi scperti patahan, rekahan-rekahan).
4. Terdapat juga dt daerah-daerah terpencil di mana logistik bahan bakar untuk

tenaga listrik sulit dipecahkan seperti Nusatenggara, Halmahera. Untuk daerah
tenebut konsep pengembangan PLTP—Mini menarik untuk diterapkan.

5. Kebutuhan tenaga listrik yang makin meningkat diperkirakan berkjsar dari
4000 MW (akhir Pelita II), 8000 MW (akhir Pefita III) 16000 MW (akhir Pelita
IV), 32000 MW (akhir Pelita V) dan 64000 MW pada akhir Pelita VI atau tahun
2000.
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6. Keterbatasan sumber energi lain (tenaga air di P. Jawa hanya 2500 MW) dan
prioritas pemanfaatan sumber bahan bakar fosil untuk dana pembangunan.

Di samping keuntungan-keuntungan teisebut pengembangan panas-bumi di-
sokong oleh beberapa keuntungan-keuntungan lainnya seperti:
1. Biaya pembangunan lebih kecil dan masa pembangunannya relatip pendek di-

bandingkan dengan pembangunan suatu PLTA.
2. Karena panas-bumi memperoleh bahan bakar dari magma yang tersimpan di

pemt bumi maka tidak ada kesulitan logistik yanc dialami untuk bahan bakar
fosil.

3. Selain untuk tenaga listrik panas-bumi dapat berguna bagi industri mineral,
pariwisata, industri rakyat (pemanasan nimah tanaman, refrigerator), sehingga
biaya yang diperoleh dari pemanfaatan sampingan ini dapat menurunkan harga
pemasaran tenaga listriknya.

4. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, panas-bumi tidak menimbulkan pengo-
toran udara (air pollution). ,

5. Kapasitas suatu PLTP mudah ditingkatkan sesuai dengan meningkatnya permin-
taan tenaga listrik sampai potensi tertentu. Sebagai contoh potensi Kamojang
diperkirakan sekitar 120 MW. Untuk Unit I akan dibangun 30 MW (dengan
bantuan Selandia Baru : siap akhir tahun 1980 atau permulaan 1981), unit-unit
lainnya menyusul.

Sumbangan panas-bumi untuk tenaga listrik.

Dari berbagai uraian terdahulu mengenai karakteristik panas-bumi, maka
peranan panas-bumi di Indonesia dalam pembangkitan tenaga listrik tergantung
dari hal-hal tersebut berikut:
1. Kemajuan survai dan eksplorasi. Survai yang intensip baru dimulai tahun 1968.

dan terbatas pada survai pendahuluan. Untuk suatu PLTP diperlukan waktu
7 — 8 tahun di dalam survai, pemboran, studi kelaksanaan, disain dan pemba-
ngunannya. Kalau dilihat dari segi ini maka kemungkinan daerah-daerah yang
bisa dikembangkan menjelang tahun 1985-an adalah Dieng (Jawa Tengah)
Darajat (Jawa Barat) Bali dan Lahendong (Sulawesi Utara) berkisar dari 30 —
100 MW; di samping Kamojang.

2. Sistim panas-bumi yang dapat dikembangkan di Indonesia saat ini adalah sistim
Hidrotermal saja di samping ketiga sistim lainnya (geopressure, hot-dry rock dan
magma), di mana kapasitas yang bisa dikembangkan berkisar dari 25 - 50 MW.

3. Monopoli eksplorasi dan pemboran. Mengingat di dunia kekurangan peralatan
eksplorasi pemboran maka bila tugas-tugas tersebut dikerjakan suatu badan saja
(monopoli) maka kemajuan pengembangan panas-bumi akan lambat. Di The
Geyser (Amerika Serikat) yang saat ini mempunyai 15 unit dengan jumlah
500 MW dikerjakan oleh hampir 10 kontraktor pemboran.

4. Pengolahan panas-bumi sebagai sumber tenaga listrik dipandang dari segi ekono-
mi sebaiknya ada pada suatu badan yang bisa membuat rencana pengembangan
mulai tahap survai, pemboran, disain pembangunan dan operasinya. Dengan
demikian harga produksi dapat disesuaikan dengan biayanya. Sebagai contoh
di Meksiko, Italia di mana PLN setempat menggunakan kontraktor untuk pe-
kerjaan survai maupun pengeboran sesuai persetujuan sebelum pekerjaan di-
mulai. Hal yang sama ditemukan juga di proyek-proyek PLTP di Amerika
Tengah, Selandia Baru dan Islandia.

5. Karena geografi Indonesia yang terdiri dari lebih 3000 pulau di mana logistik
bahan bakar sulit dan pembangkit-pembangkit yang ada berkapasitas kecil
(beberapa ratus KW) maka pengembangan PLTP-Mini cukup dapat dipertang-
gung jawabkan, mendahului direalisernya PLTP. Contoh yang baik seperti di
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Pilipina, Turki, Jepang, Meksiko sambil menanti masa test uap 3—4 tahun dipa-
sang turbin kecil kapasitas 100 - 125 kw untuk construction power dan pene-
rangan sekelilingnya.

6. Status panas-bumi perlu diperjelas terutama sesudah tahap esplorasi. Panas
bumi dapat dianggap sebagai mineral, air, sumber panas, air lewat panas dan
sebagainya sehingga penempatannya perlu disesuaikan. Meksiko menganggap
bahwa yang diambil adalah heatnya (panas) sedangkan waste berupa air. dikem-
balikan ke bumi.

7. Teknologi explorasi dan pengeboran yang memerlukan pengalaman yang lama.
8. Reservoir panas-bumi sulit diramalkan dibandingkan dengan sumber-sumber lain

seperti : minyak bumi, gas alam dan air tanah, sehingga penentuan luas, keda-
laman karakterislik reservoir uap panas-bumi merupakan sesuatu yang perlu
diperhatikan.

Dari hal-hal tersebut di atas dan melihat perkembangan panas-bumi di luar
negeri baik negara yang telah maju panas-buminya (USA, Itali, Jepang, Selandia
baru, Meksiko), maupun yang mulai memanfaatkannya pada dasarnya peranan
panas-bumi tidak melebihi 10% dari keperluan tenaga listriknya.

Dengan demikian ramalan dari beberapa pertemuan-pertemuan ilmiah
mengenai peranan panas-bumi di dalam pembangunan tenaga listrik di tahun
mendatang H985 - 2000) yang berkisar dari 30 - 100 Mw (1985) dan 500 -
6000 Mw (tahun 2000) atau hasil Seminar Energi Nasional I 1974 yakni 500 -

. 6009 Mw atau 1—9% dari kebutuhan tenaga listrik di tahun 2000 merupakan
sesuatu yang dapat diterima saat ini.

Untuk meningkatkan peranan panas-bumi lebih dari 10% maka kesulitan-
kesulitan tersebut di atas perlu dibahas bersama dan hadirin sekalian merupakan
yang berkompeten untuk menentukannya dan dapat dimulai sekarang ini.

REFERENSI

1. M.T. Zen, V.T. Radja : Results of Preliminary Geological Investigations
of Natural Steam fields in Indonesia; United Na-
tions Symposium on the Development and Utiliza-
tion of Geothermal Resources PISA, ITALY,
22 September - 10 October 1970.

2. M. Husni, A. Arismunandar,: Geothermal Energy prospects in relation to policy
V.T. Radja of regional utilization of energy resources in Indo-

nesia, 8 th. World Energy Conference, BUCHA-
REST, ROMANY, 28 Juni - 2 Juli 1971.

3. A. Arismunandar, : Review of Geothermal Energy Resources in Indo-
V.T. Radja nesia, ECAFE, Working Party of Senior Geologist,

20 - 31 August 1971, Bandung, INDONESIA.
4. V.T. Radja : Penilaian pertama Potensi Panas-bumi P. Flores

Publikasi LMK;Mon.No. 8-ER-1970.

5. V.T. Radja : Overview of Geothermal Energy Studies in Indone-
sia; Second United Nations Symposium on the
Development and use of geothermal Resources,
SAN FRANSISCO-USA 20 - 29 May, 1975.

136



6. V.T. Radja

7. A. Kadir, A. Arismunandar,
V.T. Radja,

8. V.T. Radja

9. V.T.Radja

10. V.T. Padja

11. V.T.Radja

12. F. Maslan, TJ . Gorden,
J. Stover

13. S. Nakamura, T. Nakahara,

H.Iga

14. H. Torfason

15. U.N.

17, J.S. Wilson, BP. Shepherd,

S. Kaufman
18. K. Aikawa, M. Soda

19. P. Matthew

20. R. Jamess

21. J.W. Hankin, L.O. Beau-
laurier, F.O. Commprelli

Investigation of Geothermal Energy Resources
in the Minahasa. Area, North Sulawesi, Interna-
tional Congress on Thermal Waters, Geothermal
Energy and Vulcanism of the Meditteranean Area,
ATHENS, GREECE, 5 - 1 0 October 1976.

Geothermal Energy Exploration at the Dieng
Mountains, and Plicy to utilize other geothermal
resources in Indonesia; 9 th World Energy Con-
ference, DETROIT, Michigan, USA, 24 - 29
September 1974.

Recent Development on the Utilization of Geo-
thermal Energy Resources at Kawah Kamojang,
West Java, Indonesia; 10-th.
World Energy Conference, ISTAMBUL, TURKEY,
1 9 - 2 4 September 1977.

Pendekatan Systimatik di dalam pengembangan
sumber tenaga Panas-bumi; Majalah PUT No.
April 1977.

Review of geothermal energy studies in Indonesia;
South East Asia Conference on the Geology and
mineral resources Jakarta, INDONESIA, 5 — 9
Agustus 1975.

Mini-geothermal power plant : Roving on Rural
Electrification ECAFE; Jakarta Indonesia, 10-21
Oktober 1977.

Technology Forecast of U.S. Geothermal Energy
Resources, Development, 2th UN Symposium,
San Francisco, USA, 20 - 29 May 1975.

Geothermal rights and Problems of Legislation in
Japan, UN, 2th Symposium, San Fransisco, USA,
2 0 - 2 9 May 1975.

The Law of Iceland It Affects Geothermal Deve-
lopment. Op. Cit pg. 2435 - 2368.

Present Status of world Geothermal Development,
Op. Cit. pg 3 - 1 0 .

An Analysis of the Potential of Geopressured Geo-
thermal Energy for Power Generation, Op. cit
pg. 1865-1869.

Advanced Design in Hatchobaru Geothermal
Power Station.Op. cit. pg 2881 - 1888.

Geothermal operating Experience, Geysers Power
PlantjOp. cit. pg 2049 - 2054.
Applicability of the Binary Cycle : Op. cit. 2007 -
2012.

Conceptual Design and Cost estimate for 10-MW
(Net) Generating Unit and Experimental Facility
using Geothermal Brine Resources; Op. cit. 1985
-1996.

137



USAHA KESELAMATAN DALAM DISAIN PLTN

Oleh :Ir. PrayotoM.Sc. Ph.D.

ABSTRAK

Dalam naskah ini diuraikan secara ringkas perihal pertimbangan-pertimbangan keselamat-
an yang diterapkan dalam disain, pembangunan dan operasi PLTN, meliputi segi kesela-
matan alamiah, segi keselamatan teknik dan segi pengamanan darurat. Disinggung pula
persoalan-persoalan keselamatan yang hangat diperdebatkan dalam masyarakat dan usaha-
usaha pemecahan yang telah atau sedang dilakukan di beberapa negara nuklir utama.
Dikemukakan juga beberapa catatan untuk pelaksanaan program tenaga nuklir di negara
berkembang terutama dari segi pengawasan dan perizinan.

I. Pendahuluan.

Perkembangan teknologi tenaga nuklir dewasa ini telah mencapai suatu tahap dimana per-
soalan perbandingan ongkos dengan berbagai sumbw tenaga primair lainnya, persoalan
perbandingan antara berbagai jenis reaktor dan segi-segi operasinya tidak lagi merupakan
persoalan yang paling utama. Akhir-akhir ini bidang pembangunan utama ternyata telah
beralih pada segi-segi keselamatan dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Dalam hal
keselamatan, suatu ciri khas dari perkembangan teknologi nuklir yaitu bahwa berkat
kesadaran akan potensi yang sangat berbahaya dari tenaga nuklir, sejak permulaan per-
kembangan teknologi nuklir telah disusun codes, standards, dan kriteria keselamatan yang
sangat ketat. Jadi tidak seperti bidang teknologi lainnya, dalam hal teknologi nuklir
peraturan-peraturan keselamatan ternyata telah dikembangkan mendahului realisasi tek-
nik dari teknologinya sendiri. Dalam pengaruh lingkungan, hasil-hasil pengukuran dan
perhitungan yang paling konservatip sekalipun menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan
pembangkit tennis konvensionil dapat lebih parah dari pada pembangkit nuklir.
Akhir-akhir ini sering dipermasalahkan dalam kalangan-kalangan tertentu di masyarakat,
akan kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam pusat pembangkit listrik nuklir yang
dapat menimbulkan malapetaka terhadap penduduk terutama yang tinggal di sekitar
daerah pusat listrik nuklir tersebut. Dalam hal inipun dapat dikemukakan disini bahwa
teori dan teknologi yang telah dikembangkan dalam bidang nuklir telah mencakup
kelonggaran-kelonggaran dari segi keselamatan yang cukup besar sehingga dalam keadaan
operasi normal dan bahkan dalam keadaan kecelakaan sekalipun, penduduk tidak akan
mengalami bahaya radiasi yang cukup berarti.
Dalam kertas kerja ini akan disinggung beberapa masaalah keselamatan yang sedang men-
jadi perhatian umum dewasa ini. Usaha-usaha mempelajari dan memecahkan masaalah
keselamatan tersebut di atas yang sedang giat dilaksanakan di beberapa negara nuklir
utama akan diuraikan secara ringkas. Akan disinggung pula beberapa pertimbangan khu-
sus yang bersangkutan dengan masaalah keselamatan ini yang perlu mendapat perhatian
dalam pelaksanaan program pembangkitan tenaga nuklir di negara berkembang seperti
Indonesia.

H. Usaha Keselamatan Dalam Disain PLTN.

Suatu potensi yang paling membahayakan dari PLTN ditimbulkan oleh terhimpunnya
sejumlah besar bahan hasil belahan nuklir radioaktif dalam reaktor. Tujuan utama dari
usaha keselamatan dalam disain, pembangunan dan operasi PLTN yalah menahan sekecil
mungkhi kemungkinan tersebarnya bahan-bahan radioaktif ini sehingga tidak akan me-
nimbulkan bahaya radiasi bagi penduduk. Tujuan ini telah disadari sejak zaman per-
mulaan dari perkembangan teknologi nuklir dan penerapannya telah menghasilkan apa
yang disebut konsep lapisan ganda (multi-barrier concept). Secara ringkas, konsep lapisan
ganda ini mengusahakan agar bahan-bahan radioaktif tersebut tetap tertahan dalam
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bahan bakar, tetap di dalam bahan kelongsong, tetap dalam sistim pendingin primair,
tetap dalam ruang kungkungan primair dan sekundair, sehingga secara keseluruhan ter-
capailah suatu sistim lapisan penahan ganda yang sangat effektif.
Pertimbangan keselamatan di atas tidak hanya berlaku untuk keadaan operasi normal
dari PLTN, tetapi juga keadaan terjadinya kecelakaan yang potensiil. Disinipun dipakai
pendekatan yang sangat konservatip di mana dianalis;. secara terperinci serangkaian ben-
tuk-bentuk kecelakaan yang potensiil, dari yang paling ringan sampai yang paling parah,
untuk dapat merumuskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dari segi kese-
lamatan. Bentuk-bentuk kecelakaan yang dipelajari mulai dari penyimpangan-penyim-
pangan sederhana yang dapat terjadi sehari-hari sampai kecelakaan paling parah yang
angka kemungkinan terjadinya sangat tidak masuk akan kecilnya (sering disebut-sebut
angka kemungkinan sebesar 1 : 5 milyard). Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan
yang ditetapkan seperti di atas, disain dari rekator dilaksanakan dengan sejauh mungkin
memanfaatkan hukum-hukum alam yang menjamin adanya faktor keselamatan alamiah
(inherent safety) yang dengan sendirinya akan membatasi potensi terjadinya kecelakaan.
Di samping itu diusahakan pula adanya faktor keselamatan buatan atau teknik (applied
safety) berupa peralatan dan instrumentasi yang akan lebih memperkecil lagi kemung-
kinan terjadinya kecelakaan potensiil. Walaupun sudah ada faktor-faktor keselamatan
alamiah dan teknik seperti disebutkan di atas, sebagai usaha keselamatan selanjutnya
masih dipikirkan adanya cara-cara pengamanan darurat (engineered safeguards) berupa
peralatan cadangan/darurat yang mungkin diperlukan untuk mengatasi akibat-akibat
terjadinya suatu kecelakaan. Pada dasarnya semua usaha telah dilaksanakan untuk men-
cegah terjadinya pelepasan bahan-bahan radioaktif dalam keadaan kecelakaan. Usaha
yang sama juga dilaksanakan untuk membatasi pelepasan bahan-bahan radioaktip ini
dalam keadaan operasi normal, sehingga pada umumnya pelepasan dari keadaan operasi
sehari-hari adalah sangat rendah dan tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan ting-
kat radioaktivitas yang sudah ada dalam alam. Usaha selanjutnya yang mencerminkan
sikap yang sangat konservatip dari segi keselamatan adalah adanya keharusan proses
review dalam setiap tahap pelaksanaan disain; pembangunan dan operasi PLTN. Proses
review ini dikerjakan baik oleh perusahaan yang membuat PLTN, maupun oleh perusaha-
an/badan yang membeli/mengelola PLTN. Di samping itu masih ada badan-badan resmi
pemerintah yang memegang wewenang dalam hal pengawasan dan perizinan yang wajib
menjamin. bahwa segala faktor keselamatan betul-betul telah dipertimbangkan secara
cermat. Hal ini semua mencerminkan konservativisme dalam menangani segi keselamatan
teknologi nuklir melebihi semua bidang industri lain yang manapun.

n . l . Segi Keselamatan Alamiah.

Pemanfaatan hukum-hukum/sifat-sifat alam merupakan pedoman utama dalam menjamin
keselamatan reaktor nuklir. Tujuan utamanya yaitu mencegah/membatasi pelepasan
bahan-bahan radioaktif yang dapat membahayakan keselamatan umutn. Beberapa contoh
segi keselamatan alamiah dari sistim PLTN yang ada dewasa ini adalah sebagai berikut :

— Bahan bakar nuklir dalam bentuk oksida
bahan bakar dalam bentuk oksida mempunyai kemampuan yang besar dalam menahan
bahan-bahan hasil belahan radioaktif dalam keadaan suhu tinggi yaitu karena susunan
kristalnya dan karena titik leburnya yang sangat tinggi. Pengalaman operasi PLTN
yang bahkan menyangkut keretakan kelongsong bahan bakar menunjukkan bahwa
pelepasan bahan-bahan radioaktif sangat kecil dan hampir tak terdeteksi. Hal ini me-
rupakan jaminan keselamatan yang tersedia secara alamiah untuk sistim PLTN yang
menggunakan bahan bakar oksida.

— Bahan bakar dengan tingkat perkayaan rendah
tingkat perkayaan U-23S bahan bakar oksida dalam PLTN hanya sekitar 3 atau 4 kali
tingkat perkayaan dalam uranium alam. Hal ini memungkinkan pemanfaatan effek
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Doppler yang ditimbulkan oleh adanya U-238 dalam bahan bakar. Pada dasarnya
effek Doppler akan menurunkan kecepatan reaksi pembelahan nuklir dalam bahan
bakar apabila terjadi kenaikan suhu bahan bakar yang agak besar. Sifat alamiah inilah
yang akan bertindak sebagai alat pemutus otomatis yang akan mencegah terjadinya
peledakan seperti dalam bom atom. Dalam keadaan operasi normal, suhu bahan
bakar masih beberapa ribu derajat di bawah titik leburnya sehingga tersedia cukup
ruang gerak bagi effek Doppler sebagai alat pemutus otomatis.

— Bahan moderator dalam bentuk zat cair (H2 O/D2 0)
Penggunaan air sebagai pendingin dan moderator ternyata memberikan pula segi ke-
selamatan alamiah tersendiri. Apabila daya reaktor karena suatu sebab naik, suhu
air akan naik pula, kerapatan air akan turun hal mana akan mengurangi effisiensi
air sebagai moderator sehingga karenanya daya reaktor akan cenderung untuk turun
lagi. Hal ini merupakan pula suatu mekanisme pemutus yang bekerja secara otomatis.
Oleh karena itu reaktor dengan moderator air biasanya dapat dikendalikan dengan
mudah dan memiliki watak-watak operasi yang mantap.

II.2. Segi Keselamatan Teknik.
Kalau segi keselamatan alamiah akan membatasi bentuk kecelakaan yang dapat terjadi,
maka segi keselamatan teknik dimaksudkan untuk membatasi kemungkinan terjadinya
kecelakaan tersebut. Beberapa contoh dari segi keselamatan teknik yang umum diterap-
kan dalam sistim PLTN dewasa ini adalah sebagai berikut:

— Monitoring dari flux neutron dalam rekator
dilaksanakan dengan beberapa sistim monitoring yang tidak saling tergantung satu
sama lain di beberapa titik pengukuran dalam rekator, hasil pengukuran menunjukkan
secara langsung tingkat daya reaktor dan dihubungkan dengan sistim shutdown yang
akan menghentikan reaktor secara otomatis apabila tingkat daya reaktor melampaui
batas atas yang ditetapkan sesuai dengan syarat keselamatan. Hal ini berarti operator
dapat senantiasa mengamati tingkat daya reaktor dan di samping itu tersedia sistim
proteksi otomatis.

— Sistim pengendalian reaktor
tingkat daya reaktor diatur dan dikendalikan dengan bahan penyerap netron seperti
boron. Cara yang biasa dipakai untuk menghentikan reaktor yaitu memasukkan bahan
penyerap netron ini ke dalam reaktor misalnya dimasukkan dalam bentuk batang
pengendali atau sebagai larutan boron. Untuk menjamin adanya sistim shutdown yang
aman dan dapat diandalkan biasanya dipakai lebih dari satu cara pemasukan bahan
penyerap tersebut.

— Rangkaian Instrumental Keselamatan
disediakan peralatan untuk mengamati semua parameter operasi yang bersangkutan
dengan segi keselamatan sistim PLTN dan semuanya dihubungkan dengan sistim
shutdown otomatis. Untuk menjamin hasil pengamatan yang betul-betul dapat diper-
caya, semua peralatan ini hams bekerja deng&i beberapa sumber isyarat yang tidak
saling tergantung satu sama lain sehingga kerusakan dari salah satu atau beherapa
komponen peralatan tidak akan mengganggu bekerjanya sistim shutdown.

— Penggandaan Sumber Daya
sistim shutdown tidak boleh tergantung pada sumber daya listrik yang normal, jadi
harus tersedia sumber daya listrik cadangan/darurat yang cukup mampu untuk men-
jalankan sistim shutdown. Misalnya dapat dipakai pembangkit listrik diesel atau sistim
penyimpanan listrik batery dan inipun harus disediakan rangkap atau digandakan.

— Integritas sistim reaktor
karena sistim proses reaktor bertindak pula sebagai salah satu lapisan yang harus
menahan pelepasan bahan-bahan radioaktif, maka integritasnya harus betul-betul
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dijaga yaitu dengan jalan menggunakan bahan-bahan pilihan yang sudah teruji kekuat-
annya. Kecelakaan kehilangan pendingin yang biasanya dipakai sebagai patokan disain
reaktor sebenarnya sangat kecil kemungkinan terjadinya mengingat segi-segi keselamat-
an alamiah dan teknik. Kalau karena suatu hal kecelakaan semacam ini akan terjadi
juga, prosesnya jelas akan merupakan proses bertahap mulai dari keretakan atau
kebocoran kecil yang kemudian akan membesar dan bukannya sebagai proses terputus-
nya pipa utama secara mendadak seperti dipostulasikan sistim monitoring yang mampu
mendeteksi kebocoran kecil dalam sistim proses reaktor sehingga sistim shutdown
dapat dijalankan jauh sebelum proses keretakan atau kebocoran betul-betul mem-
bahayakan keselamatan.

n.3. Segi Pengamanan Darurat

Walaupun segi keselamatan alamiah telah membatasi terjadinya kecelakaan potensiil dan
segi keselamatan teknik akan memperkecil angka kemungkinan terjadinya kecelakaan
potensiil tersebut, masih diusahakan adanya teknik pencegahan bahaya yang tujuan
utamanya yaitu untuk mempertahankan kemampuan mendinginkan teras reaktor dalam
keadaan kecelakaan yang bagaimanapun, termasuk kecelakaan kehilangan pendingin yang
dipakai sebagai patokan disain. Apabila melelehnya bahan bakar dalam setiap kecelakaan
dapat dicegah maka bahan-bahan hasil belahan radioaktif akan tetap tertahan dalam
bahan bakar. Bagian utama dari teknik pengamanan darurat adalah sistim pendinginan
teras darurat (Emergency Core Cooling System) yang pada umumnya harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

— Suhu kelongsong bahan bakar harus dapat dipertahankan tetap dibawah harga suhu
yang menurut data experimentil merupakan suhu batas di mana integritas bahan bakar
akan terancam. Dalam keadaan operasi normal, bahan bakar bekerja pada suhu bebe-
rapa ribu derajat di bawah suhu batas ini sehingga masih tersedia kelonggaran yang
cukup untuk menjamin integritas bahan bakar.

— Untuk setiap kecelakaan yang menyangkut sistim pendinginan primair, sistim Pendi-
ngin Teras Darurat harus dapat mendinginkan teras dengan menggunakan lebih dari
satu macam cara pendinginan yang tidak saling tergantung satu sama lain, misalnya
pembanjiran/penggenangan teras dari bawah dan penyemprotan teras dari atas. Dengan
persyaratan ini, apabila karena suatu sebab salah satu cara gagal, masih tersedia cara
lain untuk menggenangkan teras secara effektif.

— Setiap perlengkapan Sistim Pendinginan Teras Darurat harus dibuat rangkap atau
ganda termasuk sumber daya listrik darurat yang harus mampu menggerakkan Sistim
Pendinginan Teras Darurat apabila sumber daya listrik yang normal tidak tersedia.

Jadi jelaslah bahwa dengan adanya konsep lampiran ganda, sifat keselamatan alamiah
maupun teknik dalam disain reaktor, ditambah lagi dengan sistim pengamanan darurat,
maka kemungkinan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan pelepasan bahan-bahan
radioaktif adalah sangat kecil. Bahan-bahan radioaktif yang mungkin terlepas juga dari
sistim proses reaktor masih akan menghadapi lapisan penahan yang amat tangguh yaitu
ruang kungkungan (containtment system). Dalam keadaan operasi normal sebenarnya
tidak ada persyaratan operasi yang harus dipenuhi oleh sistim kungkungan ini, hanya
sekedar sebagai jaminan keselamatan tambahan terhadap. kemungkinan terlepasnya
bahan-bahan radioaktif dalam hal terjadinya kegagalan semua lapisan penahan dan sistim
pengaman darurat secara bersama-sama. Sistim kungkungan ihi dirancang cukup mampu
menahan panas dan tekanan uap yang|terbebas dengan syarat kebocoran yang ketat dalam
hal terjadinya kecelakaart patokan disain yaitu terpancungnya sama sekali pipa pendingin
utama (guillotine type break). Walaupun demikian tekanan disain ini tidak akan bertahan
lama karena sistim kondensasi uap dalam ruang kungkungan akan segera menurunkannya
ke harga yang sangat rendah yang akan lebih memperkecil lagi kemungkinan kebocoran
bahan-bahan radioaktif.
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Jaminan keselamatan di atas dalam beberapa hal masih disempurnakan lagi dengan ada-
nya ruangan kungkungan sekundair yang biasanya berupa bangunan sistim reaktornya
sendiri. Tekanan dalam ruangan kungkungan sekundair ini selalu dipertahankan lebih
rendah dari tekanan atmosfir dan disamping itu bahan-bahan radioaktif yang mungkin
terlepas dari ruang kungkungan primair sebagai akibat kecelakaan patokan disain disaring
oleh sistim filtrasi yang sangat effektif sehingga bahan-bahan radioaktif yang dapat
terlepas dari mang kungkungan sekundair adalah sangat rendah.
Seluruh usaha keselamatan yang telah diuraikan diatas mencerminkan sikap yang sangat
konservatif dalam menjamin keselamatan umum yang barangkali tak ada tandingannya
dalam bidang lain yang manapun. Walaupun demikian, sampai saat ini masih saja terdapat
berbagai golongan tertentu dalam masyarakat di seluruh dunia yang dengan berbagai dalih
berusaha menentang program tenaga nuklir. Hal ini terutama disebabkan oleh gambaran
tenaga nuklir sebagai tenaga penghancur yang dahsyat dan sangat ditakuti yaitu sebagai
akibat diledakannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, 32 tahun yang lalu.

III. Persoalan-persoalan keselamatan yang menjadi perhatian umum

Disamping persoalan kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam operasi PLTN serta aki-
bat-akibatnya, dewasa ini banyak pula diperdebatkan dalam mass media tentang persoalan
bahaya radiasi terhadap pekerja dalam PLTN maupun masyarakat serta lingkungannya
dan persoalan tertimbunnya sampah radioaktip dalam jumlah besar dan berumur panjang
dalam keadaan operasi normal. Perlu disebutkan di sini bahwa disain sistim PLTN hams
memenuhi {criteria dan peraturan-peraturan pemerintah yang amat ketat, misalnya di
Amerika Serikat 10CFR100 hams dipakai sebagai pedoman untuk keadaan kecelakaan
dan 10CFR20 mengatur persyaratan pelepasan bahan radioaktip dalam keadaan normal.
Persyaratan dalam hal radiasi terhadap karyawan dan lingkungan dapat dipenuhi melalui
usaha-usaha keselamatan dalam disain seperti diuraikan diatas. Dalam hal ini perlu di-
catat bahwa latar belakang radiasi dalam alam adalah sekitar 200 mrem/tahun, dan
bahwa persyaratan yang ditetapkan adalah bahwa pelepasan radiasi tidak boleh melebihi
500.mrem/tahun, tetapi disain PLTN bertujuan untuk membatasi pelepasan supaya tidak
melebihi 5 mrem/tahun dipukul rata untuk seluruh jangka kerja dari PLTN.
Sebagian besar bahan-bahan radioaktip terbentuk dalam bahan bakar bekas pakai. Untuk
meningkatkan daya saing ekonomis dari tenaga nuklir, bahan bakar bekas pakai ini diolah
ulang agar sisa-sisa bahan U flssil (U-235) dan bahan Pu yang terbentuk dapat dimanfaat-
kan lagi, proses mana akan menghasilkan sampah radioaktip. Sudah jelas bahwa timbunan
sampah radioaktip akan makin meningkat dengan makin meningkatnya program tenaga
nuklir, sehingga persoalan yang timbul yaitu bagaimana menyingkirkan/menyimpan
sampah ini agar tidak membahayakan keselamatan umum dan lingkungan. Tergantung
pada tingkat kontaminasi Pu-nya, sampah radioaktip ini perlu disingkirkan selama 600
sampai ratusan ribu tahun yaitu sampai radioaktivitasnya menurun ke tingkat radio-
aktivitas yang ada dalam alam. Sampah radioaktip dalam bentuk cairan disimpan untuk
sementara dalam tangki-tangki penyimpan dibawah tanah untuk kemudian dipadatkan
dan dipendam dalam lapisan-lapisan geologis yang stabil jauh dibawah tanah. Dalam hal
ini sering dipermasalahkan tentang kemungkinan bocornya tangki-tangki penyimpan
tersebut dan kemungkinan pengaruh gejala-gejala alam seperti gempa bumi, banjir, dan
sebagainya terhadap kelenggangan lapisan-lapisan geologis sebagai tempat timbunan
permanen.
Selanjutnya sering pula dipermasalahkan tentang kemungkinan terjadinya kecelakaan
yang dapat menimbulkan malapetaka. Pertama yaitu rusaknya integritas dari sistim pen-
dingin primair dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kehilangan pendingin dalam hal
mana apabila dalam waktu yang sama sistim pengaman damrat juga tidak dapat bekerja
akan menyebabkan lelehnya teras reaktor. Disamping itu juga dipermasalahkan ke-
mungkinan pecahnya bejana reaktor dan integritas dari sistim kungkungan baik oleh
sebab-sebab yang datang dari dalam maupun oleh pengaruh-pengaruh dari luar.
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IV. Usaha-usaha memecahkan persoalan keselaitlatan

Seperti telah diuraikan dimuka pelepasan radioaktivitas dalam keadaan operasi normal
telah sangat dibatasi melalui usaha-usaha keselamatan yang sangat cermat dan persyaratan
disain yang sangat konservatip.
Persoalan penyimpanan sementara radioaktip telah dicoba diatasi dengan menyempurna-
kan tangki-tangki penyimpan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern sedang-
kan persoalan penyimpanan permanen ataupun semipermanen telah sejak lama dipelajari
segi-segi teknik dan ilmiahnya. Lapisan-lapisan garam geologis yang ternyata tidak meng-
alami gangguan selama berjuta-juta tahun yang lalu sudali tentu dapat diharapkan tetap
stabil untuk berjuta-juta tahun yang akan datang. Beberapa lapisan geologis seperti ini
telah dipilih di beberapa negara dan sementara itu beberapa cara lain untuk penyingkiran
sampah radioaktip secara permanen masih terus dipelajari misalnya pelontaran ke ruang
angkasa luar, transmutasi bahan-bahan radioaktip menjadi bahan tidak radioaktip atau
bahan radioaktip lainnya yang berumur lebih pendek, dan lain sebagainya.
Dalam hal integritas dari sistim primair, hasil-hasil analisa dan percobaan menunjukkan
bahwa untuk keretakan sampai 50% dari tebal dinding bejana tekan masih diperlukan te-
kanan sebesar 3x tekanan disain untuk dapat memecahkan bejana tekan. Hasil-hasil
percobaan juga menunjukkan bahwa dengan keretakan sampai 90% sekalipun masih di-
perlukan 2.2x tekanan disain untuk dapat mernecah bejana tekan. Hal ini menunjukkan
besarnya faktor keselamatan yang dipakai dalam patokan disain bejana tekan. Untuk
lebih menjamin integritas sistim primair, sedang dikembangkan pula cara-cara pemeriksa-
an tak-merusak seperti ultrasonic testing, eddy current techniques dan acoustic emission
untuk pemeriksaan cacad komponen selama "inservice" maupun selama proses pengelas-
an.
Segi-segi termik dan hidrolik dari kecelakaan kehilangan pendingin masih dipelajari terus
baik secara experimentil dengan program simulasi atau dengan fasilitas skala-kecil maupun
secara perhitungan komputer untuk memperoleh data kwantitatip tentang kemampuan
sistim pendingin darurat. Kemampuan dari sistim kungkungan juga dipelajari dengan
fasilitas skala-kecil untuk memperoleh data tentang segi-segi dinamik, termik, hidrolik
dan strukturil selama keadaan'kecelakaan kehilangan pendingin. Disamping itu kemampu-
an sistim kungkungan dalam menahan pengaruh dari luar, seperti proyektil yang diter-
bangkan oleh angin topan, tubrukan pesawat jet jumbo sampai hantaman pesawat tempur
supersoaik, masih dipelajari secara experimentil. Begitu pula phenomenon yang bersang-
kutan dengan peleburan teras yang banyak dipermasalahkan juga sedang dipelajari secara
cermat.

V. Pertimbangan khusus untuk negara berkembang

Pelaksanaan program tenaga nuklir di negara berkembang jelas akan mengbadapi per-
soalan-persoalan khusus yang langsung bersangkutan dengan segi keselamatan. Pertim-
bangan finansiil dan non-finansiil mungkin menyebabkan dibelinya reaktor-reaktor lebih
dari satu jenis, dari lebih dari satu negara dan dengan standard dan persyaratan yang ber-
beda. Hal ini jelas akan menimbulkan kesulitan karena di negara .berkembang biasanya
tidak ada suatu regulatory body yang cukup memadai.Hal ini lebih dipersulit lagi dengan
kenyataan bahwa reaktor yang dibeli negara berkembang belum tentu sama dengan rektor
di negara penjual yang sudah mengalami proses review yang sangat mendalam.

Perbedaannya dapat menyangkut ukuran daya, sifat-sifat khusus dari lokasi, susunan dan
macam-macam komponen dalam sistim pembangkit nuklir dan disamping itu juga per-
bedaan yang ditimbulkan oleh cepatnya perkembangan standards dan persyaratan di
negara penjual dan panjangnya waktu yang diperlukan untuk persiapan dan pelaksanaan
pembangunan PLTN di negara berkembang.

Perbedaan dalam ukuran daya disebabkan karena kebutuhan di negara penjual biasanya
untuk reaktor dengan ukuran daya sangat besar, misalnya 1000 MWe, sedangkan di negara
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berkembang diperlukan ukuran daya yang lebih kecil. Oleh karena itu raktor yang di-
export ke negara berkembang terpaksa hams mengalami modifikasi, misalnya dari mode
4-loop menjadi model 2-loop, dan model yang diexport ini belum tentu sudah mengalami
proses review yang mendalam di negara penjualnya sendiri.

Perbedaan dalam sifat-sifat lokasi misalnya dapat menyebabkan perbedaan dalam persya-
ratan seismik. Reaktor yang didisain di negara penjualnya sendiri dengan percepatan per-
mukaan 0.2 g sudah tentu harus mengalami modifikasi apabila akan dibangun di daerah
percepatan permukaannya 0.5 g. Perbedaan dalam persyaratan fundasi, pipa-pipa dan
penyangganya, dan bagian-bagian dalam reaktor.

Kesulitan lainnya timbul kalau karena pertimbangan finansiil dan non-finansiil, bagian-
bagian dari PLTN terpaksa harus dibeli dari lebih dari satu penjual. Kalau masing-masing
bagian telah didisain dengan kriteria disain dan persyaratan keselamatan yang berbeda,
tugas regulatory body di negara berkembang dalam mengkaji segi-segi keselamatan sistim
PLTN secara keseluruhan akan menjadi lebih sulit. Disamping itu persyaratan disain dan
keselamatan di negara penjual biasanya berkembang dengan pesat karena adanya kemaju-
an-kemajuan dalam teknik dan penyempurnaan atau perkembangan dalam bidang perizin-
an dan pengawasan. Hal ini biasanya menghasilkan modifikasi sistim PLTN di negara pen-
jualnya sendiri yang belum tentu diterapkan pada jenis sistim PLTN yang diexport.

Untuk melaksanakan proses review dan pengawasan sudah tentu diperlukan suatu regula-
tory body dan adanya standard dan persyaratan keselamatan sebagai dasar. Karena per-
kembangan standard biasanya erat hubungannya dengan tingkat perkembangan industri
yang di negara berkembang biasanya masih sangat terbelakang, apalagi dalam bidang
industri nukiir, pilihannya tinggal mengadoptir saja standard dan persyaratan yang ber-
laku di negara penjual atau menerima standard dan persyaratan yang telah ditetapkan
oleh badan internasional seperti IAEA. Inipun tidak akan mudah pelaksanaannya karena
standard dan persyaratan tersebut dirumuskan untuk masyarakat industri yang tingkat
perkembangannya sudah sangat lanjut, saling berbeda untuk berbagai negara pengexport
sistim PLTN, sehingga masih harus disesuaikan dengan keadaan khusus di negara ber-
kembang.

Regulatory body-nya sendiri yang harus mampu melaksanakan tugas review, pengawasan
dan perizinan dalam disain, pembangunan dan operasi PLTNharuslah meliputi tenaga-
tenaga yang mempunyai berbagai keahlian dalam berbagai bidang nukiir. Persyaratan
minimal untuk suatu regulatory body yaitu harus mampu menilai pekerjaan supph'er,
kontraktor dan juga konsultan. Sebagai contoh N.R.C. di Amerika Serikat memiliki
jumlah staff sekitar 1000 orang, semuanya sarjana dan lebih dari separoh mempunyai
advanced degree. Pengalaman di negara berkembang yang merencanakan pembangunan
5 - 7 buah PLTN, dan walaupun sudah menggunakan banyak jasa konsultan, memerlukan
regulatory body yang terdiri dari kira-kira 50 orang. Tugas yang harus dilaksanakan me-
liputi pertama: Evaluasi, meliputi site dan lingkungan, konstruksi, sistim-sistim mekanik,
listrik, instrumentasi, bahan, segi nukiir, specifikasi teknik, dlsb., kedua: Inspeksi, meli-
puti pembangunan, operasi dan pengawasan mutu, dan ketiga: Proteksi radiasi (fisika ke-
sehatan). SeringkaU terjadi bahwa regulatory body di negara berkembang sangat lemah,
jumlah staff-nya sangat sedikit dan belum tentu semuanya sudah terlatih dalam disiplin
keselamatan nukiir.

VI. K e s i m p u l a n :

Bahaya potensiil dari suatu sistim PLTN adalah terhimpunnya sejumlah besar bahan-
bahan radioaktip dalam reaktor dan kemungkinan tersebarnya bahan-bahan ini sehingga
membahayakan keselamatan umum, dan lingkungan. Kemungkinan penyebaran bahan-
bahan radioaktip dapat ditekan serendah mungkin berkat penerapan konsep lapisan pe-
nahan ganda dan persyaratan-persyaratan yang amat ketat dalam disain, pembangunan
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dan operasi sistim PLTN. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, ditempuh usaha-usaha
keselamatan yang sangat cermat yang meliputi segi keselamatan alamiah, segi keselamatan
teknik dan segi pengamanan darurat yang keseluruhannya memberikan jaminan kesela-
matan yang tak kalah dengan bidang industri lain yang manapun.

Persoalan-persoalan keselamatan yang banyak dipermasalahkan dewasa ini sudah masih
dipelajari secara cermat dalam usaha unutk menegaskan bahwa kelonggaran keselamatan
yang cukup besar sudah diterapkan dalam disain sitim PLTN. Menjelang dimulainya prog-
ram PLTN di Indonesia perlu dipersiapkan suatu badan yang mampu melaksanakan tugas
review, pengawasan dan perizinan dalam disain, pembangunan dan operasi PLTN.
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DISKUSI

M.T. Zen (Meneg. Riiet)
Apa yang dikemukakan logis dan acceptable dari segi ilmiah Pertanyaannya sekarang:
1. Bagaimana mengatasi cultural gap antara sifat kelakuan orang Indonesia yang

serba santai, tidakterlalu diciplinair, tidak ketat dengan kebersihan dsb. ter-
hadap persyaratan yang dimintakan oleh suatu advanced technology seperti
suatu nuclear reactor.

2. Bagaimana memintakan rasa tanggung jawab yang besar dari seorang tukang
sapu di reactor nuklir yang berpenghasilan + Rp. 10.000 sedangkan benda yang
diurusnya bernilai 1 billion dollar ?.

3. Apakah ultimately, mengingat segala precaution yang harus diambil oleh pe-
ngamanan suatu reactor nuklir, membuat nuclear energy tidak feasible bagi
negara berkembang seperti Indonesia.

4. Risiko amat besar, bukan saja dari sudut kerugian materiil dan jiwa manusia,
tetapi, akan mempengaruhi public opinion melawan penggunaan tenaga nuklir,
jika terjadi suatu failure !.

Dr. Prayoto (BATAN)

1. Saya kira ciri-ciri yang disebutkan tadi bukanlah ciri-ciri umum yang berlaku
untuk sernua orang Indonesia. Di samping itu, saya berpendapat bahwa ciri-ciri
tadi dapat diperbaiki, dikurangi atau dihilangkan sama sekali melalui pendidik-
an latihan dan pengawasan yang ketat.

2. Memang tampaknya ada kontradiksi antara karyawan yang bergaji Rp. 10.000,-
sebulan dengan fasilitas yang berharga 1 milyard dollar, tetapi persyaratan kerja
dan operasi dalam suatu PLTN adalah sedemikian ketatnya sehingga tidak satu
orangpun, baik karyawan atau bukan karyawan, yang begitu saja dapat memba-
hayakan investasi yang sedemikian mahalnya.

3. Pertimbangan feasibility menyangkut sangat banyak faktot /a ig mungkin
berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya, tetapi kenyataannya
pembangunan PLTN telah dianggap feasible dalam banyak negara berkem-
bang seperti India, Pakistan, Korea, Thailand dan Philipina sehingga ada
kemungkinan akan feasible pula bagi banyak negara lainnya termasuk Indo-
nesia.

4. Hasil-hasil studi teknik yang menyangkut persoalan keselamatan pada dssarnya
bertujuan memberikan kelonggaran disain untuk memperkecil kemungkinan
terjadinya failure dengan memperbesar taksiran kerusakan atau risiko yang di-
akibatkan oleh setiap failure. Hasil-hasil studi ini sering disalah-mengertikan
oleh golongan non-nuklir bahkan disalah-gunakan oleh golongan yang menen-
tang nuklir dalam mempengaruhi pendapat umum. Adalah menjadi kewajiban
badan-badan resmi seperti BATAN untuk memberikan penjelasan/penerangan
yang benar kepada segenap lapisan masyarakat.

Wkanto Arimunandar (ITB)

1. Mohon diterangkan tentang keputusin yang telah diambil dalam menentukan
tempat pembuangan sampah nuklir, di Amerika Serikat. Di mana ? Apa faktor
yang menentukan dalam hal tersebut? Mohon dijelaskan juga tentang usaha pe-
ngamanannya, sampai dinyatakan tidak berbahaya.

2. Penerangan kepada masyarakat tentang tenaga nuklir penting sekali, jika PLTN
memang hendak dibangun. Sebab orang akan tetap khawatir meskipun proba-
bility of failure-nya rendah, jika terjadi failure akan berakibat fatal. Mohon
pendapat Anda.

146



Dr. Pnyoto (BATAN)

1. Sampah nuklir dihasilkan mula-mula dalam bentuk cairan dan disimpan dalam
tanki-tanki penyimpanan dibawah tanah. Peraturan Pemerintah Federal
di Amerika Serikat mengharuskan sampah nuklir cairan tersebut dalam waktu
5 tahun sudah diubah menjadi sampah' padat dan selanjutnya dalam waktu
5 tahun pula sampah padat ini terus sudah disimpan dalam tempat-tempat
penyimpanan Federal untuk ini dipilih lapisan-lapisan garam geologis, misalnya
di Lyons, Kansas dan carlbad, New Mexico, karena adanya lapisan garam me-
nunjukkan bahwa disitu tidak ada air yang biasanya bertindak sebagai bahan
pengangkut dalam proses penyebaran bahan-bahan radioaktip. Persyaratan
dari lapisan-lapisan geologis tersebut adalah sedemikian hingga nantinya dapat
dianggap sebagai tempat penyimpan jangka-panjang permanen yang tidak me-
merlukan bentuk pengawasan atau pengendalian apapun. Dewasa ini masih di-
pakai tempat-tempat penyimpanan jangka panjang sementara di mana dilaku-
kan pengawasan dan pengamatan secara terus menerus untuk nantinya dipindah
lagi tempat penyimpanan tadi. Cara-cara lain yang sedang dipikirkan untuk
menyingkirkan sampah nuklir secara abadi ialah pelontaran ke ruang angkasa
luar, atau transmutasi menjadi bahan radioaktif yang berumur lebih pendek.

2. Saya setuju dengan pendapat saudara dan saya kira memang sudah ada langkah-
langkah untuk memberi penerangan langsung kepada masyarakat dan untuk
mengimbangi usaha-usaha golongan penentang nuklir di surat-surat kabar,
majalah, dan sebagainya yang dengan gigih berusaha menghambat program
ketenagaan nuklir.

W. Subroto Modjo (Dkektorat Geoiogi)

1. Minta penjelasan mengenai perairan lapisan garam geologis didalam penyimpan-
an permanen/semi permanen sampah radioaktif yang dipadatkan.

2. Apakah dalam studi lokasi PLTN Jawa (Jepara dan Lasem ?) juga dipertim-
bangkan keselamatan dalam 1 tsb. terutama diatas, stabilitas lapisan geoiogi
seperti kegempaan.

Dr. Ir. Prayoto MSc. (BATAN)

1. Sudah terjawab dalam pertanyaan sebelumnya.
2. Kebutuhan akan tempat-tempat penyimpanan sampah nuklir yang abadi baru

akan dirasakan oleh negara-negara yang telah melancarkan program tenaga
nuklir secara besar-besaran dan sudah diputuskan untuk mengolah ulang bahan
bakar nukir bekas pakai (sekarang belum diputuskan). Untuk Indonesia yang
program tenaga nuklir hanya kecil saja dapat dipertimbangkan pemanfaatan
tempat penyimpanan sampah nuklir yang diusahakan secara regional atau inter-
national. Perlu dicatat kesanggupan Presiden Carter untuk menampung sampah
nuklir dari negara manapun yang bersedia mengikuti kebijaksanaan nuklir
Amerika Serikat.

Radimin (Piudatik Dept. PUTL).

1. Dalam rangka persiapan PLTN, sudah sejauh manakah usaha team PLTN mem-
beri penjelasan kepada masyarakat terhadap keandalan keselamatan PLTN ?

2. Apakah di negara maju sudah ada gagasan pemusnahan sampan-sampan radio-
aktip.

Dr. Ir. Prayoto (BATAN)
1. Lokakarya yang diselenggarakan di Semarang tahun yang lalu tentang kesela-

matan Reaktor dan segi humasnya antara lain dimaksudkan untuk memberikan
penjelasan kepada masyarakat. Disamping itu beberapa artikel pernah ditulis
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djlam sunt-surat kabar majalah dan sebagainya. Kegiatan Humas tentang sod-
soal PLTN ini saya kira merupakan salah satu program kerja KP2-PLTN yang
belum ada pelaksanaannya.

2. Proses radioaktivitas pada dasarnya merupakan proses alam yang tidak dapat
diubah,dSuunbat atau dipengaruhi dengan cara apapun. Jadi penyeksaiannya
tidak dapat dengan pemusnahan tetapi hanyalah penyingkiran atau pembuang-
an sehingga tidak berbahaya lagi bagi lingkungan hidiip manusia. Cara bam
yang masih dalam taraf pemikiian yaitu menambahnya menjadi bahan radio-
aktif lain yang berumur kbih pendek dengan proses transmutasi dalam reaktor
nuklir maupun reaktor termonuklir.

WijduuH (PRAB-BATAN)
Di dclam faktor keselamatan telah dibuat faktor-faktor yang sangat konservatif,
sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan biaya yang cukup tinggi, pertanyaan-
nya, apakah ada kompromi antara biaya dan faktor-faktor keselamatan ini sehingga
biaya tidak terlalu besar dan faktor keselamatan tidak terlalu konservatif?

Dr. Ir.Prayoto (BATAN)
Sebagaimana halnya dalam setiap perhitungan disain teknik, selalu ada kompromi
antara berbagai faktor yang sating bertentangan. Segi keselamatan reaktor pada
dasamya berkaitan langsung dengan persotlan biaya. Makin kecil risiko terus dite-
kan, makin besar biaya yang harus dikehiarkan, tetapi sudah jelas bahwa risiko
tidak dapat ditiadakan sama sekali. Hal ini berlaku pula bagi bidang teknologi lain
yang manapun. Perdebatan dan pertentangan yang masih berlangsung dengan
hangat dewasa ini merupakan usaha dalam mencapai kata sepakat tentang batas-
batas kompromi tersebut.

Ir. Adaaa Kuswaa (PN. BATUBARA)
Apakah tidak perlu ada undang-uridang mengenai pengamanan dari adanya PLTN
termasuk pengurusan waste dan juga bagi mereka yang dirugikan.

Dr. Ir. Pnyoto (BATAN)

Di negara-negara nuklir utama sudah ada undang-undang seperti serta badan-badan
resmi yang diserahi tanggung jawab dan wewenang. Dalam rencana kerja KP2PLTN
yang disetujui permulaan tahun ini tercantum antara lain pembentuktn Subkomisi
Hukum dan Perundang-undangan dan Pembuatan konsep-konsep perundang-
undangan yang berhubungan dengan PLTN.

Ir. Haaaa Babtel
Kalau kita perhatikan dibanyak negara-negara maju, termasuk Jepang banyak ter-
jadi tantangan-tantangan terhadap pembangunan PLTN. Pertanyaan No.
1. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar dari tentangan tersebut.
2. Apakah ada satu statistik Kecelakaan dari PLTN untuk negara-negara yang

sudah memiliki PLTN.
3. waste dispool, bagaknana cara-cara penyimpanan waste diapoaal yang sudah

dikerjakar. oleh negara-negara maju selain pada perut-perut bumi bekas tarn-
bang-tambang garis-garis yang tadi diuraikan.

4. Apakah sebenarnya yang disebutNPT.?

Dr. Prayoto (BATAN)
1. Faktor-faktor yang paling utama sebenarnya adalah faktor emosionil yaitu aki-

bat dari gambaran tenaga nuklir sebagi tenaga penghancur yang maha dahsyat



sesudah dfledakannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 32 tahun yang
lalu. Disamping itu terhimpunnya sejumlah besar bahan-bahan radioaktif dalam
reaktor menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan tersebarnya bahan-
bahan tersebut dan akibat atau bahayanya bagi keselamatan uranium. Dalam
ha! ini, tidak mudah bagi para ahli teknik dan ilmiawan nuklir untuk memberi
penjelasan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai.
Sebaliknya sangat mudah bagi golongan anti-nuklir untuk menyuarakan bahwa
tenaga nuklir adalah tidak aman, tidak ekonomis, tidak dapat dipercaya dan
tidak perlu.

2. Kccelakaan-kccelakaan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan ataupun ke-
salahan petugas telah beberapa kali terjadi dan ini bukanlah hal yang tidak ter-
duga dalam sistim yang sangat komplex seperti PLTN. Dalam setiap peristiwa
kecelakaan, peralatan keselamatan yang ada ternyata mampu menanggulangi-
nya sampai mengakibatkan adanya korban pada karyawan ataupun umum.
Kecelakaan yang sampai mengakibatkan korban jiwa baru terjadi pada reaktor-
reaktor experimentil, inipun hanya terjadi pada petugas dan tidak ada kerugi-
an jiwa maupun benda pada umumnya.

3. Telah terjawab dalam pertanyaan sebelumnya.
4. NPT atau Non-Proliferation treaty adalah perjanjian antara negara-negara nuklir

dan non-nuklir dimana negara-negara nuklir mengikat diri untuk tidak me-
mindah-tangankan persenjataan nuklir dan negara-negara non-nuklir mengikat
diri untuk tidak menerima pemindah-tanganan persenjataan nuklir dan tidak
membuat atau mencari bantuan dalam pembuatan persenjataan nuklir serta
bersedia menerima pengawasan internasional.

Maria* Soeawdjo ( UNIV. NPONEGORO )

1. Berapa km kah jauh dari pembangkit PLTN yang dikosongkan dari penduduk
untuk reaktor 1000 MW.

2. Diluar jarak tersebut berapa kepadatan penduduk yang boleh ada.
3. Karena kemungkinan di Indonesia ini di tepi pantai maka bagaimana keamanan

lalu Untas laut ini.

Dr. Prayoto (BATAN)

1. Berkisar antara 200 sampai 500 m tergantung pada keadaan lokasinya jenis
reaktor dan perundang-undangan yang berlaku-di negara dimana PLTN tersebut
dibangun.

2. Di luar daerah exkhisi masih ada daerah berpenduduk rendah dengan persya-
ratan bahwa kepadatan penduduk dan sarana. perhubungannya akan memudah-
kan pengungaan penduduk di daerah ini dalam hal terjadinya kecelakaan.
Jarak antara pusat lokas PLTN dengan pusat-pusat perkotaan (dengan jumlah
penduduk lebih dari 25000 orang) adalah sedikitnya 11l3 kali jari-jari daerah
berpenduduk rendah.

3. Sepanjang menyangkut bahaya radioaktivitas, keamanan lalu lintas dilaut tidak
akan terpengaruh karena pdepasan radioaktivitas dalam bentuk cairan adalah
sangat rendah.

H.C. YohMMf (FT-UGM)

Badan Pengawas Keselamatan Reaktor memerhikan sejumlah besar tenaga akhli.
Tenaga akhli di Indonesia mungkin sudah semua ikut dalam perancangan dan pem-
bangunan raktor. Apakah ini berarti bahwa Badan Pengawas ini akan dimintakan
dari luar ngeri (I AEA-mi»alnya)?
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Dr. Prayoto (BATAN)

Tenggang waktu dari mulainya persiapan sampai selesainya pembangunan PLTN
cukup panjang (+ 8 -10 tahun) jadi masih cukup waktu untuk mulai dari sekarang
juga membina tenaga-tenaga ahli yang nanti akan diperlukan. Sudah tentu Badan
Pengawas tersebut haruslah bersifat nasional jadi dibentuk dan dikembangkan oleh
tenaga-tenaga kita sendiri walaupun dalam hal ini kita dapat saja memanfaatkan
bantuan tenaga-tenaga ahli dari negara-negara nuklir utama begitu pula dari IAEA.

Navuddin (Dep. Keuaagan)

Pada umumnya bangsa kita suka peka terhadap masalah proyek yang belum diketa-
huinya secara mendalam. Pengalaman menunjukkan dalam proyek-proyek multi
jutaan di mana manfaat langsung tidak/belum dapat dilihat dan dirasakan oleh
masyarakat banyak selalu timbul tanggapan kontra terhadap proyek-proyek sedemi-
kian. Bahkan sering disebut proyek-proyek demikian adalah proyek mercu-suar.
Oieh karenanya kami ingin menanyakan, sejauh mana proyek PLTN ini sudah dan
akan mempersiapkan din untuk menjawab tanggapan di atas?

Dr. Prayoto (BATAN)

Seperti telah saya sebutkan tadi Lokakarya Keselamatan Reaktor dan Segi Humas-
nya di Semarang tahun yang lalu merupakan salah satu usaha Komisi Persiapan
Pembangunan PLTN untuk memberi penerangan kepada masyarakat. Di samping
itu para ahli baik di dalam maupun di luar Komisi, pernah menulis beberapa artikel
di surat kabar atau majalah dan Komisi juga merencanakan kegiatan Humas yang
sampai sekarang belum terlaksana.

Marzuki Uaman (Dep. Keuangsn)

1. Perlu diperhitungkan Future Cost Stream dalam masalah pembuangan sampah
PLTN untuk itu perlu suatu discount rate tertentu.

2. Biaya pendidikan masyarakat perlu juga diperhitungkan sebagai biaya PLTN.
Demikian juga dengan biaya dokumentasi.

3. Apa pengaruh sampah PLTN (kalau bocor) terhadap tata air dan tata tanah?

Dr. Prayoto (BATAN)

1. 1 dan 2 tidak merupakan pertanyaan tidak perlu saya jawab.
3. Kalau sampah tadi merupakan cairan sudah tentu ada kemungkinan bocor dan

bocoran bahan-bahan radioaktif akan mencemarkan air dan tanah di sekitar-
nya. Tingkat dan luas daerah yang tercemar akan tergantung pada banyaknya
cairan radioaktif yang bocor dan daya retensi tanah disekelilingnya. Kebocoran
yang meliputi 1 IS 000 gallon cairan radioaktif dan suatu tanki penyimpan di
Hanford, Amerika Serikat tahun 1973 ternyata dapat tertahan dalam tanah
hanya sejauh 30 meter dari tanki. Perlu dicatat bahwa kebocoran tersebut
terjadi dalam tanki penyimpan yang sudah tua sedang tanki-tanki modern
dewasa ini terbuat dari bahan yang lebih kuat (baja tahan karat) dan dengan
konstruksi dan alat-alat pengaman yang lebih sempurna.

Bambanf Pwrnomo (BAPPENAS)
1. Mengingat besarnya kapasitas PLTN (1000 MW) dalam sistim kelistrikan,

pengamanan. teknis apa yang diperlukan PLTN untuk tidak mengganggu
sistim apa bila PLTN terpaksa berhenti?

2. Berapa % harga pengamanan terhadap project cost suatu PLTN?

Dr. Prayoto (BATAN)
1. Kapasitas PLTN yang direncanakan memang sangat besar (600 MW) oleh
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karena itu saat introduksi PLTN ke dalam jaringan listiik perm menunggu
sampai kapasitas jaringan menjadi cukup besar sehingga kapasitas PLTN hanya
merupakan bagian kecil saja dari kapasitas jaringan. Dengan cara ini kehilangan
kapasitas PLTN tidak akan terlalu mengganggu stabilitas jaringan.

2. Harga pengamanan PLTN dapat diartikan sangat luas., meliputi harga semua
peralatan yang bersangkutan dengan keselamatan baik untuk operasi normal
maupun keadaan darurat, meliputi pula biaya pengaturan dan pengawasan
dan biaya pengelolaan dan pengamanan sampah radioaktif. Pada saya tidak
ada perincian dari angka-angkanya untuk dapat menjawab pertanyaan ini.
wab pertanyaan ini.

Harsono (ITB)
Berapa hams kita bayar untuk mendapatkan keselamatan yang bam diterang-
kan tersebut kalau perlu dalam % dari actual cost?

Dr. Prayoto (BATAN)

Telah diajukan dalam pertanyaan sebelumnya, jadi jawabannya adalah sama.

HeryudaK.(PRAB)

1. Bagaimana pertimbangan ekonomi dari suatu sistim keselamatan PLTN?
(Ratio antara sistim keselamatan terhadap modal/investasi) dan Iain-lain.

2. Usaha-usaha apakah yang telah/akan dilakukan di Indonesia berkenaan dengan
masalah keselamatan ini?

Dr. Prayoto (BATAN)

1. Telah diajukan dalam pertanyaan sebelumnya.
2. Usaha-usaha yang nyata memang belum ada, barangkali masih terlalu pagi

untuk ini. Di BATAN telah ada langkah-langkah persiapan untuk menyususun
rencana peraturan pemerintah yang akan mengatur segi pengawasan dan per-
izinan untuk pembangunan dan operasi PLTN, sedang pembentukan Sub-
Komisi Hukum dan perundang-undangan juga merupakan program kerja dari
KP2-PLTN.
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PERKEMBANGAN MASALAH DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR
DAN KAITANNYA DENGAN PROGRAM NUKLIR NASIONAL.

Oleh:
SUTARYO SUPADI

StafBATAN
Anggauta Subkomisi teknologi PLTN, KP2PLTN

Bagian TeknikNuklir UGM.

1. PENDAHULUAN.
Daya saing dari pusat listrik tenaga nuklir (PLTN) dibanding dengan pusat-pusat

listrik termis terletak pada bahan bakarnya. Berbeda dengan bahan bakar minyak atau
batubara, pengadaan bahan bakar nuklir melalui beberapa tahap yang cukup panjang,
dikenal dengan nama daur bahan bakar nuklir, yang mencakup penambangan bahan-
bahan fisil (uranium Vnisalnya), pemurnian, pengkayaan dan fabrikasi untuk kemudian
digunakan dalam PLTN. Masalah daur bahan bakar nuklir tidak berhenti sampai di situ
saja, karena masih ada tahap-tahap lanjutan setelah bahan bakar dipakai/dikeluarkan dari
reaktor, yaitu apa yang disebut "ujung belakang" dari daur tersebut, meliputi olah ulang,
sampah radioaktif dan masalah-masalah lain yang erat hubungannya dengan potensi
penggunaan bahan-bahan fisil untuk maksud-maksud perang.

Beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi perkembangan-perkembangan dari
tahapan-tahapan daur bahan bakar nuklir, lebih-lebih pada bagian ujung belakang, yang
secara keseluruhan cenderung mempersoalkan daya saing dari PLTN tersebut. Perkem-
bangan-perkembangan yang terjadi selain meliputi kenaikan-kenaikan harga seperti
komoditi lainnya, juga meliputi masalah-masalah kemungkinan ketimpangan penawaran-
permintaan, kerjasama-kerjasama internasional, dan segi-segi sosial dan politis yang dahulu
belum ada/tidak terfikirkan.

Dengan berpangkal tolak pada perkiraan PLTN—PLTN yang akan dibangun sampai
akhir- abad ini, kertas karya mula-mula membahas proyeksi-proyeksi kebutuhan dunia
akan jasa-jasa dari tahapan-tahapan daur bahan bakar nuklir dengan mempertimbangkan
perkembangan-perkembangan yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Perkembangan-
perkembangan yang terjadi begitu banyak ragamnya, hal mana tercermin dari berbeda-
bedanya perkiraan yang terdapat pada karangan-karangan ilmiah akhir-akhir ini. Dalam
keadaan yang demikian sulitlah untuk mengkaji kecenderungan penyelesaian masalah
daur bahan bakar nuklir secara konkuslif.

Bagian terakhir dari tulisan ini membahas masalah daur bahan bakar nuklir yang
merupakan bagian dari program nuk' r nasional. Studi Perencanaan Tenaga Nuklir yang
dibuat pada tahun 1975/1976 telah menyimpulkan kapan dan kapasitas optimum ber-
operasinya PLTN-PLTN di Pulau Jawa untuk perioda 1977-1992. Walaupun studi
tersebut perlu diperbarui lagi, tetapi tetap digunakan sebagai pangkal tolak dari pern-
bahasan masalah bahan bakar nuklir, dengan harapan dapat sekedar memberi gambaran
tentang ruang lingkup dari masalah yang dihadapi.

2. PERKEMBANGAN MASALAH DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR

2.1. UMUM.
Prospek dari kelangsungan PLTN banyak bergantung dari masalah-masalah yang me-

nyangkut pada daur bahan bakarnya. Seperti diketahui, daya saing dari PLTN terhadap
pembangkit-pembangkit termis terletak pada murahnya bahan bakar. Walaupun demikian
berbeda dengan minyak, penyediaan bahan bakar nuklir tidak semata-mata terletak pada
besar kecilnya cadangan uranium saja (atau secara umum bahan-bahan fisil), tetapi juga
tergantung dari banyak faktor yang lain, yaitu tahap-tahap penambangan sampai dengan
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penggunaannya dalam PLTN yang dikenal dengan daur bahan bakar nuklir. Daur bahan
bakar nuklir secara garis besarnya dapat dibagi atas tahap-tahap (lihat gb. 1).:

a. Cadangan uranium
b. Pengkayaan
c. OlahUlang
d. Sampah radioaktif
e. NPT,dll-nya.

P L T N LWR

P L T N HWR

PEMROSES-
ANSAMPAH

AKTTVITAS T1NGGI
SAMPAH

AKTrviTAS TINGCI

Gimbtr 1:

DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR.

Dalam 3 tahun terakhir ini, perkembangan bahan bakar nuklir banyak dipermasa-
lahkan, khususnya hal-hal yang menyangkut segi-segi sosial, ekonomis dan politis. Sebab-
sebab dari timbulnya masalah-masalah tersebut secara pasti belum dapat ditentukan,
tetapi antara lain dipengaruhi oleh :

a. Hal-hal yang ± 10 th. yang lalu tidak ada atau belum terrlkirkan.
b. Segi-segi sosial, ekonomis, dan politis tidak hanya terbatas pada suatu negara

saja melainkan lebih kurang sudah menjadi masalah internasional. Ironinya
ialah segi-segi teknologis dapat dikatakan sudah mantap, hal mana terlihat
kurangnya perkembangan-perkembangan yang terjadi selama beberapa tahun
terakhir ini.

Untuk dapat mengerti dan selanjutnya menghayati permasalahan daur bahan bakar
ini perlu:

a. mengetahui tahapan yang beriaku dalam daur tersebut
b. mengerti kaitan satu tahap dengan lainhya
c. mengerti bagaimana efek dari perubahan satu tahapan terhadap tahapan yang

lain.
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Karena masalah bahan bakar nuklir merupakan bagian dari usaha umat manusia
memecahkan masalah kebutuhan energj, maka pertatna perlu dibuat perkiraan kebutuhan
bahan bakar nuklir di dunia. Menurut Fitts dan Fujii (1), kebutuhan tahapan jasa-jasa
daur bahan bakar nuklir sampai dengan akhir abad ini seperti tertera pada Tabel I.

Tabel*: Proyeksi kebutuhan dunia akan tahapan/jasa-jasa daur bahan bakar nuklir

No. Macam tahapan/jasa-jasa T a h u n

1. Produksi U (1000 ton/th)
2. Produksi U, kumulatif dari

tahun 1975 (1000 ton)
3. Pengkayaan (1000 ton SWU/th)
4. Fabrikasi bahan bakar (1000 ton

metal/th;hanyaLWR)
5. Olah ulang (1000 ton U/th;

1975

21

21
11

2,5
0,5

1980

50

200
35

7
3,5

1985

100

600
70

15
10

1990

160

1300
110

25
18

1995

240

2300
180

40
30

2000

300

3700
240

55
45

Angka-angka di atas didapat dengan menggunakan data-data/asumsi-asumsi a.l.
proyeksi pembangunan PLTN—PLTN, macam-macam tipe PLTN, faktor beban 70%,
sisa pengkayaan sebesar 0,25%, dan sebagian Pu yang diprodusir digunakan pada PLTN-
termis (mulai 1981) dan sebagian lagi untuk reaktor pembiak (mulai 1985). Tabel 1
hanya membahas 5 tahap dari daur bahan bakar nuklir, dan angka-angka yang didapat
didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Jelas, bila asumsi-asumsi lain yang diambil maka
angka-angka yang didapat akan berubah pula. Bila 3 perangkat parameter/asumsi diguna-
kan untuk tiap tahap maka akan didapat 243 kombinasi dari perkembangan daur bahan
bakar nuklir. Gambaran ini menunjukkan bahwa betapa kompleksnya masalah daur bahan
bakar nuklir, dan juga tidak mengherankan bila di beberapa literatur yang berbeda digu-
nakah angka-angka yang berbeda. Semuanya menunjukkan perkiraan, penilaian akhir
terserah pada kita masing-masing.

Dengan berpangkal tolak pada proyeksi-proyeksi tertera pada tabel, akan dicoba
dibahas masing-masing masalah dengan segala aspeknya.

2.2. CADANGAN URANIUM.
Pertama-tama perlu ditinjau besarnya cadangan U di dunia. Tabel II (1, 2) menun-

jukkan besarnya cadangan U di dunia beserta distribusi negara-negara yang dibuat pada
1 Januari 1975, tanpa negara-negara sosialis.

Bila ditinjau kaitan tabel I dan II, maka dapat dilihat bahwa sampai dengan akhir
tahun 80-an, kebutuhan dunia akan uranium yang relatif murah dapat terjamin dengan
mudah, tetapi suplai U untuk tahun-tahun berikutnya banyak tergantung dari kegjatan
eksplorasi yang dilakukan sekarang atau waktu-waktu dekat mendatang. Seperti diketa-
hui waktu siap dari sejak dimulainya eksplorasi sampai saat penambangan (bila memang
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terdapat endapan uranium) adalah antara 7 - 10 th, tergantung a.l. dari daerahnya, serta
macam dan letak endapan.

Tabel II: Cadangan Uranium Dunia (1000 ton U)

Yang sudah diketahui

$15/lb(U3O8)

^NJumlah 1080

Negara^

USA

Australia

Afrika
Selatan

Canada

Swedia

Spanyol

Negara:
lainnya
(jumlah n<

+ 30%

+ 23%

+ 17%

+ 13%

jgara) +17%(16)

S15-$30/lb(U3O8)

730

* 18%

+ 12%

+ 40%

+ 12%

+ 18% (16).

Tambahan yang diperkirakan

$15/Ib(U3O8)

1000

+ 50%

+ 32%

18%(13)

$15-$30/Ib(U3O8)

680

+ 47%

+ 10%

+ 14%

+ 14%

15% (11)

Dari tabel II, juga dapat dilihat bahwa Amerika Serikat mempunyai cadangan yang
paling besar di dunia, dan kiranya pada tempatnya bila diikuti perkembangan-perkem-
bangan yang terjadi di sana untuk digunakan sebagai indikator dan bahan-bahan pertim-
bangan ke mana kira-kira arah yang akan dituju. Keadaan produksi U sebelum th. 73/
74 dan pada saat ini secara ringkas dapat digambarkan sbb.:

Penambangan uranium mula-mula lebih banyak digunakan untuk keperluan-keper-
luan perang, dan kegiatannya pun berkembang atas dasarinsentif dan'kontrakpembelian
dari pemerintah Amerika. Pada akhir 1971 kontrak pembelian berakhir hingga hasfl pe-
nambangan yang sudah tertumpuk serta kurangnya pasaran di luar menyebabkan harga
uranium turun, menjadi $ 5.-/lb. Walaupun ramalan pembangunan-pembangunan PLTN
pada masa-masa mendatang tetap membangkitkan optimisme, harga uranium tetap
rendah, $ 6.—fib, sampai dengan th. 1973. Hal ini juga mengakibatkan kegiatan penam-
bangan menjadi menurun. Setelah kenaikan harga minyak pada tahun 1973, harga ura-
nium melonjak menjadi lima kali lipat pada th. 76/77, dan uraian yang sebelumnya
merupakan pasaran-pembeli berubah menjadi pasaran-penjual. Kegiatan penambangan
yang seolah-olah terhenti sejak 1971 rupanya tidak dapat lagi mengikuti permintaan-
permintaan, bahkan stock pile sebesar 50.000 ton telah pula digunakan. Usaha-usaha
untuk memulihkan hasil-hasil selama selang ± 4 tahun yang hilang dengan kondisi yang
berbeda (kenaikan-kenaikan harga minyak juga menaikkan biaya-biaya modal dan opera-
si dari kegiatan penambangan uranium), diarahkan untuk menutupi kekurangan proyeksi
kebutuhan bahan bakar pada tahun 80-an.

23. PENGKAYAAN:
Pada mulanya, hanya Amerika sajalah yang menjual jasa-jasa pengkayaan uranium

secara komersiil, kemudian disusul Inggris dan Perancis walaupun terbatas dalam kapa-
sitas dan pemakaian dalam negeri. Proses pengkayaan tersebut didasarkan atas prinsip
difusi gas, yang padat modal dan padat tenaga. Walaupun beberapa tahun terakhir proses
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sentrifugal telah mulai dikembangkan, namun 95% dari proses pengkayaan pada saat
ini masih menggunakan prinsip difusi.

Jumlah kapasitas pengkayaan yang ada di dunia pada saat ini, baik yang sudah ber-
operasi, dalam pembangunan maupun yang sedang dalam tahap disain, berkisar antara
46.000 ton SWU. Bila angka ini dibandingkan dengan angka kebutuhan seperti tertera
dalam tabel I, maka jelas terlihat bahwa penambahan jasa-jasa pengkayaan uranium
sangat diperlukan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan mulai 'pertengahan tahun
80-an.
Usaha-usaha yang telah ataupun sedang dilakukan adalah :
a. Penyempurnaan instalasi gas difusi yang ada, dan membangun instalasi-instalasi

baru dengan prinsip yang sama serta menggunakan metoda yang telah disempurna-
kan tadi. Hal ini terutama terjadi di Amerika Serikat. Walaupun teknologj pengka-
yaan sudah matang dan mantap, namun penyempurnaan-penyempurnaan masih
tetap dapat dan kini sedang dilakukan, dengan tujuan untuk membuat sekecil mung-
kin biaya produksi per SWU. Bila ditinjau komponen biaya pengkayaan per SWU
pada tabel III, maka betapapun kecil penyempurnaan yang dapat dilakukan akan
dapat secara berarti mengurangi biaya proses.

Tabel III: Komponen harga pengkayaan

Macam-macam biaya % dari biaya SWU

Biaya modal
Tenaga listrik
Pajak-pajak
Operasi dan perawatan

43,5
35,0
15,0
6,5

Ada beberapa hal sedang dilakukan untuk mengurangi biaya modal, yaitu penyem-
purnaan-penyempurnaan pada membran, prosesnya sendiri, dan peralatan.
Pengembangan membran sudah dilakukan sejak instalasi difusi gas yang pertama,
dan sekarang dapat dibuat membran-membran baru yang mempunyai produktivitas
± 23 kali dari yang lama. Ini berarti bahwa jumlah kaskade pada proses pengkayaan
dapat dikurangi dan dengan sendirinya juga penggunaan tenaga listrik. Penyem-
purnaan ini disebut Cascade Improvement Program (CIP) dan secara bertahap dan
teratur akan mengganti membran terpasang pada instalasi-instalasi lama.
Sedang penyempurnaan-penyempurnaan pada proses terutama perubahan-perubahan
parameter operasi, seperti temperatur dan tekanan.
Penyempurnaan-penyempurnaan tersebut di atas sebenarnya sudah mulai dilakukan
sejak akhir tahun 60-an, akan tetapi karena adanya inflasi, kenaikan biaya konstruksi
dan harga listrik, maka seolah-olah tidak ada perbaikan-perbaikan maupun kemajuan-
kemajuan. Diharapkan mulai th. 1983, dengan selesainya CIP, Amerika Serikat
akan mampu memperkaya uranium dengan kapasitas 27.700 ton SWU, dan penyem-
purnaan-penyempurnaan dari membran, proses industri, serta peralatan-peralatan
akan dapat mengurangi biaya modal sekitar 15% dan akhirnya penurunan biaya peng-
kayaan sebanyak 25%.

Kiranya perlu dikemukakan usaha-usaha untuk membangun fasilitas pengka-
yaan yang baru. Dalam hal ini sebenarnya masalahnya berpangkal pada persoalan
apakah fihak swasta akan diperbolehkan membangun dan mengoperasikan suatu
instalasi pengkayaan. Dan persoalan ini lebih bersifat politis dari pada teknis, seperti
dapat dilihat bahwa Nuclear Fuel Assurance Act yang disusun untuk memungkinkan
turut sertanya fihak swasta, belum disetujui oleh Konggres. Kalaupun nanti dise-
tujui, maka masih diperlukan waktu yang cukup lama untuk dapat beroperasi secara
komersiil mengingat jangka konstruksi yang cukup lama (7 - 10 th) dan belum ada-
nya prosedur yang disusun NRC dalam pemberian izin-izin konstruksi dan operasi.
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b. Pembangunan instalasi pengkayaan dengan prinsip sentrifugal dan usaha-usaha inter-
nasional lainnya. Selain difusi gas, prinsip pengkayaan secara sentrifugal merupakan
metoda yang paling maju teknologinya dibanding dengan metoda-metoda baru lain-
nya. Di bawah di sebutkan beberapa contoh.

Afrika Selatan sejak tahun 1971 sudah mengumumkan pada dunia luar bahwa
kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan tentang pengkayaan uraian sudah
dilakukan di negara itu dan dalam waktu dekat akan mampu berproduksi secara
komersiil. Ternyata pada kertas kerja yang disampaikan pada International Confe-
rence on Nuclear Power and Its Fuel Cycle baru-baru ini (1977), dikemukakan bahwa
percobaan-percobaan laboratorium baru selesai dilakukan dengan hasil baik dan di-
harapkan pembuatan prototip instalasi pengkayaan akan dimulai th. 1978. Studi
yang dilakukan juga menunjukkan bahwa kapasitas kurang dari 5000 ton SWU
masih ekonomis, dan negara tersebut juga merencanakan pembangunan jasa-jasa
pengkayaan secara 'lengkap", artinya mulai dari penambangan (mempunyai ± 17%
dari cadangan U dunia), pengolahan (U3O8), proses konversi (UF6) dan pengkayaan.
Menurut pendapat dari ahli-ahli dalam bidang pengkayaan uranium di Amerika
Serikat, Afrika Selatan baru akan dapat turut dalam pasaran dunia pada th. 1986.

Jepang sebagai riegara in dust ri yang maju tetapi kurang mujur dalam sesumber
alamnya menyadari kerawanan suplai U-diperkaya terhadap kelangsungan PLTN
yang sudah dibangun maupun yang direncanakan pada masa mendatang. Diperki-
rakan tahun 1985 Jepang membutuhkan 5.400 ton SWU dan 14.000 ton pada th.
2000. Guna menjamin suplai tersebut pemerintah Jepang telah mengambil kebijak-
sanaan-kebijaksanaan :

a. Membuat perjanjian dengan Amerika Serikat.
b. Akan turut ambil bagian dalam proyek-proyek internasional dalam instalasi

pengkayaan.
c. Mengembangkan teknologi pengkayaan.
Kebijaksanaan ke—3 telah dilaksanakan dengan melakukan penelitian dan pengem-
bangan sejak th. 1965, baik oleh fihak-fihak pemerintah maupun swasta, dengan
metoda gas difusi ataupun sentrifugal. Penelitian-penelitian menunjukkan hasil-hasil
yang menggembirakan dan sesuai dengan kebijaksanaan kedua, pada tahun 1979
suatu pilot plant (dengan metoda sentrifugal) berkapasitas 50 ton SWU diharapkan
akan sudah beroperasi. Sebagai langkah selanjutnya akan dibangun demonstration
plant pada awal tahun 80-an, dengan harapan nanti pada akhir th. 80-an akan dapat
mengoperasikan fasilitas-fasilitas pengkayaan yang dapat bersaing di pasaran dunia.
Bagi Jepang, segi teknologi pengkayaan tidak merupakan masalah, sedangkan segi
pembiayaan (biaya modal dan operasi yang tinggi) rupa-rupanya juga tidak begjtu
merupakan masalah. Karena itu analisa ekonomi yang mereka buat lebih ditekankan
pada satu-satunya uang masuk, yaitu harga SWU, sedangkan harga tersebut banyak
tergantung pada masalah-masalah politik. Jadi industri pengkayaan dihadapkan pada
investasi yang besar dengan risiko yang relatif besar pula.

Kiranya perlu dikemukakan metoda pengkayaan yang dilakukan oleh Jerman
dengan menggunakan prinsip nosel (nozzle). Prinsipnya hampir sama dengan sen-
trifugal, tetapi masalah mekanis yang terjadi pada putaran mesin untuk pemisahan
isotop-isotop telah dihindarkan karena pemisahan tersebut dicapai dengan cara di-
fleksi dari campuran gas uranium heksaflorida (4%) dan gas ringan H2 (96%) yang
disemprotkan dengan kecepatan tinggi melalui suatu nosel. Proses ini telah dikem-
bangkan sejak tahun 1970, dan pada tahun 1975 perusahaan NUCLEBRAS dari
Brasilia telah turut serta mengembangkannya. Tujuan dari kerjasama antara peru-
sahaan-perusahaan INTERATOM (Jerman Barat) dan NUCLEBRAS adalah pem-
bangunan suatu demonstration plant yang berkapasitas 200 ton SWU. Beberapa hal
yang menarik dari proses ini adalah :
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1. Teknologinya relatif sederhana dan karena tanpa bagian-bagian yang secara
mekanis berputar dengan kecepatan tinggi maka metoda ini lebih dapat di-
andalkan.

2. Pengkayaan dari 0,7% hanya menjadi 3%, dan jelas merupakan metoda yang
menarik ditinjau dari usaha pencegahan penyebaran senjata nuklir.

3. Walaupun saat ini penggunaan tenaga listrik per SWU masih setara dengan me-
toda difusi gas, penelitian dan pengembangan yang dilakukan memberi petun-
juk untuk dapat menaikkan efisiensi penggunaan tenaga listrik.

Tidak kalah menarik, adalah masalah perkembangan harga. Pada tahun 1967
harga uranium diperkaya adalah $ 26.- per kg SWU. Mulai 1971 harga tersebut naik men-
jadi sekitar $ 6O.-/kg SWU saat ini. Perkiraan harga untuk tahun 1985 sulit untuk didapat
karena selain dipengaruhi oleh permintaan dan suplai (yang justru pada awal tahun 80-an
diperkirakan akan timpang), juga sangat sensitif terhadap harga listrik dan biaya-biaya
konstruksi. Sebagai gambaran dapat disebutkan bahwa suatu instalasi gas difusi memerlu-
kan daya 0,3 kw/kg SWU/tahun atau dengan perkataan lain untuk kapasitas 9000 ton
SWU yang direncanakan akan dibangun di Portsmouth USA, diperlukan instalasi 3000
MWe listrik. Karenanya tidak mengherankan bahwa perkiraan harga pada tahun 1985
bergerakantara $ 85.- - $ i60.-/kg SWU.

2.4. OLAHULANG

Olah ulang, pengelolaan sampah radioaktif, dan NPT merupakan tahap-tahap
"ujung belakang" dari daur bahan bakar nuklir. Ujung ini mempunyai lebih banyak ma-
salah yang belum terpecahkan relatif terhadap tahap-tahap "ujung depan". Sebabnya
mudah dimengerti, yaitu dalam sejarah perkembangan penggunaan PLTN masalah-ma-
salah cadangan U dan pengkayaan bersifat lebih mendesak, hingga segi-segj teknologi dan
ekonominya sudah terlebih dahulu dikembangkan hingga mencapai "kemantapan" seperti
sekarang ini. Ditinjau dari segi teknis, penyelesaian masalah "ujung belakang" daur bahan
bakar nuklir ini sifatnya sederhana dan langsung, yaitu :
a. mengadakan jasa-jasa olah ulang yang ekonomis
b. menentukan metoda pembuangan/penyimpanan zat radioaktif secara permanen.
c. memberikan suatu jaminan agar plutonium yang dipisahkan dapat dikelola dan di-

manfaatkan untuk tujuan-tujuan damai secara komersiil dan aman.
Berdasarkan pertimbangan ekonomi, Uranium-23 5-sisa dan plutonium yang terkum-

pulkan dari bahan bakar sisa dapat dimanfaatkan kembali pada reaktor-reaktor jenis
LWR bila nilainya melebihi biaya olah ulang. Selain itu perlu pula dipertimbangkan ke-
untungan tambahan yang didapat dari pengurangan penggunaan cadangan uranium serta
jasa-jasa pengkayaan, dan kapasitas penyimpanan bahan bakar bekas. Lebih menarik lagi
bila datang saatnya pemanfaatan plutonium pada reaktor pembiak.

Jumlah fasilitas ulang yang terdapat di dunia sangat terbatas, yaitu di Amerika Se-
rikat, Inggris, Perancis dan Jerman Barat. Itupun terbatas pada pemilikan pemerintah dan
hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan serta pengolahan bahan
bakar bekas dari reaktor-reaktor milik pemerintah. Jadi belum beroperasi secara komer-
siil dalam arti yang sebenarnya. Banyak masalah-masalah non teknis yang masih hams
dipecahkan, dan sebagai gambaran dapat dikemukakan apa yang terjadi di Amerika Se-
rikat. Presiden Carter belum lama berselang menyatakan bahwa kegiatan olah ulang su-
paya dihentikan, dan Amerika menjamin suplai uranium diperkaya. Mungkinkah hal itu
dilakukan mengjngat kapasitas pengkayaan yang ada ? Pernyataan ini tidak lain mempu-
nyai ruang lingkup internasional. Sejauh kepentingan dalam negeri Amerika Serikat, per-
nyataan presiden Carter tersebut tidak akan mengganggu penyediaan kebutuhan energi
mengingat banyaknya sesumber alam yang terdapat di negara tersebut. Tetapi jelas tidak
dapat begitu saja diterima oleh negara-negara Eropa pada umumnya dan Jepang misal-
nya. Pihak industri di Amerika Serikat menginginkan agar selagi belum ada penyelesaian
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non teknis yang menyelu'ruh, masalah olah ulang di dalam negeri supaya dipisahkan dan
kaitan safeguards internasional.

Allied-General Nuclear Services telah selesai membangun fasilitas olah ulang berka-
pasitas 1500 ton/th, termasuk fasilitas korrversi uranium, dan penyimpanan-penyimpanan
Plutonium dan sampah radioaktif. Permohonan izin operasi sudah diajukan pada NRC
dan sekarang sedang dipelajari. Demikian pula Exxon Nuclear telah mengajukan permo-
honan izin pembangunan dari fasilitas olah ulang yang berkapasitas 21000 ton/th.
Tertundanya kegiatan industri karena masalah:
a. belum ada kriteria/standar yang dituangkan dalam peraturan pemberian izin fasilitas

olah ulang;
b. belum ada jaminan dari pemerintah akan pemberian izin/lisensi suatu fasilitas untuk

mengubah plutonium yang terpisahkan dalam suatu ikatan kimia sedemikian rupa
hingga aman untuk ditranspor;

c. belum adanya lisensi penggunaan plutonium secara komersiil sebagai bahan bakar
pada reaktor tipe LWRj

d. belum adanya peraturan/perizinan dari suatu fasilitas pengolahan sampah (waste
treatment), yang mampu merubah sampah radioaktif cair ke padat yang akhirnya
dapat diangkut dan disimpan di lokasi tertentu;

Masalah-masalah di atas selama belum dipecahkan oleh pemerintah, maka prospek olah
ulang akan tetap elap, dan kiranya mudah untuk disadari bahwa pemecahannya tidak
hanya menyangkut segi-segi teknis semata-mata.

Pemanfaatan plutonium oleh PLTN tipe LWR dari dahulu kala memang merupakan
segi yang menarik, walaupun penggunaannya dalam reaktor pembiak akan menaikkan efi-
siensi penggunaan bahan bakar berpuluh-puluh kali lipat. Dengan adanya gejala umum
kenaikan harga-harga, maka baru akan ekonomis bila kapasitas fasilitas olah ulang mini-
mal 1500 ton/th. Berdasarkan perhitungan-perhitungan yang dilakukan di Amerika Se-
rikat, dengan pemanfaatan Pu dalam PLTN tipe LWR dan kapasitas olah ulang yang besar,
maka akan dihemat 5 — 10 juta dolar per PLTN per tahun.

Dari segi pendaya gunaan sumber alam yang terbatas ini, olah ulang merupakan
keperluan yang mendesak. Badan Tenaga Atom Intemasional (IAEA) cenderung berpen-
dapat pemecahan sebaiknya lewat regionalisasi, dengan keuntungan-keuntungan :
a. memanfaatkan ekonomi skala besar
b. penggunaan tenaga kerja dari operasi yang lebih eiisien
c. pengelolaan sampah-sampah radioaktif yang lebih dapat diandalkan
d. penggunaan plutonium lebih terkontrol.
Suatu studi ten tang masalah ini sudah dimulai sejak tahun 1975 dengan tujuan-tujuan :
a. mengembangkan suatu metoda untuk dapat mengcvaluasi keuntungan dan kerugian

suatu fasilitas bersama berdasarkan suatu dacrah dibanding dengan fasilitas-fasilitas
kecil yang tersebar di beberapa tempat;

b. membuat laporan tentang metodologi tersebut di atas, agar negara-negara anggauta
yangberminat dapat turut menarik manfe?';

c. memikirkan mekanisme bagi negara-negara anggauta yang berminat daptt saling be-
kerja sama, ditinjau dari aspek-aspek kelembagaan, hukum dan lain-Uinnyt;

Diharapkan tahun 1978 studi ini sudah dapat memberikan hasil, dalam arti pengkajian
suatu pusat olah ulang regional secara spesifik.

Dengan menggunakan data-data indikatif dari IAEA seperti dalam tabel IV [1 ] ,
M. Innas Ali dkk Jari Bangladesh telah mencoba membuat perliitungan-perhitungan
tentang kemungldnan dibangunnya fasilitas jasa-jasa daur bahan bakar nuklir untuk ke-
pentingan negara-negara Asia Selatan dan Tenggara (Afganistan, India, Ceylon, Bangla-
desh, Burma, Malaysia, Thailand, Singapore dan Indonesia).
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Tabel IV: Biaya Pembangunan Fasilitas Daur Bahan Bakar Nuklir (dollar 1975)

Macai- c-~Htas

Konversi
Pengkayaan
Fabrikasi UO2

Olah Ulang
Penyimpanan
bahan bakar bekas

Kapasitas

5.000 ton/th
3.000 ton SWU/th
1.500 ton/th
1.500 ton/th

1.000 ton/th

Bfcya Konstniksi
(jutaan dollar)

50
1.000

200
1.000

20

PLTN yaaf di-
dukung (MWe)

6.000 - 7.000
40.000
50.000
50.000

+ 9 x teras

Perhitungan-perhitungan Annas AJi didasarkan atas data-data Market Survey IAEA ten-
tang kebutuhan PLTN-PLTN, dan banyak lagi asumsi-asumsi yang lain, hingga untuk ka-
wasan Asia Selatan dan Tenggara dapat ditarik kesimpulan-kesunpulan :
a. Konversi diperlukan mulai tahun 1985.
b. Pengkayaan : tidak menentu
c. Fabrikasi, seawal tahun 1980
d. Olah ulang: tidak menentu

Penulis beranggapan bahwa ketimpulan-kesimpulan di atas sifatnya hanya indikasi saja
karena terlalu banyak asumsi yang kurang dapat diandalkan. Walaupun demikian, Idranya
perlu disasari bahwa suatu skenario semacam itu adalah mungkin dan dapat dihitungsegi-
segi ekonomisnya.

Akhirnya perlu disebutkan di sini bahwa dengan segala ketidak pastian yang ada, di-
perkirakan bahwa biaya proses ulang nantinya akan berkisar antara $ 150.- - $ 2OO.-/kg U.

2.5. SAMPAH RADIOAKTIF

Dari setiap tahap daur bahan bakar nuklir terdapat sampah radioaktif, hanya ber-
beda jenis, sifat dan besar kedlnya akuvitas.Tetapi sampah radioaktif yang paling tinggi
aktivitasnya dan juga barangkaM yang menjadi issue masyarakat paling besar adalah sampah
radioaktif dari proses olah ulang. Hal ini disebabkan karena masalah olah ulang relatif
baru saja dihadapkan pada kita semua dan belum ada perangkat peraturan/perizinan yang
mengatur pembuangan/penyimpanan sampah-sampah tenebut bila dibandingkan dengan
sampah radioaktif yang timbul misalnya pada penambangan, PLTN dlsb-nya. Jadi jelas-
lah, bahwa sebenarnya pemecahan olah ulang bukan terletak pada segi-segi teknis/tekno-
logi tetapi justru menyangkut pada soal-soal perizinan/pertimbangan-pertimbangan social,
dan masalah non tetuiis lainnya. Seperti telah diuraikan pada bab 2.4, di Amerika Serikat
industri-industri olah ulang sudah mulai menyiapkan diri tetapi tertahan oleh kelambanan
pada perizinan, yang terakhir sebagai akibat dari suatu kebijaksanaan tenaga atom peme-
rintah.

NRC memperkirakan, baru pada tahun 1978 akan sefesai dibuat suatu pengaturan
lengkap tentang pemadatan sampah-sampah radioaktip aktWitas tinggi. Bih peraturan ini
sudah dUceluarkan, industri-industri olah ukng baru akan dapat beroperan sebafai diren-
canakan, tetapi barangkali masih harus menyimpan sampah-sampah yang sudah dipadat-
kan tersebut untuk waktu yang relatif lama di teropatnya masing-maaing, karena diper-
kirakan baru pada tahun 1985 ERDA dapat menunjuk tempat pembuanpn yang per-
manen. Sementara ini sedang diteliti beberapa daerah di Amerika Serikat, khMSuanya yaog
mempunyai struktur geologis yang menguntungkan untuk maksud tenebut.
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2.6. NPT DAN MASALAH EKSPOR

Kemungkinan penyebaran senjata nuklir relatif akan meningkat bila jumlah negara
yang menguasai teknologi dan mempunyai bahan flsil meningkat pula. Andre Giraud,
Ketua Komiri Tenaga Atom Perancis (CEA) memperkirakan bahwa pada tahun 2000,
sekitar 20% dari kapasitas PLTN dunia akan terdapat pada negara-negara yang sckarang
belum menunfaatkannya. Dua puluh lima tahun kemudian, tahun 202S, angka terse but
akan meloncat menjadi 60%, atau 45 buah negara.

Kinnya dapat dimengerti bila sebagian dari negra-negara tersebut berkeinginan untuk
mempunyai kemampuan mengoperasikan fasilitas olah ulang guna menjamin keiangsung-
an suplai bahan bakar, mengingat pengalaman-pengalaman yang lampau mengenai minyak
dan keyakinan bahwa tenaga nuklir (dengan disambung PLTN pembiak) akan tetap me-
rupakan satu-satunya pilihan pembangkitan tenaga listrik skala besar untuk beberapa
delude mendatang. Tentu saja gambaran ini cukup mengancam perdamaian dunia bila
tidak diikuti dengan langkah pengamanan yang memadai.

Ada beberapa pemikiran maupun pendekatan, pertama pembatasan ekspor PLTN
atau ekspor dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, dan kedua ialah penjagaan (safe-
guard), keduanya saling berkaitan. Enam negara di dunia sekarang mempunyai kemampu-
an untuk membuat PLTN atau komponen-komponen PLTN dan fabrikasi bahan bakar
nuklir, dan aktif mencari pemesanan untuk ekspor. Dalam empat tahun terakhir ekspor
Amerika Serikat dibanding dengan ke-5 negara lainriya telah meiosot menjadi separonya
dari 85% ekspor ke pasaran dunia pada tahun 1972. Beberapa negara telah mengembang-
lean kemampuan untuk pada waktu yang tidak terlalu lama juga akan turut dalam pasaran
dunia. Pada saat ini persyaratan yang ketat selalu dikaitkan dengan segala bentuk ekspor
yag mempunyai kemungkinan untuk pengembangan teknologi nuklir. Industri Amerika
Serikat dihadapkan pada masalah, yaitu bila ingin tetap mempertahankan kepemimpinan-
nya dalam pasaran dunia maka kecuali harus mampu menyediakan bahan bakar yang
cukup pada waktunya, juga barangkali harus menyediakan pilihan bagi negara-negara
pengkayaan dan olah ulang sendiri. Hal terakhir bertentangan dengan kebijaksanaan pre-
siden Carter baru-baru ini. Bila pendekatan penjagaan (safeguard) juga sekaligus difikir-
kan, maka studi yang dilakukan IAEA ten tang regtonalisasi olah ulang menunjukkan pe-
mecahan yang baik. Disatu pihak penyediaan energi tidak terhambat tetapi dilain flhak
juga menjamin tidak meluasnya penyebaran senjata-senjata nuklir.

Kabu pendekatan regionalisasi diterima, maka masih dua hal lagi harus dilakukan,
pertama suatu studi berapa banyak jumlah pusat-pusat olah ulang yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan bahan bakar dunia. Apakah nantinya dapat dilayani dengan hanya
sejumlah pusat-pusat olah ulang yang masih dalam jangkauan pengontrolan secara efektif?
Kedua seandainya hal itu dapat terwujud, apakah sudah dikembangkan suatu metoda
yang dapat diandalkan untuk penjagaan IAEA bagi bahan-bahan fisil yang terpisahkan.
Rupa-rupanya selama masalah-masalali tersebut belum terpecahkan secara sempurna,
pembatasan ekspor dalam arti dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan ketat akan tetap
berlaku. Beberapa negara akan dirugikan ditinjau dari kelancaran dan kelangsungan usaha
memenuhi kebutuhan energi tetapi ada yang diuntungkan ditinjau dari segj yang lain
yaitu masalah pencegahan penyebaran senjata nuldir.

2.8. RESUME

Secara umum telah digambarkan masalah-masalah yang ada dan perker . gan dari
tiap-tiap tahap daur bahan bakar nuklir, dan kiranya akan bermanfaat bila uiimpulkan
beberapa hal yang penting, sbb.:
a. PLTN akan teUp mempunyai saham yang besar bagi usaha memenuhi kebutuhan

energi pada beberapa dekade mendatang.
b. Perkembangan daur bahan bakar nuldir akan tetap merupakan unsur terpenting bagi

daya saing PLTN.
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Dengan eskalasi-eskalasi, diperkirakan harga-harga pada tahun 1985, menurut [2]
sebagai berikut:
- Uranium : $ 100/kg
- Pengkayaan : $ 8 5 . - - $ 16O.-/kgSWU
- Fabrikasi : $ 1 2 0 . - - $ 17O.-/kg U (untuk LWR)

± $ 300.-/kg U + Pu (untuk fuel campuran)
Transpor : S 150.- - $ 2OO.-/kg U (menurut [10],biaya

olah ulang COGEMA, Perancis, yang ditanda
tangant dengan Jepang, adalah sebesar $ 300 —
$ 4 0 0 , - untuk perioda 1982 - 1990).

- Olah ulang : $ 20.- -$35 . - /kgU.

c Bila reaktor pembiak dapat beroperasi secara komersiil pada tahun 90-an, maka harga
uranium diperkirakan akan mencapai harga maksimum pada tahun-tahun itu, dan ke-
rn ungkinan malahan akan turun sesudahnya. Maya pengkayaan, kecuali sulit diper-
kirakan sehubungan dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi, juga
mungkin akan ditentukan secara sefihak oleh sejumlah kecil negara yang mempunyai
kemampuan teraebut.

d. Olah ulang merupakan suatu keharusan ditinjau dari terbatasnya sumber yang ada.
Penggunaan uranium dalam reaktor-reaktor termal hanya membakar ± 1% saja dari
apa yang sebenarnya dapat dimanfaatkan. Regionalisasi dapat merupakan suatu pe-
mecahan yang menarik, sekaligus pada pusat-pusat tersebut dibantun fabrikasi bahan
bakar nuklir untuk mengurangi akibat-akibat pembajakan seandainya plutonium yang
ditranspor ke tempat-tempat lain.

e. Banyak masalah-masalah yang belum terpecahkan, yang secara umum dapat dikata-
kan lebih banyak terietak pada segi-segi non teknis dari pada segi-segj teknologinya
sendiri. Pemecahan meliputi .pengaturan, perizinan yang dapat bersifat lokal dan
pengaturan maupun kerjasama yang bersifat internasional. Di sinilah letak tantangan
bagj negara-negara pengekspor/pengimpor produk-produk teknologi nuklir dan IAEA
untuk bekerja sama dalam batasan kelembagaan, aspek-aspek hukum dan sosial. demi
menjamin kepentingan-kepentingan nasional masing-masing negara pada khususnya
dan umat manusia pada umumnya.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NUKLIR

3.1. STUN PERENCANAAN TENAGA NUKLIR

Pada tahun 1975 telah diadakan suatu studi Perencanaan Tenaga Nuklir-NPPS
(Nuclear Power Planning Study for Indonesia), oleh Badan Tenaga Atom Internasional
(IAEA) bersama-sama dengan BATAN dan PLN, yang merupakan bagian dari kegiatan
KP2PLTN. Studi dikhususkan untuk Pulau Jawa, dengan tujuan menentukan kapan
dan kapasitas berapa PLTN-PLTN secara optimum dapat beroperasi dalam periode 1978-
1992. Perkataan optimum berarti, telah dicari kombinasi yang mungkin baik ditinjau dari
segi teknis maupun ekonomis, dari sejumlah jenis pusat-pusat listrik dengan mempertim-
bangkan segi-segi ekonomi, sumber yang ada dan sistim kelistrikan.

Titik tolak dari NPPS adalah ramalan beban (load forecast) untuk periode yang
sama, yang dibuat oleh PLN (digunakan sebagai ramalan tinggi) dan metoda Aoki (diguna-
kan sebagai ramalan rendah). Sudan barang tentu ramalan-ramalan beban tersebut dida-
sarkan atas data-data yang ada pada waktu itu maupurf seperangkat asumsi-asumsi ter-
tentu. Dapat disebut di sini, bahwa asumsi yang digunakan antara lain :
MacamPLTN : PWR
Harga bahan bakar : Heavy Fuel Oil $ 60,-/ton aiau $6/106 Kcal.

Ught Oil distillate $ 8,50/106 Kcal

162



U3O8:$20,-/lb
SWU: $ 75/kg

Penentuan optima» menggunakan komputer dengan program WASP, dan sebagian dari
haalnya, yaitu yang menyatakan kapan dan kapasitas PLTN dapat beroperasi terdapat
pada Tabel V No. 1. Dengan uraian-uraian pada bab 2, kiranya jelas bahwa studi tersebut
perlu diperbanii untuk menampung antara lain perubahan-perubahan harga dan kemajuan
pembangunan PLT-PLT beserta transmisi-transmisinya sampai saat ini, serta bila diambil
kebijaksanaan-kebijaksanaan national yang baru dalsm bidang energi.

Dapat dikemukakan di sini beberapa pemikiriin. dalam rangka memperbaharui
NFPS. Ditinjau dari segi bahan bakar, apakah pembaharuan NPPS akan mempunyai cukup
nilai bila tetap digunakan jenis PLTN PWR xibagti dasar perhitungan mengingat perkem-
bangan daur bahan bakar nuklir belum mencapai kemantapan saat ini. Sebaliknya dapat
pula dipersoalkan apakah kesimpulan lokakarya Teknologi Pusat Listrik Tenaga Nuklir
yang diselenggarakan oleh BAT AN dengan bekerja sama dengan Dep. PUTL bulan Maret
1974, yang condong memilih tipc HWR bila ditinjau dari segi bahan bakar, kerumitan di-
sain, putmpui DN, keandalan teknologi dan ketahanan nasional, masih tetap berlaku ?
Ataukah perlu ditampung pembaruan NPPS dengan mengambil kebijaksanaan membuka
kemungkinan campuran jenis PLTN tipe HWR dan LWR sambil menunggu perkembangan
lebih lanjut ?

Kiranya perlu pula dipertimbangkan titik tolak dari NPPS itu sendiri. Studi telah
bertumpu pada ramalan bebim dan berdasarkan itu telah diperinci kapan dan berapa ka-
pasitas PLTN-PLTN secara optimum dapat mulai beroperasi. Selanjutnya telah pula di-
hitung besarnya biaya yang harus disediakan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian kita
bersikap seolah-olah tidak ada masalah lagi baik dari segi kesulitan terwujudnya pemba-
ngunan fisik pusat-pusat listrik dan ataupun menyediakan dana-dananya. Kesulitan ter-
wujudnya pembangunan fisik a J. disebabkan banyaknya jumlah PLT-PLT yang harus di-
bangun dalam waktu yang relatif singkat, atau terbatasnya jumlah tenaga kerja trampil.
Dapatkah pengalaman-pengalaman yang lampau digunakan sebagai ancar-ancar batasan
jumlah PLT yang dibangun dalam perioda tertentu ? Demikian juga penyediaan tenaga
kerja ? Masalah dana dapat disediakan dari pembiayaan sendiri dan atau bantuan dari
luar. Dapatkah diperkirakan batasan berapa kemampuan dalam negeri untuk menyisih-
kan sebagian pendapatan nasional dan berapa kira-kira yang dapat kita tank dari L.N. ?
Kedua hal, jumlah PLT yang harus dibangun dalam selang waktu tertentu dan limitasi
biaya yang dapat disediakan, baik masing-masing maupun kedua-duanya akan merupakan
batasan-batasan tercapai tidaknya ramalan beban yang dudam-idamkan. Seyogyanya,
pembaruan NPPS tetap didasarkan atas ramalan beban tetapi dibarengi dengan tinjauM
apakah dapat ter-realiair dengan batasan-batasan pembangunan fisik dan dana yang dapat
disediakan. Dengan demikian akhirnya didapat suatu hasU studi yang secara realistis dapat
terlaksana walaupun diakui tidak memenuhi ramalan beban yang ideal.

Sesuai dengan pembahasan pada tulisan ini, akan ditelaah masalah-masalah yang
menyangkut bahan-bakar nuklir dari program nuklir nastonaL dengan menggunakan data-
data dari Studi Perencanaan Tenaga Nuklir (NPPS-1976). Disadari sepenuhnya bahwa
telaahan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun akan imah *etsp bergu-
na, rainimat untuk mendapatkan gambaran serta df mensi dari masalah yang dihadapr dan
juga diharapkan dapat mempertajam pandangan kite untuk menentukan langkah-langkah
ataupun kebijaksanaan-kebijaksanaan mendatang.

3.2. BAHANlAKARNUUJRDANPUUiASALAHANNYA

Dsagan bertitik tolak pada ramalan beban maka dapat ditentukan kombinasi opti-
mum dari PLT-PLT. Dengan tertentunya kapan dan kapasitas PLTN, kemudian dihitung
bahan bakar yang harm dbediakan dan ditelaah persoalan-persoabn yang menyangkut
dengannya. Dalam hal ini akan digunakan hasO-hasil dari ramalan beban rendah karena
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metoda perhitungan keperluan bahan bakar untuk ramalan tinggi sama saja, dan juga de-
ngan mengetahui masalah-masalah bahan bakar nuklir untuk keperluan rarnalan beban
rendah diharapkan dapat memperkirakan sendiri dimensi persoalan untuk ramalan tinggi.

Pada tabel V, dicantumkan daur bahan bakar nuklir berdasarkan NPPS, artinya
menggunakan jenis reaktor LWR dengan bahan bakar uranium diperkaya. Sebagai asumsi
diambil BBN yang diperlukan sudah harus disediakan 1 tahun sebelum digunakan dalam
PLTN untuk memberi peluang waktu fabrikasi dan transpor. Dengan alasan yang sama
Uranium alam untuk pengkayaan disediakan setahun lebih awal dari fabrikasi. Dasar-dasar
perhitungan digunakan referensi [7] .
Tabel IV menunjukkan keperluan bahan bakar nuklir dari hasil studi NPPS dengan mem-
perhatikan kesimpulan lokakarya tahun 1974, yaitu pemilihan PLTN jenis HWR. Juga
disesuaikan kapasitas PLTN dengan unit-unit yang dijual di pasaran, hingga daya akumu-
latif menyimpang ± 3% dari data NPPS, dan juga data-data "cash flow" mengingat biaya
modal HWR lebih tinggi dari LWR. Tabel VI menampung kemungkinan meng-operasikan
kombinasi 2 jenis PLTN, HWR dan PWR, dengan pertimbangan memanfaatkan Pu yang
diprodusir oleh PLTN-PLTN sebelumnya dan atau penyediaan dana, pertimbangan-per-
timbangan lain mewajibkan pilihan pindah ke LWR, sebelum reaktor pembiak beroperasi.
Reaktor PLWR dioperasikan pada bagian akhir dari perioda NPPS, sekaligus menunggu
perkembangan beberapa tahapan dari bahan-bahan nuklir untuk menjadi lebih mantap.
Asumsi-asumsi dan dasar-dasar perhitungan sama dengan yang digunakan untuk tabel V.

Ditinjau hanya dari U-alam yang diperlukan maka dapat dilihat bahwa tabel VI
(penggunaan reaktor HWR) memerlukan jumlah yang tersedikit, disamping tidak memer-
lukan jasa-jasa pengkayaan. Demikian juga Pu yang diprodusir cukup besar untuk dapat
melandasi program reaktor pembiak di kemudian hari ataupun memungkinkan pengguna-
an bahan fisil campuran seperti tertera pada tabel VII. Dalam hal ini perlu dikaji hubung-
an penggunaan BBN dengan kemungkinan terdapatnya endapan mineral radioaktif di
Indonesia. Pada saat ini kegiatan-kegiatan eksplorasi sedang dilakukan oleh BATAN sen-
diri dan juga dengan bekerja sama dengan Perancis dan Jerman. Kegiatan ini perlu di-
pertimbangkan untuk tiga tujuan. Pertama-tama tentu saja dalam rangka memenuhi ke-
butuhan kita sendiri. Apapun jenis PLTN yang dipilih, terdapatnya endapan mineral
radioaktif di Indonesia akan sangat memperkokoh tumpuan program nuklir nasional.
Lebih-lebih dapat dilihat bahwa kebutuhan U-alam melebihi kapasitas minima! dari suatu
tambang yang dapat beroperasi secara ekonomis. Seyogyanya kegiatan eksplorasi juga di-
arahkan pada tujuan kedua yaitu untuk ekspor bersama-sama dengan tujuan pertama.
Seperti halnya endapan-endapan lainnya, ia baru bernilai tinggi setelah diambil dari dalam
bumi dan akan sangat menguntungkan bila daptt ditambang pada saat kebutuhan/harga
memuncak. Perkembangan pembangunan PLTN-PLTN dan teknologi memberikan indi-
kasi bahwa uranium akan mempunyai harga-harga terbaik sekitar akhir tahun 80-an sampai
dengan akhir abad ini. sesudah tssaz hsrga «kan man tap atau bahksn niungkin relatif
turun sehubungan dengan penggunaan reaktor-reaktor pembiak. Untuk itu kegiatan eks-
plorasi sudah harus mulai digalakkan mengingat waktu siap sekitar 10 tahun. Tujuan ke-
tiga ialah mengolah endapan-endapan tersebut di Indonesia sebelum diekspor, apakah itu
fabrikasi maupun pengkayaan. Ditinjau dari mintt L.N. diperkirakan dapat terwujud, te-
tapi yang malahan mungkin menjadi faktor pembahas adalah penyediaan tenaga kerja ahli
dan trampil dalam jumlah dan kwalitas yang memadai.

Bila dipilih kombinasi jenis-jenis HWR dan LWR untuk program nuklir nasional
uka jelaslah bahwa PLTN-PLTN tipe LWR sebaiknya tidak merupakan PLTN-PLTN

pertama mengingat masalah kontinuitas suplai uranium diperkaya. Kebijaksanaan tersebut
sudah barang tentu menyangkut banyak masalah, tetapi melihat perkembangan daur ba-
han bakar hingga saat ini, perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan a.l.:
a. Seberapa jauh Amerika Serikat ingin tetap mempertahankan posisinya sebagai pro-

dusen terbesar dari U-diperkaya ?
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TABEL V: DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR BERDASARKAN NPPS - RAMALAN RENDAH (PWR)

No. Uuiii 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

1. Tambahan PLTN (MWe)
2. PTLN, aknmuktif (MWe)

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

(Pengkayaan 2.38%)
BBN yang diperlukan (ton)
U-alam yang diperlukan (ton)
SWU yang diperlukan (1000 SWU)

UN-Irian tambahan
(Pengkayaan 3.2%)

BBN yang diperlukan (ton)
U-tiam yang diperlukan
SWU yang dipeilukan (1000 SWU)

BBN-ToUl

12S

52,2

BBN yang diperlukan (3) + (6), (ton)
U-alam yang diperlukan (4) + (7), (ton)
SWU yang diperlukan (5) + (8), (1000 SWU)
(1000 SWU) 177,2

-
—

47,4
223,3
125

20,1
94,7

104,4

67,5
318

600
600

47,4
223,3
125

40,2
189,4
156,6

87,6
412,7

600
1200

47,4
223,3
125

60,3
284,1
208,8

107,7
507,4

600
1800

47,4
223,3

80,4
378,8
208,8

127,8
602,1

600
2400

209

80,4
378,8
295,8

80,4
378,8

-
2400

79
372
418

114,9
541,2
469,8

193,9
913,2

1 xlOOO
3400

158
748
209

182,5
859,6
556,8

340,5
1607,6

2 x 1000 1 x 1000
5400 6400

79
372

216,3
1018,8

295,3
1390,8

229,4 333,8 333,8 208,8 504,8 887,8 765,8
12. Pu yang diproduar (ton) 0,13 0,26 0,39 0,52 0,52 0,75 1,19 1,41



TABEL YI: DAUR BAHAN BAKAR NUKUR BERDASARKAN MODIFIKASI NPPS-RAMALAN RENDAH (HWR)

No. U n i i n 84 86 87 88 89 90 91 92 93

1. Tambihan PLTN (MWe)
2. PLTN, tkumutatif (MWe)

BBN-Iatn awal

3. BBN yang dipeihikan (ton)
4. U-abun yang dtperlukan (ton)

BBN-I*ntambah>n
(Pengkayaan 0,71%)

5. BBN yang diperlukan (ton)
6. U-afaun yang diperlukan (ton)

BBN-Total

7. BBN yang diperlukan, (3)+ (5), (ton)
8. U-ilam yang diperlukan, (4) + (6), (ton)

—
—

85,8
86,7

100,8
101,8

186,6
188,5

600
600

85,8
86,7

201,6
203,6

287,4
290,3

600
1200

85,8
86,7

302,4
305,4

388,2
391,7

600
1800

85,8
86,7

403,2
407,2

489
493,9

600
2400

403,2
407,2

403,2
407,2

—
2400

171,6
173,3

604,8
610,8

776,4
784,1

2 x 600
3600

257,4
260

907,2
916,3

1164,6
1176,3

3x601
5400

171,6
173,3

1108,8
1119,9

1280,4
1292,9

6600

9. Pu yang diproduar (ton) 0,26 0,52 0,78 1,04 1,04 1,55 2,32 2,84



TABEL VII: DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR BERDASARKAN MODIFIKASI NPPS-RAMALAN RENDAH (HWR & PWR)

No. U t a i a n 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

1. Tambahan PLTN (MWe)
(H HWR; P PWR)

2. PLTN, akumulatif (MWe)

BBN-Iwnawal
3. BBN yang diptilukan (ton)
4. U-oIam yang diperlukan (ton)
5. SWU yang diperlukan (1000 SWU)

6.
BBN-Iaui tambahan
BBN yang diperlukan (ton)

7. U-alam yang diperlukan (ton)
8. SWU yang diperlukan (1000 SWU) -

BBN-Total
9. BBN yang diperlukan, (3) + (6), (ton)

10. U-alam yang diperlukan, (4) + (7), ton
11. SWU yang diperlukan (1000 SWU)
12. Pu yang diprodusir

(Burn up, HWR = 74 MWh/kg
PWR = 32^ MWh/kg

600 (H) 600 (H) 600 (H) 600 (H) - lxlO00(P) 1 x 100(Pj

600(H) 1200(H) 180CKH) 2400(H) 2400(H) 3400(H/P) 5400(H/P) 6400(H/P)

85,8
86,7

—

100,8

101,8
—

186,6

1884
-
_

85,8
86,7

—

201,6

203,6
—

287,4

290,3
-
_

85,8
86,7
—

302,4

305,4
—

388,2

392,1
0,26
0,26

85,8
86,7
—

403,2

407,2
—

489

493,9
0,52
0,52

—
—

209

403,2

407,2
89,6

403,2

407,2
0,78
0,78

79*
372
418

403,2
344*

569,6
179,2

158*
748
209

403,2
102,8*
893,4

89,6

79* *U-diperkaya
372

403,2
137,1*

1055,4

403,2 403,2
1134* 260,8*
941,6 1641,4

1,04 1,04
1,04 1,04

403,2
216,1*

1427,4

1,26 1,60 1,82



b. Seberapa jauh kemampuan negara-negara industri untuk mengekspor PLTN tanpa
jaminan suplai U-diperkaya ?

c. Seberapa jauh negara maju pada umumnya, Amerika Serikat pa da khususnya, mampu
membatasi/melarang petnbangunan fasilitas pengkayaan/olah ulang di negara-negara
lain tanpa imbalan jaminan suplai U-diperkaya ?

d. Berapa besar kemungkinah berhasilnya usaha-usaha internasional dalam rangka me-
menuhi kebutuhan bahan-bahan fisil (U-diperkaya, Pu) dengan membangun pusat-
pusat pengkayaan, olah ulang serta pengaturan-pengaturan ekspor, sampah radio-
aktif dan kerjasama-kerjasama lainnya ?

Jelaslah bahwa masalah-masalah tersebut lebih banyak harus dipecahkan oleh pihak-
pihak pemerintah dalam bentuk kebijaksanaan tertentu daripada oleh pihak-pihak in-
dustri ataupun perusahaan listrik.

Dengan gambaran kebutuhan BBN yang diperlukan seperti di atas, maka untuk
program nuklir nasional dengan campuran PLTN jenis HWR dan LWR, belum memerlu-
kan fasilitas olah ulang di Indonesia, apalagi bila dianut kebijaksanaan penggunaan tipe
HWR semata-mata. Demikian pula diperkirakan bila studi Perencanaan Tenaga Nuklir
diperpanjang s/d akhir abad ini, khususnya mengingat kapasitas minimum suatu fasilitas
olah ulang adalah ± 1500 ton/tahun. Sebaliknya, kecenderungan kerjasama antar bebe-
rapa negara (dapat pula berbentuk kerjasama regional) dalam olah ulang pada tahun
90-an, dapat dijadikan arah ataupun pedoman dalam melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah
untuk nanti turut berpartisipasi di dalamnya.

Tanpa adanya instalasi olah ulang yang beroperasi secara komersiil di Indonesia
s/d akhir abad ini, akan banyak sekali mengurangi persoalan pengelolaan sampah radio-
aktif aktivitas tinggi.

3.3. SARAN-SARAN:

Dalam rangka menangani masalah bahari bakar nuklir dari program nuklir nasional,
beberapa saran dapat dikemukakan sbb.:
1. Pembaharuan studi Perencanaan Tenaga Nuklir perlu dilakukan dengan memper-

hitungkan kenaikan-kenaikan harga dan perkembangan internasional lainnya yang
telah terjadi sejak studi yang lalu, serta sekaligus meninjau kondisi-kondisi/asumsi-
asumsi dari keadaan dalam negeri dengan berpedoman pada hasil-hasil perumusan-
perumusan Panitia Teknis Energi. Dengan pembaharuan studi tersebut, akan dapat
dirumuskan suatu perencanaan yang lebih mantap dari daur bahan bahar nuklir, ke-
giatan mana secara potensiil dapat ditangani sendiri di dalam negeri disamping mem-
punyai nilai-nilai ekonomis dan politis yang penting.

2. Perlu diikuti secara saksama dan terus menerus perkembangan yang terjadi di dunia
internasional agar dapat mempertajam pandangan kita untuk menentukan kebijak-
sanaan-kebijaksanaan mendatang.

3. Pengadaan tenaga kerja ahli dan trampil dalam jumlah dan kwalitas yang cukup,
diperkirakan akan merupakan salah satu penghambat dari partisipasi dalam negeri
pada pelaksanaan program nuklir nasional. Disarankan agar masalah ini dipecahkan
secara sungguh-sungguh.

4. Dari uraian-uraian pada bab 2 dapat dilihat bahwa kurang lengkapnya pengaturan
dapat menghambat kelancaran suatu program tertentu. Karenanya disarankan agar
dari sekarang sudah mulai difikirkan segala sesuatu yang menyangkut daur bahan
bakar nuklir, mulai dari penambangan, pengolahan, fabrikasi dll.-nya untuk pada
saatnya dituangkan dalam peraturan-peraturan.
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4. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari tulisan ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan pokok :

1. Walaupun terjadi perkembangan-perkembangan baru dari daur bahan bakar nuklir
hlngga seolah-olah daya saing PLTN terancam, namun PLTN akan tetap mempunyai
saham yang besar bagi usaha memenuhi kebutuhan energi pada beberapa dekade
mendatang.

2. Perkembangan-perkembangan yang terjadi pada daur bahan bakar nuklir disamping
kenaikan-kenaikan harga seperti juga yang dialami oleh komoditi-komoditi/jasa-jasa
lainnya, juga menyangkut masalah-masalah sosial, politik dan keamanan. Dengan ter-
batasnya pilihan teknologi lain yang dapat diandalkan dan sumber yang ada,
maka masalah daur bahan bakar internasional harus dan akan terpecahkan pada akhir
dasa warsa ini, pada saat mana juga diharapkan kepastian terdapat tidaknya endapan
mineral radioaktif yang pertama di Indonesia. Pada gambaran internasional, masalah-
masalah tambahan kapasitas pengkayaan, beroperasinya instalasi-instalasi olah ulang
secara komersiil, pengaturan dan pengkelolaan sampah-sampah radioaktif aktivitas
tinggi, dan pola-pola kerjasama internasional diharapkan sudah terwujud.

3. Ditinjau dari jumlah uranium alam yang diperlukan, jaminan kontinuitas suplai U-
diperkaya dan jasa-jasa lainnya, dan bila pembaruan NPPS menunjukkan perlu di-
bangunnya PLTN pada pertengahan tahun 80-an maka PLTN-PLTN pertama di Indo-
nesia sebaiknya dari tipe HWR. Campuran PLTN jenis-jenis HWR dan LWR dapat di-
pertimbangkan di kemudian hari bila gambaran masalah-masalah pengkayaan ura-
nium dan olah ulang sudah membaik dan atau pemanfaatan bahan bakar campuran
U dan Pu pada PLTN jenis LWR.

4. Program Nuklir Nasional secara keseluruhan akan lebih mantap bila bertumpu pada
terdapatnya cadangan uranium di Indonesia. Menggalakkan kegjatan eksplorasi di-
samping memperkokoh tumpuan tersebut juga akan memungkinkan fleksibilitas
pelaksanaan program.

5. Kerjasama antar negara akan merupakan ciri dari pemecahan masalah bahan bakar
nuklir. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemanfaatan optimal tenaga atom ba-
nyak tergantung pada terwujudnya kerjasama-kerjasama internasional yang menyang-
kut aspek-aspek ekonomi, teknologi, keamanan dan politik. Pada gilirannya, berha-
silnya program nuklir nasional tergantung pula pada bagimana kita berpartisipasi dan
dapat menarik manfaat dari kerjasama antar negara tersebut.
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PERKEMBANGAN ONGKOS MODAL
PUSAT LISTRIK TENAGA NUKLIR

Oleh :

Sutaryo Supadi
StafBATAN

Subkomisi Teknologi Reaktor KP2PLTN
Bagian TeknikNuklir U.G.M.

1. PENDAHULUAN.
Sampai dengan pertengahan 1973, ramalan pembangunan PLTN-PLTN yang dida-

sarkan atas pengalaman kontrak-kontrak terdahulu serta perkiraan-perkiraan harga pada
masa-masa mendatang menunjukkan kenaikan yang meningkat, bahkan diratnalkan pada
akhir abad saham energi nuklir akan mencapai sepertiga dari penyediaan energi listrik
dunia. Hal ini semata-mata dibandingkan dengan energi yang dibangkitkan oleh pusat-
pusat listrik yang menggUnakan minyak sebagai bahan bakar, yang pada saat itu seharga
$ 2 — $ 3 per barrel. Kemudian harga minyak naik menjadi $ 8 - $ 12 per barrel sesudah
krisis energi. Tentu saja hal ini menambah optimisme ramalan pembangunan PLTN—
PLTN. Tetapi pada akhir 1975 ternyata program nuklir di banyak negara justru menun-
jukkan ramalan pembangunan PLTN yang rendah, malahan lebih kecil dari ramalan yang
dibuat pada saat sebelum krisis energi.
Penjelasan dari keadaan tersebut antara lain ialah :
a. Sebelum krisis energi, perusahaan-perusahaan listrik mempunyai cadangan pembang-

kitan yang berlebihan. Krisis energi yang kemudian diikuti dengan resesi menyebab-
kan berkurangnya permintaan akan tenaga listrik, hingga pembangunan-pembangun-
an baru dari pusat-pusat listrik menjadi tidak perlu.

b. Usaha konservasi.
c. Kenaikan ongkos modal PLTN.

Tulisan ini akan menguraikan perkembangan ongkos modal PLTN, dan sejauh
mungkin membahas masing-masing kornponen dari ongkos modal tersebut.

2. KENAIKAN ONGKOS MODAL.
Data-data mengenai kenaikan ongkos modal, khususnya yang menggambarkan

angka-angka selama 3 tahun terakhir, sangat sedikit dan sulit dikumpulkan. Barangkali
keadaan ini mencerminkan bahwa pada saat ini suatu pasaran PLTN yang terbuka belum
terwujud kembali setelah goyah akibat krisis energi akhir 1973 ybl. Kalaupun ada kontrak
-kontrak pembelian yang ditanda tangani, maka hal tersebut semata-mata didasarkan atas
"pengertian" fihak-fihak penjual dan pembeli dan bukan atas suatu harga pasaran yang
nantinya kurang dapat digunakan sebagai bahan-bahan perencanaan waktu-waktu menda-
tang. Walaupun demikian, disadari bahwa perkembangan ongkos modal PLTN perlu
dikemukakan, sekedar memberikan gambaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Dalam
tulisan ini akan dikemukakan beberapa kasus perhitungan yang kebetulan satu dengan
lainnya kurang ada persamaan dalam metoda penghitungannya, yaitu dari IAEA (1),
Amerika Serikat (2) dan Canada (3).

Bila ditinjau sepintas lalu, kenaikan ongkos modal dari PLTN jenis PWR selama
7 — 8 tahun terakhir seperti pada Tabel 1, maka seolah-olah tidak ada pegangan lagi ten-
tang kegunaan angka-angka dalam perencanaan-perencanaan yang akan datang.
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Tabell: Perkiraan Ongkos Modal PLTN jenis PWR, Daya 1000 MWe
(termasuk eskalasi) (1)

Saat Perkiraan

Saat Operas

Ongkos modal/kwe
(US $ pada tahun
yang bersangkutan

Medio 67

Medio 71

134

Meiio

Medio

200

69

74

Medio 72

Akhir77

350

Awal 73

Akhir77

440

Akhir74

Akhir83

720

Angka-angka di atas merupakan hasil dari suatu studi yang mendalam dari Komisi Tenaga
Atom Amerika Serikat, dan perbandingan unit ongkos nodal tahun 67 dan 74 kira-kira
6 kali lipat. Karena harga-harga peralatan maupun upah tenaga kerja tidak berlipat ganda
sebanyak itu selama selang 7 tahun, maka tentu timbul pertanyaan apa yang sebenarnya
menyebabkan kenaikan-kenaikan tersebut.

.Kenaikan ongkos modal secara unrum dapat dibagi dua yaitu disebabkan oleh inflasi
dan yang kedua a.l. disebabkan oleh pertambahan persyaratan-persyaratan keamanan,
waktu konstruksi yang lebih lama, dan makin besamya biaya-biaya tak terduga. Untuk
menjelaskan kenaikan-kenaikan ongkos oleh inflasi, periksa gambar 1, yang merupakan
perincian dan angka-angka pada tabel I. Dari gambai dapat dilihat bahwa komponen-
komponen eskalasi selama pembangunan dan ongkos tambahan karena persyaratan
keamanan dan lingkungan mulai muncul pada perhitungan ongkos modal bahkan pada
tahun-tahun terakhir merupakan saham yang cukup besar. Juga dapat dilihat bahwa
bunga selama pembangunan akhirnya menjadi komponen yang berarti pula. Perlu disebut
di sini bahwa tidaklah mungkin memperbandingkan angka-angka itu begitu saja, karena
nilai dollar dinyatakan pada masing-masing tahun yang bersangkutan, PLTN beroperasi
pada tahun-tahun yang berbeda dengan lama konstruksi yang berbeda pula, dan mem-
perkirakan bunga modal selama konstruksi pada saat terjadi inflasi. Suatu hal yang mem-
buat lebih lurnit lagi ialah suku bunga tergantung dari besarnya eskalasi, di mana yang
terakhir merupakan perkiraan pula.

Bila nilai dollar dibuat sama, misalnya nilai dollar pada pertengahan tahun 1974,
dan eskalasi dihapuskan serta bunga selama konstruksi disesuaikan, maka perbandingan
ongkos modal PLTN tahun 1974 dan 1969 dapat dibaca pada tabel II, yang sekaligus
dengan metoda yang sama juga memperbandingkan ongkos-ongkos modal dari PLTU
minyak dan batu bara.

Tabel II: Perbandingan ongkos modal, PLTN, PLTU Minyak dan Batubara
1000-1100 MW(e) (Nilai dollar medio 74, $/kw(e)

LWR PLTU - Batubara PLTU - Minyak

Perkiraan 1969 267 235 200

Perkiraan 1974 500 + 75 425 + 40 350+25

Perbandingannya 1,59 2,15 1,64-2 1,63-1,88
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Gambar 1: PERINCIAN ONGKOS MODAL P L T N .
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Walaupun angka-angka di atas hanya merupakan angka teoritis dalam arti bahwa
bukan merupakan angka dari suatu pembelian tertentu, tetapi dapat mcmberikan petun-
juk-petunjuk sbb.:
1. Perkiraan ongkos modal PLTN naik antara 60% - 115% selama lima tahun (1969-

1974), dan tidak 200% seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1.
2. Perkiraan ongkos modal dari PLTU juga naik, walaupun sedikit lebih kecil dibanding

dengan nuklir.
3. Daerah perkiraan harga untuk nuklir lebih lebar dibanding dengan pembangkit

termis.
Dengan penjelasan-penjelasari di atas, kiranya bam mungkin untuk menelaah

"Kenaikan-kenaikan riil" dari ongkos modal PLTN komponen per komponen. Referensi
(1) tidak memgrincinya, tetapi terdiri dari ongkos tambahar; karena persyaratan kca-
manan dan lingkungan, bertambah mahalnya peralatan-peralatan, jasa-jasa konstruksi,
dan biaya "contigency", serta makin lamanya waktu pembangunan. Brandfou (2), mem-
bahas sebagian kenaikan-kenaikan komponen ongkos modal PLTN yang terjadi di Ameri-
ka Serikat, dan bahkan menggunakan perkiraan yang lebih mutakhir, yaitu th. 1975.
Pada gambar 2 dapat dilihat perincian kenaikan tersebut.
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Gambar 2: ONGKOS PEMBANGUNAN UNIT PLTN i 100 MWe.
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Pada gambar 2, ongkos langsung mencakup pula ongkos tambahan :tarena persyaratan
keamanan dan lingkungan serta contigency pada gambar 1, sedangkan bunga selama
pembangunan tercakup dalam ongkos tidak langsung. Selanjutnya Brandfon juga meng-
gunakan istiJah Dana Selama Pembangunan ( D S J ) yang merupakan bagian dan ongkos
tidak langsung. Yang dimaksud dengan DSP adalah selain bunga selanu pembangunan
dari sebagian modal yang didapat dan pinjaman luar, juga peihitungan "bunga" dari
"equity" yang digunakan untuk turut membiayai pembangunan PLTN teisebut.

Kenaikan ongkoc modal juga disebabkan oleh menurunnya produktivitas dari
pekerja-pekerja, yang disebutkan menurun 2,5% per tahun selama perioda 73 - 75,
padahal kompensasi rata-rata per jam naik dengan 7% per tahun sejak 1968 dan bahkan
naik menjadi 11,5% sejak pertengahan 1974. Pada tahun 1975, walaupun terjadi resesi,
tetapi karena perusahaan-perusahaan menjadi sangat cermat terhadap pengeluaran-
pengeluaran maka produktivitas naik lagi dan dengan masih ada kenaikan kompensasi
karyawan sebesar 7% maka satuan ongkos tenaga kerja mengalami kenaikan lebih dari
3%. Bertambahnya ongkos tenaga kerja mengakibatkan kenaikan hasil-hasil industri.
Selama tahun 1974 harga-harga barang industri naik sebesar 28% yang kemudian me-
nurun menjadi 6% sejak pertengahan 1975. Indeks bahan-bahan menunjukkan kenaikan
yang lebih besar lagi. Indeks barang-barang dari metal naik 28% pada tahun 1974 se-
dangkan besi dan baja 38%.

Dengan adanya kenaikan dari biaya modal PLTN yang cukup besar oleh sebab-
sebab yang satu dan lainnya sating berkaitan, maka umumnya fihak pembuat PLTN
saat ini tidak mengajukan penawaran dengan harga "Pasti", tetapi sebagian dari harga
dikaitkan dengan indeks pekerja dan sebagian lagi dengan indeks material. Ini berarti
penawaran akan naik sesuai dengan kenaikan indeks-indeks tersebut. Hanya sebagian
kecil saja dari penawaran dinyatakan dengan harga pasti dengan tentu saja sudah mema-
sukkan perkiraan eskalasi pada sebagian harga tersebut.

Guna kelengkapan, perlu dikemukakan data-data dari ongkos modal PLTN jenis
CANDU. Tabel III memuat ringkasan ongkos modal PLTN berkapasitas 638 MWe
CANDU dan 600 MWe PWR. Referensi (3) memang sengaja dipersiapkan untuk bahan
perbandingan antara kedua jenis reaktor tersebut. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk
penghitungan ongkos modal PLTN CANDU adalah :

1. Reaktor dibangun di "middletown" Amerika Serikat.
2. Menggunakan asumsi— yang sama perihal tenaga kerja, penampilan (performance)

reaktor, dan data-data ongkos maupun skala waktu.
3. Telah menggunakan desain mutakhir yang mencakup persyaratan-persyaratan tam-

bahan bagi keselamatan maupun lingkungan.
4. Menggunakan data-data dari pengalaman pembangunan reaktor sejenis yang sedang

mendekati penyelesaiannya.
Penampilan data-data tersebut dalam satu tabel dengan PLTN jenis LWR dimak-

sudkan untuk membandingkan ongkos modal kedua jenis reaktor tersebut, walaupun
perlu dengan sikap yang kritis. Beberapa hal dapat dikemukakan, antara lain :

1. Referensi (4) apakah sudah memasukkan persyaratan desain yang mutakhir. Hal
ini perlu dikemukakan karena studi di Amerika Serikat tentang ongkos modal ini
yang tertuang dalam publikasi WASH—1230 belum mencakup persyaratan-persya-
ratan desain tambahan yang mutakhir.

2. Perhitungan untuk CANDU mendasarkan atas 6 tahun waktu konstruksi. Kiranya
kurang realistis juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada sekarang. Seba-
liknya perlu disebut berapa lama dibutuhkan untuk membangun PWR. Dari tabel
dapat dilihat bahwa perbedaan 2 tahun waktu pembangunan akan berarti pern-
bayaran bunga selama konstruksi yang cukup berarti/besar jumlahnya.
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TABEL III: RINGKASAN ONGKOS MODAL PLTN, CANDU din PWR UNIT PERT AM A, UALAM R1BUAN DOLLAR

U R A I A N

A. ONGKOS LANGSUNG

1. Lokasi, izin tanah Bangunan fisik:

2. Struktur bangunan, fasilitas lokasi
3. Reaktor dan sistim pembangkit uap
4. Instalasi turbin
5. Instalasi pembangkit listrik
6. Alat dan instalasi Iain-lain

Sub total instalasi
7. Contigency
8. Cadangan
9. Pekerjaan khusus

CANDU 638 MW,(e), dolUr AS,
lama konstruksi 72 bubn

Peralatan
2.526

77.349
58.784
6.964

147.611

Bahan-bahan
22.958

499
1.454

770

31.619

Juli 1976 (3)

Tenaga Kerja
32.980
18.135
11.701
6.328

78.210

PWR 600 MW(e),
AS, Januari 1976

1.000
Jumlah

58.464
95.933
66.939
14.062

257.440
—
—
-

doltar
(4)

1.000
Jumlah

35.800
68.900
59.800
20 700
4.700

189.900
23.400
4.400
9.000

Sub total instalasi fisik

B. ONGKOS TAK LANGSUNG

10. Fasilitas konstruksi
11. Pengelolaan konstruksi dan teknik
12. Asuransi, pajak, Jan Jj»n-lainnya

(+ biaya pendidikan*)

147.61 31.619 78.210

13. "Capability penalty"
14. Bunga modal selama pembangunan (11%)

Sub jumlah ongkos tak langsung
Jumlah irstalasi pusat listrik

257.440

Jumlah total ongkos PLTN (permulaan proyek)
Jumlah total ongkos PLTN pada permulaan
operasi (dihitung eskalasi 10% selama pembangunan).

226.700

42.810
69.660

2.630

115.100
373.540

18.900
64.000

18.600

101.500
328.500

3.300
108.500
441.000

607.900



3. Walaupun pengeluaran-pengeluaran untuk no. 7, 8 dan 9 tabel HI untuk PLTN
CANDU tidak disebut secara eksplisit, tetapi dari uraian yang diberikan dapat di-

simpulkan bahwa sudah termasuk dalam pengertian nomor-nomor sebelumnya.
4. Agar lebih realistis, perhitungan ongkos modal mutlak periu ditambah dengan bunga

selama pembangunan, dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku sekarang yaitu
jarang ada penawaran "harga pasti" maka periu pula ditambahkan dana untuk
menutup eskalasi selama pembangunan. Dengan "cash flow" untuk tahun-tahun 1,
2, 3 , 4 , 5 dan 6 masing-masing sebesar 8%, 25%, 29%, 23%, 11% dan 4% dari jumlah
biaya instalasi, serta bunga 11%, maka ongkos tidak langsung dari CANDU akan
bertambah maksimum sebesar US $ 113.819.000,-
Bila eskalasi sebesar 10% ditambahkan selama pembangunan seperti hasilnya perhi-
tung»n pada PWR, rnaka ongkos modal PLTN CANDU akan berkisar pada US.
$. 1100,-/KWe.

3 . KESIMPULAN.

Beberapa hal dapat dikemukakan sebagai kesimpulan mengenai ongkos modal
PLTNsbb.:
1. Selama selang 5 tahun sejak 1969, ongkos modal PLTN telah naik dengan 1,59—

2,15 kali, di mana ongkos modal dari pusat-pusat listrik tennis juga naik sedikit
lebih kecil dari ongkos-ongkos tersebut. Kenaikan-kenaikan selain disebabkan oleh
inflasi dan eskalasi juga disebabkan oleh tambahan persyaratan keamanan dan ling-
kungan, tingginya kwalitas yang diminta, masalah desain dan teknis yang lebih
kompleks, tuntutan pengelolaan proyek yang lebih cermat, dan berkurangnya pro-
duktivitas dari beberapa sektor ekonomi. Secara terperinci sulit ditentukan kon-
tribusi kenaikan dari masing-masing faktor penyebab, karena satu dengan yang lain-
nya saling berkaitan. Ongkos modal PLTN berkapasitas 600 MWe, tanpa bahan
bakar isian awal (dan air berat bagi CANDU) mencapai sekitar US.$. 1000,- /KW (e)

2. Patokan menghitung ongkos modal temyata berbeda-beda. Cara menghitung ongkos
tidak langsung memang kurang ada pedomannya karena banyak tergantung dari
kebijaksanaan maupun tata kerja dari pemilik PLTN. Sebaliknya, untuk ongkos
langsung sedikit banyak sudah ada pedomannya yang periu kita hayati. Hal ini periu
untuk menganalisa "nilai" dari angka-angka yang disajikan di beberapa literatur
dan yang lebih penting lagi bila kita di suatu saat mulai tmmbangun PLTN.

3. Bagian dari ongkos modal yang menyangkut peralatan, bahan-bahan maupun tenaga
kerja biasanya dikaitkan dengan suatu indeks tertentu aitinya berubah mengikuti
perubahan yang terjadi. Pengkaitan atas indeks-indeks tertentu dan perubahan ong-
kos yang disebabkan oleh pengunduran waktu konstruksi mengakibatkan bahwa
pada saat ini penanda tanganan suatu kontrak pembelian PLTN lebih banyak dida-
sarkan atas persetujuan sesaat antara penjual dan pembeli, atau dengan perkataan
lain kurang dapat dinyatakan berlaku secara lebih umum.

4. Umumnya, lama konstruksi tidak dapat dipertahankan selama 6 tahun lagi, melain-
kan mundur menjadi lebih kurang 9 tahun. Perhitungan ongkos modal menjadi sangat
sensitif terhadap pengunduran tersebut, misalnya dengan 6% per tahun eskalasi,
maka perbedaan selama 3 tahun akan menaikkan ongkos modal menjadi ± 20%,
belum terhitung bunga atas pinjaman.

177



DAFTAR PUSTAKA

1. Krymm, Rurik, "A New look at Nuclear Power Cost", IAEA Bulletin, vol. 18,
no. 2,1976.

2. Brandfou, William W., "Economics of Nuclear Power", lecture 2.1.2. IAEA Inter-
regional Training Course on Nuclear Power Plant, Argonne, USA, 1976.

3. Candu 600 MW(e) Pressurized Heavy Water Reactor Plant, "Summary investment
cost study and plant description", IAEA, 1976.

4. Jasif Ilyas, AJ. Suryadi, "Aspek-aspek Teknologis dan Ekonomis Dalam suatu
PLTN", Proceedings Lokakarya Keselamatan Reaktor dan Segi Humasnya, Batan,
1976.

178



DISKUSI

EC. Yohannes ( F.T.- UGM )

Bila ada uangnya maka reaktor tipe apa saja dan buatan mana saja yang akan
masuk pertimbangan dan tempat-tempat mana saja yang dipertimbangkan
untuk lokasi PLTN.

Sutaryo Suptdi M.Sc.

Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan yang mudah ini. Tentu hams
melewati feasibility study, dimana secara komprehensif di telaah hal-hal yang
Sdr. kemukakan tad Biasanya feasibility study berlaku untuk suatu lokasi
tertentu. Dalam hal . idonesia, lokasi yang menjadi pilihan utama adalah di
daerah Muria Lasem.

Prof. M X Zen ( MENEG. RISET )

1. Harus ditekankan bahwa PLTN sangat didominir oleh "Capital charges", Capital
charges berbandinglurusdengan construction cost dan berbanding balik dengan
"plant capacity factor". Apakah hal tersebut akan berobah.

2. Seberapa jauh kebenaran anggapan yang mengatakan bahwa dua reaktor di-
bangun disatu daerah yang sama lebih murah ?

3. Apa komentar Sdr. terhadap anggapan bahwa besaran standard 1,300 KW
paling ekonomis; hanya 50-75% lebih besar dari reaktor dalam kapasitas se-
paroh dari besaran tadi.

4. Hal ini sayangnya tidak Sdr. bahas! (Apa benar ?).

Sutaryo Supadi M.Sc.

1. Saya kira tidak.
2. Akan diperoleh keuntungan yang maksimal bila PLTN kedua di bangun di-

tempat yang sama sekitar 2 th. setelah PLTN pertama mulai dibangun. Ke-
untungan akan berkurang makin lama selang pembangunan kedua PLTN ter-
sebut. Dapat di katakan bahwa pada selang 5 th. keuntungan akan bersifat
marginal.

3. Biaya pembangunan PLTN ($/Kw) tidak berbanding luas dengan besarnya
kapasitas PLTN. Makin besar kapasitasnya, lebih sedikit satuan pembiayaan-
nya. Karena PLTN capital intensive dan digunakan untuk memikul beban
dasar, maka logis kalau unit yang besar akan lebih ekonomis.

AJ.Surjadi(BATAN)

1. Baru-baru ini program computer WASP yang digunakan untuk NPPS telah di-
perbaiki dengan dapat dimasukkannya PHWR dalam program tersebut.

2. Pada saat ini telah dapat dipesan jasa-jasa pengkayaan uranium mulai tahun
80-an pada 12 negara. Jadi sudah tidak lagi dimonopoli oleh beberapa negara
saja.

3. Dalam pembuangan sampan juga telah diadakan percobaan sampah nuklir
laut, seperti yang telah dilakukan oleh NEA disebelah barat Inggris.

Sutaryo Supadi M.Sc.

Terima kasih atas penjelasan Saudara.
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Budi Sudarsono ( BATAN )

I. Kedua program ini amat berharga untuk disajikan, dalam lokakarya dalam
menunjukkan besaran biaya modal yang dihadapi dalam pembangunan PLTN,
terutama perkembangan' sejak 6-7 th. terakhir. Bagian terbesar dalam kompo-
nen biaya modal adalah IDS (Interest During Construction) dan Eskalasi yang
keduanya ditentukan oleh bunga atas modal dan laju inflasi. Sehingga penting
sekali untuk menekan biaya modal dengan perencanaan dan persiapan yang
matang.

II. Kami ingin memberi komentar atas kesimpulan Sdr. Sudja. Seperti pengetahu-
an saya baru satu kali terjadi penawaran yang menyatakan PWR, BWR dan
PHWR. Sulit sekali untuk membuat spesifikasi bagi LWR yang berlaku bagi
PKWR. Sebaliknya jika penawaran harus diadakan maka hanya bisa dilaksana-
kan untuk LWR. Mengenai pilihan atas PHWR, Indonesia tidak akan sendiri.
India di Pakistan membangun PHWR, begitu juga Argentina, Jepang dan Italia
juga mempertimbangkan PHWR. Memang posisi negara berkembang amat sulit
dalam perencanaan tenaga nuklir. Pemilihan jenis PLTN harus didasarkan atas
perkembangan jangka jauh dan dilihat dari sernua segi termasuk peluang untuk
pengembangan teknologi. Pilihan atas PHWR adalah yang "terbaik" di antara
pilihan yang kurang baik.

III. Dalam studi NPPS untuk semua negara, IAEA selau berpegang pada pendapat
bahwa PHWR dan PWR adalah "ekivalen" atau sama dari segi ekonomi akan
tetapi selalu PWR yang dipilih karena jenis ini terbanyak. Seperti telah dikemu-
kakan sekarang IAEA sudah bisa memperhitungakn PHWR dalam perhitungan-
nya. Sehubungan dengan ini Sdr. Sudja mengutip hasil studi untuk Turki
(reference 1). Tetapi tidak mengutip hasil studi tersebut yaitu bahwa untuk ke-
adaan di Eropa urutan ongkos pembangkitan adalah PWR, HWR dan BWR.
Juga dikatakan bahwa hasil perbandingan itu tidak berbeda jauh: ketidak-
pastian mengenai-asumsinya lebih besar.

Sutaryo Supadi MSc.

Terima kasih atas tambahan-tambahan penjelasan dari Saudara.

Ria Simatupang ( PLN )

Dalam uraian pemilihan jenis PLTN terlalu ditekankan ketergantungan mengenai
persoalan bahan bakar enriched uranium yang manfaat dalam waktu dekat sudah
supplying tetapi kurang mengenai ketergantungan persoalan teknik dan peralatan-
nya sendiri kelak.
Hal ini perlu dipikirkan dalam pemilihan jenis PLTN-nya, know how teknik dan
Spare parts di stop, PLTN-nya jua kelak tidak bisa jalan.

Sutaryo Supadi M.Sc.

Saya sangat sependapat dengan Saudara, bahwa know how teknik dan cadang-
an spare parts perlu juga dipikirkan demi langgengnya operasi PLTN. Masalah
enriched uranium kelak sengaja didalami pembahasannya karena memang itu
adalah judul prasaran.

IT. Hasan Babsel

1. Dalam statement pembicara bahwa Jepang berpaling kepada supply teknologi
nuclear dari USA. Sedang pada statement lainnya bahwa Carter "stop Proses
ulang dan breeder" maka akan disupply U yang diperkaya.
Tapi kenyataan Jepang sekarang ini (kalau tidak salah) sedang berusaha untuk
membangun fast breeder reactor (setelah selesainya study/perencanaannya)
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2. Secara persisinya bagaimana sebenarnya: bentuk dan susunan kimiawi dari
Nuclear fuel dari sejak penambangan, pemurnian, fabrikasi di PLTNnya (rod/
powder), konversi, pengkayaan didalamnya.

3. Berapa banyak Negara yang sudah menandatangani/dan belum pada treaty
NPT.

Sutaryo Supadi MSc.

1. Sepanjang pengetahun saya Jepang relatif masih jauh dibelakang dalam masalah
pembangunan fast breeder reactor bila di banding dengan negara Amerika,
Perancis dsb.

2. Pada gambar penambangan Uranium menghasilkan konsentrat U 3O 8 (padat),
btta akan diperkaya maka dikonversikan menjadi UF6 (gas), dan kemudian
untuk bahan bakar bentuk kimiawinya adalah UO2, dalam bentuk pellet yang
diselubungi dalam sebuah tabung bahan bakar nuklir.

3. Angka yang pasti saya tidak ingat Tetapi dari negara anggota IAEA, hanya se-
kitar 15% belum menandatangani NPT.

Sudjono Djenuddin ( PLN )

Apakah tidak perlu dengan hati-hati disertai penjelasan-penjelasan penentuan PLTN
tipe HWR dan LWR untuk tidak menyebabkan tanggapan yang salah?

Sutaryo Supadi MSc.

Saya setuju dengan pendapat Saudara dalam prasaran pembahasan jenis PLTN
(HWR atau LWR) semata-mata ditinjau dari bahan bakar saja, yang tidak dapat
disangkal memang merupakan salah satu faktor penentu yang pen ting. Ingat
daya saing PLTN terletak pada bahan bakarnya.

IT. Suhamo ( PRAB. BATAN )

1. Mengingat pengkayaaan uranium di Indonesia untuk waktu yang relatip singkat
tidak mungkin kita laksanakan sehingga tetap berupa Uranium-alam.

2. Bila betul nantinya kita memilih HWR (CANDU). Pertanyaan:
a. Apakah data-data persediaan U-alnm di Indonesia sudah mampu untuk

operasi kontinue/bisa tercakup sendiri?
b. Sudah sejauh mana data-data ekspedisi dalam mencari cadangan uranium

di Indonesia?

Sutaryo Supadi M.Sc.

1. Mohon maaf saya tidak tahu tentang data-data yang Saudara maksud.
2. Sepanjang pengetahuan saya sekarang sedang dilakukan ekspedisi detail

di salah satu tempat tujuannya menentukan besarnya cadangan, apakah ekono-
mis atau tidak untuk ditambang.

PROF. M.T. ZEN (MENEG RISET).

Bagaimana kalau Lokakarya : memakai istilah baik bagi nuclear waste dan jangan
menggunakan "sampah".

Sutaryo Supadi M.Sc. ( PUSLIT. - GAMA )

Setuju, selanjutnya terserah pada Lokakarya.

M.T. Zen ( MENEG. RISET )

1. Nozzle proses belum terbukti berhasil.
2. Berdasarkan enrichment cost $ 80/SWU ini 2 mills/kwh (Gaseous diffusion)

apa benar ini?
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3. Bagaimana prospek dari enrichment dengan Laser yang sedang dikembangkan.
Katanya dapat menghemat uranium.

4. Bagaimana tanggapan Sdr. terhadap idee mendirikan enrichment di Indonesia
dengan menggunakan potensi tenaga air yang terperinci/atau listrik dan
sumber-sumber lain (batu bara, gas alam) sekalipun Indonesia belum/tidak akan
bergerak dalam nuclear energy secara besar-besaran. Dus dari segi usaha saja.

5. Bagaimana proses olah-ulang, enrichment uranium processing dsb, untuk
ASEAN ?

6. Bukankah nuclear policy USA lebih bermotif ekonomi, karena nuclear mono-
poly USA sudah dipatahkan ?.
Dalam beberapa aspek Perancis sudah lebih maju dari USA (Breeder misalnya).

Sutaryo Supadi M.Sc.

1. Dalam tahap komersiil memang belum beroperasi, tetapi dalam tahap proyek
pilot sedang dicoba dan berhasil.

2. Saya hitungnya dahulu.
3. Secara teoritis pengkayaan dengan laser memang cerah prospeknya, dan jelas

akan dap"t jauh lebih murah dari metoda yang lain.
4. Kalau se_..ata-mata ditinjau dari segi usaha, maka dasarnya tentu ekonomi.

Maka suatu enrichment plant dapat saja didirikan di Indonesia asal ekonomis.
Perlu kiranya memberi komentar tambahan, yaitu adanya enrichment plant
akan menyebabkan efek ganda yang positif ditinjau dari transfer of know
how dan pengembangan teknologi di Indonesia. Walaupun demikian perlu pula
dipikirkan apakah dari segi keamanan dan politis, Indonesia tidak mengalami
efek-efek yar.g negatif yang disebabkan oleh ikatan-ikatan dari masuknya
modal asing khusus dalam pengkayaan uranium ini.

5. Ditinjau dari kebutuhan negara-negara ASEAN selam dua dekade mendatang,
rupa-rupanya tidak feasible.

6. Nuclear monopoly USA belum sama sekali terpatahkan, karena aJ. sampai
saat ini USA masih mempunyai cadangan uranium yang terbesar, kapasitas
pengkayaan terbesar dan tumpukan depleted uranium terbanyak. Memang
dengan teknologi PLTN beberapa negara lain sudah mulai menyamai USA,
tetapi saya tetap berpendapat bahwa karena USA telah memiliki momentum
yang besar usaha dalam hal ini masih belum juga dapat dikatakan bahwa
nuclear monopolynya sama sekali terpatahkan.
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Antara Nilai keuntungan dan potensi Bahaya
pada suatu instalasi PLTN.

(Aspek Tekno-Ekonomi dari Keselamatan Reaktor)

Oleh : Soleh Somadiredja.

1. Pendahuluan.

Adalah lazimnya bahwa bila manusia menghadapi suatu benda yang bam (yang
belum dikenalnya) akan memberikan tanggapan. Tanggapan ini akan subjektip maupun
objektip tergantung dari pengetahuannya di dalam mengenal/memahami benda yang ber-
sangkutan.

Di dalam masalah introduksi PLTN, maka pada hakekatnya akan diperkenalkan
suatu barang yang baru, yang disatu fihak akan memberikan listrik dengan harga murah
tetapi dilain fihak dioperasikani benda asing yang merupakan sumber bahan radioaktip
dengan aktivitas tinggi, yang meskipun dijaga dengan berbagai cara agar zat-zat radio-
aktif tersebut senantiasa berada di dalam tempatnya yang tertutup (sehingga tidak bisa
membahayakan manusia) akan tetapi berhubung dengan kekhawatiran bahwasanya zat-
zat ini dapat membahayakan, maka pertimbangan untung-rugi dari adanya PLTN sudah
sewajarnya perlu dilakukan. Pertimbangan ini harus didasarkan pada ilmu pengetahuan
(ilmiah) dan bukan atas dasar perasaan-perasaan yang subjektip sifatnya, demi untuk ke-
manfaatan/kemajuan kita sendiri. Demikian pula untuk menjaga penilaian yang objektip,
maka sumber bahaya yang bisa datang dan beioperasinya PLTN harus dibandingkan
dengan sumber-sumber bahaya lainnya yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia.
Di dalam sejarah peradaban manusia telah terbukti bahwa setiap hasil teknologi selalu
membawa konsekwensi bahaya, di samping bahwa hasil teknologi itu justru harus di-
gunakan demi untuk memajukan peradaban. Contohnya dengan makin banyaknya alat
transport yang menggunakan mesin diadakan maka kecelakaan lalu-lintas bertambah.
Di dalam hal ini bagi manusia terbuka jalan : adakan pengamanan teknis (peralatan mobil
yang lebih baik, jalan-jalan yang hanya boleh dilalui mobil) atau hapuskan pemakaian
kendaraan bermotor. Dari berbagai pertimbangan agaknya akhirnya peradaban manusia
telah memilih hal yang pertama. Kecuali barangkali bUa dengan adanya pengamanan
teknis tadi menyebabkan penggunaan kendaraan bcrmesin menjadi begitu mahal (biaya
pengamanan teknis sepenuhnya akan ditanggung oleh pabrik ataupun oleh pemakai dan
hasil produksi yang bersangkutan) sehingga tidak ada orang yang mau berkendaraan mobil
lagi. Demikianlah pengalaman yang akan menentukan hasil akhir dari sesuatu pertimbangan
apakah sesuatu hasil teknologi akan mendapatkan pasaran dalam penggunaannya atau
tidak. Pertimbangan yang biasa diberikan oleh umum terhadap instalasi PLTN, telah ter-
jadi tidaklah dilakukan seperti terhadap hasil penemuan teknologi umumnya, yaitu
bukan atas dasar kecelakaan-kecelakaan PLTN, tetapi atas dasar kecelakaan yang dibawa-
kan oleh bom atom di Hirosima, yang meskipun sama-sama tenaga nuklir akan tetapi cara
bekerjanya tidaklah sama, dimana pada keadaan yang pertama tenaga yang tersimpan di-
lepaskan dalam waktu yang sependek mungkin agar tenaganya dapat dikeluarkan sekali
gus, sedangkan pada keadaan yang kedua pelepasan tenaga diatur menurut daya iistrik
yang perlu dihasilkannya. Masalah pengaturan pengeluaran Tenaga perwaktu PLTN ini,
bukanlah merupakan satu-satunya penjagaan agar PLTN tidak akan menjadi bom atom.
Sistim penjagaan/pengamanan yang dUakukan terhadap PLTN jauh lebih terperinci di-
bandingkan dengan yang biasa dilakukan terhadap sistim konvensionil. Meskipun tindak-
an pengamanan dalam PLTN pada kenyataannya lebih terperinci dari pada tindakan
pengamanan terhadap instalasi konvensionil, ternyata masih sering timbulnya beragu-
raguan atas keberhasilan tindakan pengamanan tersebut, dengan perhitungan adanya
keterbatasan kemampuan pengetahuan para akhli pen-desain Keselamatan PLTN, atau
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suatu keterbatasan dalam ilmu pengetahuna manusia. Hal ini memang tak dapat disangkal,
karena pengetahuan manusia mempunyai batas-batas tertentu di dalam memahami rahasia
alam. Bagaimanapun baiknya suatu ciptaan manusia selalu ada kemungkinan akan menga-
lami hal-hal yang di luar perhitungan. Secara ilmiah maka sebenarnya ini semata-mata di-
sebabkan oleh belum sampainya pengetahuan manusia kearah itu, yang dengan pengala-
man bertambah akan memungkinkan bertambahnya pengetahuan dan memperbaiki atau
menyempurnakan hasil-hasil ciptaannya. Masalahnya sekarang adalah : perlukah tindakan
pengamanan dilakukan untuk bisa benar-benar meniadakan sama sekali timbulnya ben-
cana dari keluarnya zat-zat radioaktip yang bersumber dari produk fissi didalam bahan
bakar ?.
Jawabannya dengan sendirinya sangat relatip, karena, apakah peniadaan bahaya bisa di-
capai secara absolut dan berapa besarkah May any a?. Untuk itulah perlu adanya cara-cara
yang bisa dijadikan pegangan bagi kita yang akan menggunakan PLTN, khususnya di
dalam mengadakan penilaian terhadap bagian-bagain peralatan untuk pengamanan PLTN.

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan mengenai keselamatan reaktor (reactor
safety). Sehingga pada saatnyalah kiranya bila kemukakan disini usaha untuk mendapat-
kan falsafat dari keselamatan raktor yang berlandaskan dengan judul dari naskah ini.

Untuk sekedar melihat jalannya perkembangan di dalam bidang keselamatan
reaktor, maka uraian perlu didahului dengan latar belakang sejarahnya, baru kemudian
disusul dengan hasil-hasil analisa biaya di dalam segi tindakan-tindakan teknis untuk
keselamatan reaktor dan diakhiri dengan kesimpulan.

Sejarah perkembangan di dalam bidang keselamatan reaktor.
Negara yang pertama kali membuat peraturan/ketentuan mengenai keselamatan

reaktor, adalah Amerika Serikat, yaitu tempat dimana untuk pertama kali Reaktor atom
dibuat.
Demikianlah sejak reaktor akan digunakan untuk tujuan penelitian dan pembangkitan
daya, dipandang perlu untuk membentuk panitia Penjagaan Keselamatan Reaktor (Reac-
tor Safety Committee). Panitia ini terbentuk tahun 1948, diketuai Prof. Edward Teller,
dengan tugas mengadakan penilaian terhadap reaktor-reaktor yang sudah ada. Tahun 1957
tugas panitita diperluas, kecuali mengadakan analisa, juga mengusahakan pembuatan
lisensi untuk reaktor yang akan dibangun, memberi nasehat kepada USAEC mengenai
bahaya yang dapat ditimbulkan oleh reaktor yang akan dibangun atau sudah beroperasi.
Baiklah kita lihat bahaya-bahaya tersebut, dan pencegahannya.
1. Sumber bahaya : produk fissi yang radioaktip dan senantiasa memproduksi panas.
2. Kemungkinan terjadinya bahaya : penyebaran produk fissi, 1) karena kenaikan reak-

tivitas (sistim pengendalian terganggu), 2) karena hilangnya pendinginan bahan bakar.
3. Sistim penjagaan

i. Penjagaan dengan alat-alat Teknis (Engineered Safequard).
ii. Penjagaan dengan mengadakan daerah pemencilan (Exclusion area).

Jari-jari daerah pemencilan (mile) = 0,01 y/P (daya Kilowatt panas).
Rumus ini dihasilkan dari arah faktor penyebaran melalui udara.

Untuk penjagaan penyebaran melalui perairan, perlu disediakan kolam-kolam untuk
pembuangan air.

Fihak USAEC memberikan kelonggaran untuk memperkecil jarak pemencilan,
dengan mengimbanginya dari segi pengamanan teknis, dengan membuat Containment.
Dengan makin naiknya daya PLTN yang akan dibangun disatu fihak dan masalah keterba-
tasan tanah yang dapat disediakan (harga mahal), maka diadakan pedoman baru (1961)
oleh USAEC untuk penentuan letak PLTN, yang berlaku sampai sekarang. Dalam pedom-
an ini diperkenalkan 3 besaran :

1. Daerah pemencilan (exclusion area).
2. Zone penduduk jarang (low population zone).
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3. Jarak ke Pusat Pengumpulan penduduk (Population Center distance), yaitu jarak ke-
tempat pemusatan penduduk yang jumlahnya di atas 25.000. Jarak ini besarnya
sekurang-kurangnya 1 1/3 kali jarak kebatas luar low population zone.

Ketika pedoman ini diberlakukan terdapat hasil data berikut (Nucleonics Vol 19, No. 3,
1961), dimana tampak beberapa PLTN yang sudah beroperasi tidak begitu memenuhi
pedoman tersebut:

Estimates of Reactor Distances* How Existing Reactors Compared

Power
(IMwth)

1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
50
10

Excl.
Dist.
(mi)

.70

.60

.53

.50

.46

.42

.38

.33

.29

.24

.21

.18

.15

.08

Low
Pop.
Zeno
(mi)

13.3
11.5
10
9.4
8.6
8.0
7.2
6.3
5.4
4.5

3.4.
2.2.
1.4
.5

Pop.
Cfr.
Dist.
(mi)

17.7
15.3
13.3
12.5
11.5
10.7
9.6
8.4
7.2
6.0
4.5
2.9
1.9
.7

Dresden
Indian Point
Yankee
Fermi
Hallam
Shippingport
Sioux Falis
Humboldt Bay
Big Rock Pt.
Peach Bottom

Power
(Mwth)

630
585
485
300
240
225
200
163
160
115

EBWR 20-100
EGCR
Elk River
CVNPA
VBWR
BONUS
Piqua
SRE
Saxton
SM-1

(Ft. Belvoir)
HRE-2

85
64
63
50
50
45
20
20

10
2

Excl.
Dist.
(mi)

0.5
0.3
0.5
0.6
0.25
0.3
0.5
0.2
0.5
0.6
0.8
0.73
0.4
0.5
0.36
0.3
0.1
1.4

5

2
0.2

Low
Pop.
Zone
(mi)

11
2

10

5
1.5
3.5
2

20
5
5
4
5

2
1
5

.54

2
6

Pop.
Ctr.
Dist.
(mi)

15
2

25
25
10
7.5
3.5
4

40
21

5
4

35
27.2
12
13
5

10
30

10
6
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Sebagaimana diketahui di dalam pembangunan PLTN di Amerika Serikat, mula-
mula dapat dikatakan ada 2 fihak yang berhadapan: fihak pembangun atau pemilik,
yang akan mengoperasikan PLTN dan fihak USAEC (mev/akili pemerintah) atau pem-
beri izin.
Kemudian pemerintah setempat (negara bagian), yang merasa perlu turut mengatur
(khususnya dalam hubungan dengan penggunaan tanah) membuat peraturan-peraturan
sendiri (dengan persetujuan pemerintah pusat), mengadakan peraturan lainnya, termasuk
diharuskan diadakannya acara "Public hearing" (1972). Dengan demikian sebenarnya
kini sedikit-dikitnya ada 3 flhak = Pemerintah, pemilik PLTN dan masyarakat setempat.
Dengan bertambahnya pengalaman USAEC maka pedoman-pedoman yang teknis sifatnya
dapat lebih diperinci, yang secara resmi dapat dianggap sebagai "suggested guides". Pada
Desember 1975 penyusunan Penilaian kembali untuk "Standard Guide" tadi dilaksanakan
oleh NRC, untuk selanjutnya dapat ditetapkan bagi peminta izin. Akan tetapi karena
demikian banyaknya Standar yang perlu dievaluasi disatu fihak dan dilain fihak public
hearing yang memperlambat proses, maka cara pengaturan yang tadinya direncanakan
untuk lebih memudahkan proses pemberian izin, akhirnya telah gagal. Salah satu peme-
cahan yang diusulkan fihak supplier PLTN mengadakan cara Pembakuan PLTN (PLTN
yang setiap komponen-komponennya benar-benar sama termasuk performancenya).
Ternyata inipun tidak mempercepat pemberian izin, karena muncul persoalan lain, yaitu
adanya kecenderungan dan beberapa fihak masyarakat, telah meragukan perlengkapan
untuk pengamanan Tehnik yang telah diadakan, akan dapat bekerja dengan baik. (Per-
debatan diantaia Union of Concerned Scientist dengan NRC dan manufacturer). Dengan
adanya keterlambatan dalam pemberian izin konstruksi ini menyebabkan timbulnya
kerugian difihak calon pemilik PLTN.

Guna menjelaskan masalah yang sebenarnya dari tingkat bahaya suatu kecelakaan
nuklir maka USAEC mensponsori suatu "Safety Study" (dengan biaya $3 juta), dibawah
pimpinan Norman Rasmussen, yang hasilnya kemudian dikenal dengan Wash 1400.
Berbeda dengan Wash 740 yang juga diterbitkan IAEA tahun 1957, dimana karena ketika
itu data-data belum begitu lengkap sehingga hasil perhitungan dalam hal akibat kecelaka-
an nuklir masih terlalu dibesar-besarkan.

Dari hasil studi tersebut jelas bahwa tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan
nuklir masih jauh dibawah kemungkinan terjadinya kecelakaan seperti kebakaran, ledak-
an, pesawat jatuh dsb. untuk jumlah korban yang sama. Hasil studi kiranya cukup meya-
kinkan para penentang PLTN. Untuk memulai PLTN secara lebih obyektip yaitu atas
dasar kemungkinan tercemarnya lingkungan, karena adanya pengeluaran yang radioaktip,
dan karena pengeluaran SO2 dsb dari PL Thermis konvensionil. Untuk menjaga agar
tidak ada pencemaran, maka diadakan batasan pelepasan zat-zat tersebut kedalam ling-
kungan menurut sesuatu angka. Persyaratan ini telah menaikkan biaya modal untuk
pembangunan Pusat-Pusat Listrik. Keadaan ini menyebabkan terhambatnya pembangunan
PLTN maupun PLT Thermis konvensionil. Total kapasitas sekitar 150.000 MWe (2/3 nya
nuklir) yang direncanakan Pemukiman 74 akan terpaksa ditangguhkan pembangunannya
atau dihentikan sama sekali. Jelas bahwa dengan makin berlarut-larutnya waktu lmtuk
proses pemberian izin, PLTN telah menyebabkan kerugian yang tidak kecil yang di-
derita fihak perusahaan listrik. Beberapa diantaranya a.l. Florida Power Corporation
terpaksa membatalkan rencana pembangunan PLTN. FPC merencanakan untuk meng-
operasikan tahun 1980 2 unit a. 1300 MWe PWR. Dalam tahun 1973, projected cost,
nya $1.4 bilyun. Karena ketidak pastian dalam masalah waktu biaya taksiran terakhir
mencapai $ 2.6 bilyun. Washington Public Power Supply System (WPPSS) untuk tahun
1976 memerlukan biaya $ 5,259 bilyun untuk membangun 5 PLTN suatu kenaikan se-
besar $ 635 juta dari taksiran semula. Sebagian dari kenaikan adalah dari kenaikan harga
material, buruh jasa-jasa, juga dari biaya tambahan untuk perusahaan A.E. Untuk me-
ngadakan modifikasi drain sesuai dengan peraturan baru dalam NRC guide lines.
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Masalah pendapat masyarakat di Amerika tentang pembangunan terus PLTN,
akhirnya menunjukkan bahwa lebih banyak yang pro, yaitu perbandingan suara 61 : 21
(pengumpulan suara oleh Lon Harris November 1976). Yang menjadi persoalan lebih
penting ternyata adalah "Nuclear Non Proliferation". Meskipun banyak aspeknya Non
proliferation ini. Masalah Safeguard Pu adalah yang paling penting, karena merupakan
bahan untuk bom atom. Jelaslah bahwa rakyat Amerika Serikat kini menganggap ancaman
dari penyalah gunaan Pu lebih membahayakan daripada ancaman dari PLTN. Dengan
demikian bila keinginan golongan anti nuklir, untuk melakukan percobaan baTiwa PLTN
benar-benar aman, disetujui Pemerintah bayangkan saja berapa besar biayanya, dan apa
ada manfaatnya! Kembali di sini perlunya dflakukan kebijaksanaan, agar biaya-biaya yang
bisa dikumpulkan hanya dipakai untuk tujuan yang bermanfaat.

Bagaimana perkembangan dinegara lainnya ?
Secara relatip dapat dikatakan sama saja, yaitu dalam arti kata aspek persoalannya: masa
pengenalan dan pembentukan peraturan atau pedoman-pedoman yang diperlukan, timbu!
nya keraguan/ketidak percayaan atas amannya PLTN, yang berakhir dengan persoalan
yang sama juga : faktor biaya untuk seluruh program keselamatan reaktor dalam batas-
batas ekonomis yang akan dapat dipikul oleh pemilik PLTN disatu fihak, dan dilain fihak
bahaya kecelakaan reaktor bukanlah satu-satunya bahaya yang senantiasa mengancam.

3. PENGARUH PROGRAM KESELAMATAN REAKTOR DALAM BIAYA MODAL
PLTN

Program keselamatan reaktor dapat dipandang sebagai terdiri dari tahap-tahap berikut:
1. Adakan peraturan/pedoman keselamatan reaktor untuk diikuti, oleh calon/pemilik

PLTN.
2. Penyesuaian disain/rencana pembangunan dari PLTN agar memenuhi ketentuan

yang telah disebutkan dalam peraturan/pedoman.
3. Pembuatan peralatan/komponen PLTN sesuai dengan yang telah diuraikan didalam

design.
4. Pengoperasian PLTN harus sesuai dengan yang telah disyaratkan didalam izin operasi.

Berbagai fihak dapat terlibat dalam program tersebut diatas: Fihak pembuat peraturan
dan pemberi izin (Regulatory body), pemilik atau calon pemilik PLTN, konsultan;
suplier (pembuat PLTN) mungkin ditambah dengan pihak pemberi pinjaman untuk biaya
pembangunan PLTN. Untuk kesemua pekerjaan itu diperiukan biaya.
Dalam halnya yang telah terjadi di Amerika Serikat biaya untuk program keselamatan
reaktor telah meningkat sejak sekitar 1971 (Ref: Power Engineering. August 1974)
yang dilihat dari arah pemilik PLTN telah menyebabkan meningkatnya biaya modal
PLTN sekitar $ 40 juta dari keseluruhan biaya $460 juta (konstruksi 1971) atau $ 580
juta (Konstruksi 1973) untuk kelas 1000 MWe.

Bagaimanakah dengan keadaannya di Indonesia ?
Bilainana dapat kita katakan bahwa setiap usaha yang ditujukan pada penjagaan dari ke-
beihasilan keselamatan reaktor (selamatnya penduduk dalam keadaan terjadinya kece-
lakaan reaktor) merupakan bagian daripada/Program keselamatan Reaktor, maka "Pe-
doman Penentuan Lokasi PLTN" yang dihasilkan dari Surat Keputusan Direktur Jenderal
BATAN, merupakan tindakan permulaan dalam Program Keselamatan Reaktor.
Sesuai dengan judulnya dan isinya, maka pedoman tersebut belum akan memberikan pe-
tunjuk yang lengkap kearah penyusunan disain PLTN yang akan memenuhi persyaratan
yang disebut dalam pedoman tersebut diatas. Dilihat dari banyaknya unsur-unsur program
keselamaten PLTN, maka faktor waktu mulai beroperasinya PLTN setelah diputuskan
oleh fihak yuig berwenang, dihitung sejak sekarang, akan turut pula menentukan unsur
ekonomi PLTN, karena harus diperhitungkan akan adanya biaya-biaya untuk program
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keselamatan reaktor, agar segala sesuatunya dapat disiapkan tepat pada waktunya. Pro-
gram quality assurance yang dapat dianggap juga sebagai bagian dari program keselamatan
reaktor, mungkin akan masih harus ditentukan dahulu. Siapa yang akan menanganinya,
dan seperti biasanya dalam memulai sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan penge-
lolaan (management) yang menyangkut hal-hal yang baru akan diperlukan modal. Pro-
gram keselamatan reaktor ini secara keseluruhannya ataupun sebagian harus diperhitung-
kan kedalam biaya modal PLTN, khususnya karena adanya kenaikan biaya modal yang
berasal dari program keselamatan reaktor dan lingkungan. Demikian juga aspek perlin-
dungan lingkungan akan perlu diperhatikan dalam menentukan biaya PLT konvensionil,
seandainya peraturan-peraturan tentang itu sudah ada. Sekedar ilustrasi kami sertakan
lampiran 2, yang mengemukakan komponen biaya modal yang beiasal dari program
keselamatan reaktor dan lingkungan. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa aspek perlin-
dungan lingkungan perlu dijamin didalam rangka penggunaan sumber-sumber energi.
Berapa besar pengaruhnya terhadap biaya modal dengan sendirinya akan tergantung
dari peraturan-peraturan pelaksanaannya, dimana bagi negara-negara berkembang, ter-
masuk Indonesia, dengan adanya keterbatasan modal yang tersedia untuk memperkem-
bangkan sumber-sumber energi tersebut harus juga difikirkan penyelesaiannya yang akan
memuaskan berbagai fihak, dimana untuk PLTN misalnya dipilih PLTN yang tingkat
bahaya yang bisa ditimbulkannya, terkecil, sehingga sistim pengamanannya termurah.
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Lampiran 1.

PERKEMBANGAN DALAM PENGATURAN KESELAMATAN REAKTOR,
SERTA BIAYANYA

Dalam garis besarnya masing-masing negara membuat peraturan dan pelaksanaannya
seperti berikut: (berbeda hanya menurut kedalamannya penjagaan) :

Maksud/tujuan
peraturan

1. Setiap proses dan per-
alatan proses yang
diadakan didalam PLTN
harus sesuai dengan
disain

2. Sistim proteksi agar
menjaga dalam ke-
adaan proses tidak
normal.produk fissi tetap
ddak bisa keluar
dari tempatnya
yang ditentukan

3. Sistim containment
(wadah tertutup) yang
menjaga agar pelepas-
an zat radioaktip dari
peralatan proses, dapat
ditahan untuk tidak ke-
luar kelingkungan di-
luar bangunan reaktor.

4. Pengadaan daerah tak
berpenduduk sekeliling
PLTN, agar bila ke-3
sistim diatas masih gagal,
maka penyebaran pro-
duk fissi tidak memba-
hayakan penduduk.

Pelaksanaan

Adakan Codes dan
Standard

Adakan Quality assurance
program

Berdasarkan studi keadaan
tidak normal disebabkan oleh
hilangnya zat pendingin.
Dengan demikian perlu
diadakan sistim pen-
dinginan dtrurat (ECCS).
Karena ECCS masih di-
anggap belum cukup:
— diameter batang

bahan bakar diperkecil
- daya operasi diturunkan

5%

Perkembangan
- single containment
- multiple containment

Mula2 di Amerika Se-
rikat diadakan rumus
untuk jarak pemencilan:

r (mile) = 0,01 y/P

p dalam kWatt Ther-
misJDengan makin naik
daya PLTN disatu fihak
dan harga tanah dilain fihak
maka oleh USAEC (1961)
diadakan peraturan pengadaan
3 jenis jarak yang masih ber-
laku sampai sekarang.

Pengaruh terhadap biaya un-
tuk memperkemb&ngkan sis-
tim keselamatan, seperti yang
terjadi di Amerika Serikat.

Biaya di A.S. US $ 50 juta/
tahun

biaya 3-4% dari harga PLTN

biaya perubahan design dar
fabrikasi $ 200 juta/tahun.
menyebabkan kehilangan
$ 2 0 0 - $ 2 5 0 juta.
Biaya-biaya terssbut diperiii-
tungkan oleh Supplier*

* Bahan-bahan dari Regional Training course, Manila Februari 1976.
*• Westinghouse: Nuclear Energy Digest (1974)
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Lampiran 2.

GAMBARAN PENAMBAHAN BIAYA MODAL KARENA MASALAH
KESELAMATAN REAKTOR DAN LINGKUNGAN

DATA MENGGAMBARKAN KEADAAN PLTN YANG AKAN BEROPERASI
TAHUN 1977 dan 1978 SERTA PLT BATUBARA DENGAN DAYA

1000 MWe

Cost Account Cost in Millions of Dollars

Nuclear Steam Supply System
Boilei
Turbine Generator Unit
Construction Materials and
Equipment (includes indirects)
Construction Craft Labor
(includes indirects)

Total Direct Cost (1971)

N uclear
1977

41.7
—

30.0
43.0

51.0

(165.7)

% of Total

14.2
—

10.1
14.5

17.3

Trends Estimated Additional Costs for 1978 Plants

A. Regulation and Safety
B. Near-Zero Radiation Release
C. SO2 - Removal Systems (CAT-OX)

D. Cooling Towers (Natural Draft)
E. Plant Availability
F. QC/QA (Additional)
G. Aesthetics

Trended Total Direct Cost

Professional Service
Other Indirect Costs

Base Construction Cost
Contingency

20.7. 6.4

1978

—
—
-
-

—

(165.7)

5.0
5.0
-

13.0
2.0
1.0
0.8

192.5

20.7
(Included above as indicated)

202.0
12.9

Escalation (During Construction & To
1978 (Operating Date)

Interest During Construction

Total Initial Investment Cost

59.4
48.8

323.1

62.5
4.0

18.4 '
15.1

100.

15.6

228.8
15.0

93.1
60.0

396.9

—

27.5
23.6
44.1

40.2

Fossil
% of Total

-

11.8
10.2
19.0

17.3

(135.4)

10.2 4.3

I 1978

-
-
-
-

-

135.4

-
—
-

33.0
8.0
4.0
0.4

182.8

10.2
(Included above as indicated).

48.0
9.5

93.2
29.8

236.5

62.6
4.0

20.8
12.6

100.

2.4

195.4
13.3

85.3
42.3

336.3

* Angka-angka tetsebut di atas dikemukakan oleh F J . Patti dari Burns and Roe, inc
dalam acara ceramah di KP2PLTN tanggal 20 Januaii 1975.
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D I S K U S I

MX Zen ( MENEG. RISET )
Sdr. mengatakan bahwa reaktor yang hendak' dibeli haras disesuaikan dengan ke-
adaan setempat. Dalam hal apa dan dimana hal tersebut dapat/harus dilakukan mi-
salkan kita hendak membeli reaktor yang akan dipasang di daerah LASEM kondisi
setempat apa yang hams dilakukan pada reaktor yang hendak dibeli itu.

Ir. Soleh Somadiredja ( BATAN )
Yang saya ketahui, misalnya dari aspek percepatan gempa, akan ada perbedaan
dengan antara PLTN yang akan ditempatkan diluar daerah gempa dengan PLTN
yang akan ditempatkan didaerah gempa Reaktornya sendiri (=Core dengan bagian
bagiannya) akan sama saja, karena hanya ditentukan oleh segi-segi fisika reaktor.

H.C. Yohannes (F.T. UGM)
Bagaimana perbandingan keamanan dari macam-macam reaktor yang dipertimbang-
kan untuk dibeli.

Ir, Soleh Somadiredja ( BATAN )
Bilamana didasarkan pada PLTN yang kompetitip/tersedia dipasaran, jyaitu PWR,
BWR dan PHWR, makal dilihat dari segi keamanannya, masing-masing produsen
menyatakan PLTN-nya aman, dan bila dilihat dari sejarah beroperasinya, memang
tidak pernah ada PLTN yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan tersebar-
nya zat radioaktip keluar. Meskipun demikian masih banyak fihak yang masih
meragukan sistim penjagaan keselamatan PLTN. Berbagai teori telah dibuat me-
ngenai tempat-tempat/sumber yang biasa menyebabkan terjadinya kecelakaan ini,
dan besarnya akibat kecelakaan tersebut. Dari teori-teori ini tidak pernah bisa
ditunjukkan PLTN jenis apa yang paling mungkin mengalaminya.
Menurut reasoning sederhana, bisa saja dikatakan bahwa dalam hal terjadinya
"Loss of Coolant", maka jenis PWR sangat dekat kepada timbulnya bahaya
melelehnya batang bahan bakar nuklir yang akan menyebabkan terlepasnya produk
fissi keluar. Tetapi dilihat dari segi pengamanan teknis, dengan perlengkapan Emer-,
gency Core Cooling System dan sistim tertutup dari mulai sistim primer sampai
Containment akan menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut.

Marimin Soemardjo (UNIV. DIPONEGORO).
1. Untuk Reaktor dengan Daya 600 s/d. 1000 MW electricity maka berapa km

atau berapa mil jarak dari pusat PLTN yang harus dikosongkan.

2. Di luar daerah itu berapa kepadatan penduduk yang diperbolehkan.

Ir. Soleh Somadiredja ( BATAN )
1. Jarak pemencilan akan ditentukan oleh faktor meteorologi faktor pengamanan

teknis (engineerd) dan sebagainya karena itu tidak bisa dijawab begitu saja.

2. Diluar daerah pemencilan diadakan "daerah berpenduduk sedikit" Tidak di-
masalahkan berapa kepadatan penduduk maximum yang diperbolehkan ter-
dapat didaerah ini, yang penting adalah bahwa bila terjadi kecelakaan reaktor
bisa dilakukan tindakan-tindakan pengamanan, misalnya pengungsian kedaerah
diluar batas "penduduk sedikit". Disyaratkan dalam hal ini bahwa seseor&ng
yang berada diperbatasan daerah penduduk jarang, bila terkena awan radio-
aktip dari akibat kecelakaan reaktor, maka dosis yang diterimanya tidak akan
melebihi 25 rem.
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Suwarno Wirjosimin ( PRAB. • BATAN )
Bila pembuatan pedoman keselamatan (halaman 7) dan semacamnya dimasukkan
dalam perhitungan biaya modal PLTN sudah tentu modal akan menjadi tinggi.
Bukankah yang menyebabkan bertambahnya biaya modal (dari aspek keselamatan)
adalah bertambahnya tuntutan keselamatan atau persyaratan keselamatan, sehingga
memerlukan peralatan yang baru, yang mahal dan sebagainya ?

IT, Soleh Somadiredja ( BATAN )
Memang demikian. Saya kira yang penting bagi ke-3 golongan: masyarakat pemilik
PLTN, Regulatory Body dan fihak penentang PLTN, sama-sama harus menyadari
bahwa akan ada batas kemampuan dari arah biaya. Bahwa tidak bisa semau-maunya
idee/keragu-raguan atas berhasilnya sistim pengamanan bisa dibiarkan terus mene-
rus, yang akan menyebabkan naiknya biaya pengamanan terus menerus juga.

Ir. Hasan Babsel(PLN)
1. Bagaimana sebenarnya secara persis apakah PLN menentukan dulu ancer-ancer

letak berdasarkan pertimbangan elektris ataukah mencari dulu letak yang
memenuhi/mendekati tiga pedoman tersebut (halaman 4).

2. Statistik kecelakaan PLTN.

IT. Soleh Somadiredja ( BATAN )
Kegiatan pemilihan lokasi yang telah dilaksanakan oleh sub-komisi lokasi di-
mulai dari identiflkasi faktor-faktor lokasi, antara lain prospek jaringan trans-
missi, data kependudukan, data gempa dll-nya, yang masing-masing peranannya
diberi bobot. Pedoman yang dimaksud baru akan digunakan setelah tingkat
pemilihan lokasi sudah makin sempit daerahnya.
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PERKIRAAN BIAYA PEMBANGUNAN
PUSAT TENAGA LISTRIK

Okh:
Dipl. Ing. Nengah Sudja.

PENDAHULUAN.

1. Meneliti harga atau biaya pembangunan pusat tenaga listrik menyebabkan orang
akhirnya harus menilai apakah biaya pembangunan proyek tersebut tidak terlalu
mahal, mahal, murah ataupun pantas?
Pembangunan pusat tenaga listrik dengan mempergunakan dana negara (public
investment) yang relatip banyak, di samping menyangkut masalah tekno-ekonomis
pada dasarnya juga akan menyangkut masalah politik, terutama dalam kaitannya
dengan penetapan serta prioritas alokasi penggunaan dana nasional yang umum-
nya selalu tersedia secara terbatas. Dan karena itu akan mengundang adanya kon-
trol sosial, pengarahan pembangunan, perbaikan sistim perencanaan dan penentuan
kebijaksanaan.

2. Harga suatu barang/jasa sederhana yang dibuat menurut pembakuan (standard)
dan berasal dari suatu pabrik yang sama' dapat berbeda. Apalagi biaya pembangunan
suatu pusat tenaga listrik yang tidak semua peralatannya terbakukan, walaupun
daya terpasangnya sama, tidak akan pernah mempakan suatu pembangunan pusat
tenaga listrik yang indentis sama dan karena itu biayanyapun akan selalu berbeda.

3. Banyak sekali faktor yang menyebabkan perbedaan biaya pembangunan suatu pusat
tenaga listrik.
Ketepatan perkiraan biaya pembangunan (capital cost) pusat tenaga listrik, di
samping ketepatan perkiraan biaya bahan bakar dan biaya pengusahaan & pemeli-
haraan, pada akhirnya akan menentukan perkiraan besarnya biaya pembangkitannya.
Oleh karena itu ketepatan perkiraan biaya pembangunan pusat tenaga listrik yang
relatip lebih padat modal seperti PLTA dan PLTN merupakan hal yang sangat pen-
ting pada proses perencanaan dan penetapan keputusan pembangunan pusat tenaga
listrik, di mana biaya pembangunan PLTA, PLTN tersebut justeru merupakan bagjan
unsur biaya yakni biaya tetap (fixed charge) yang terbesar dari pada biaya pem-
bangkitannya.

4. Naskah ini mencoba menjelaskan sebab perbedaan biaya pembangunan pusat tenaga
listrik pada umumnya. Akan dicoba memperinci sebab perbedaan tersebut sesuai
dengan sistim pembukuan (accounting) yang umumnya dipakai.
Akhirnya akan dibuatkan perkiraan biaya pembangunan pusat tenaga listrik penang-
gung beban dasar (PLTU Batubara dan PLTN) yang dimulai dibangun pada tahun —
1978 dan siap beroperasi pada tahun 1984/1986.

SEBAB PERBEDAAN BIAYA PEMBANGUNAN.

5. Tabel 1 misalnya memperlihatkan berbagai perkiraan biaya pembangunan PLTN
dan biaya pembangunan per satuan kW yang berbeda (1). Gambar 1 menunjukkan
pula biaya pembangunan berbagai PLTN serta perkiraan perkembangan biaya pem-
bangunannya. (3)
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Country Type Output Therm Date Valid Capital
and MWe eff. of year cost
num- gross/net % reg. for
ber pow. cost xlQQ$ $/kWc

Remarks

Finland(l)
Olkiluoto-2

Swedei (2)
Oskarshamma"3

Sweden (1)
Forsmark-1-2

Taiwan (1)
TPC-6

USA (1)
Catawba-1-2

USA(l)
Grand Gulf 1-2

USA (1)
Hartswille

USA(l)
Philipps

BWR
1

BWR
1

BWR
2

BWR
1

BWR
2

BWR
2

BWR
4

BWR
2

691/669

1100/1060

333/900

950/902

1 1 8 0 / -

1302/1250

1238/1205

1300/1200

33.0

15.3

10.0

33.0

14.6

12.6

34.0

33.0

1980

1982

1982

1984

1983

1983

1983

1983

1975

1976

1976

1976

1975

1976

1976

1976

400

680

1050

—

1083

1500

2500

1600

660

641

(3)
583

610

(3)
500

(3)
600

(3)
518

(3)
666

with
fuel

-

for two
units

—

for two
units

for two
units

for four
units

for two
units

(1) Taken from Ref. (1)
(2) Taken from Ref: (2)
(3) Average values for multi-unit stations

1100

10001-

900

8 0 0 -

700»

600

500

400

300 r

200

.00

0

1. CONN. YANKEE
2. OYSTER CREEK
3. QUAD CITIES
4. WASH 1082
5. WASH 1150
6. WASH 1230
7. WASH 1230 REVD
8. NINEMLEKUNT
9. FITZFATRICK

10. THREE MILE ISLAND 1
11. MILLSTONE 2
12. HATCH 1
14. SURRY1
15. WASH 1343
1«. BEAVER VALLEY 1
17. OCONEE142
IS. VERMONT YANKEE
19. BROWNS FERRY 1
23. PEACH BOTTOM 2
24. BRUNSWICH1
25. DC COOK 1
T\. PEACH BOTTOM 3
37. TROJAN
41. BROWNS FERRY 2

67 6» 71 73 75 76 77 79
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6. Perbedaan biaya pembangunan berbagai PLTN seperti terlihat pada Tabel I dan
Gambar 1, bukan saja terdapat pada PLTN tetapi juga dijumpai pada pembangunan
pusat tenaga listrik pada umumnya walaupun sudah diperhitungkan atas daya ter-
pasang yang sama dengan mempergunakan rumus skala eksponensiil hubungan antara
besar biaya pembangunan dan daya terpasang berikut:

,Biaya Pembangunan PTL A _ .Daya terpasang PTL A.. 0,70 -

Biaya Pembangunan PTL B Daya Terpasang PTL B L '

7. Perbedaan biaya pembangunan pusat tenaga listrik sangat tergantung akan berbagai
faktor seperti:
7.1. Keadaan pasaran, terutama suasana persaingan antara berbagai pembuat pera-

latan pusat tenaga listrik.
Biaya pembangunan PLTN ATUCHA (Argentinia) 320 MWe PWHR, misalnya
merupakan suatu contoh biaya pembangunan yang relatip murah (105.106 $,
termasuk bahan bakar pertama) karena pembuat reaktor ingin terjun ke dalam
pasaran PLTN yang besar potensinya. Malahan dalam kontrak tersebut tidak
dicantumkan pasal mengenai eskalasi (4).

7.2. Lingkup pembangunan (scope of supply and scope of work) yang dimasukkan
sebagai biaya pembangunan suatu pusat tenaga listrik. Apakah yang dimaksud
dan dikaitkan dengan biaya pembangunan suatu pusat tenaga listrik juga men-
cakup biaya pembangunan di dalam atau di luar pagar pusat tenaga listrik
tersebut?
Apakah biaya pembangunan seperti jaringan transmissi, gardu induk, bahan
bakar, pelabuhan serta prasarana lainnya yang memang diperlukan pada pem-
bangunan pusat tenaga listrik tersebut dapat atau dapat dianggap sebagai
biaya pembangunan pusat tenaga listrik tersebut?
Hal ini dapat diperiksa dan sistim pembukuan (accounting) biaya pembangun-
an pusat tenaga listrik tersebut.
Sistim pembukuan yang berbeda menyulitkan upaya membandingkan biaya
pembangunan pusat tenaga listrik dan akhimya akan raemberikan perkiraan
biaya pembangunan yang berbeda pula.

7.3. Lokasi atau keadaan lokasi serta tempat di mana pusat tenaga listrik tersebut
hendak dibangun. Keadaan lokasi seperti struktur geologjs, keadaan tanah,
prasarana yang tersedia setempat, kemampuan tenaga kerja setempat, terse?
dianya bahan bangunan dan lain-lainnya mempengaruhi besarnya biaya pem-
bangunan.
Biaya angkutan peralatan dan bahan dan tempat pembuatannya ke lokasi
juga ikut menentukan biaya pembangunan. Biaya penggalian tanah berbatu
karang dapat mencapai sebesar US.$. 50/m3. Pembangunan pondasi di tanah
yang tidak keras dapat menyebabkan biaya structure and facilities (kode
pembukuan 21 pada ORCOST, periksa Tabel 2) sebesar US.$. 8 - 12.106.
Pengamanan terhadap bahaya banjir (tsunamis) dapat mencapai sebesar US.
$. 8 - 12.106. Pengamanan terhadap bahaya seismic sampai 0,4 - 0,5 g
(0,5 — 0,6 g) percepatan horisontal dapat mengakibatkan kenaikan biaya
sebesar $. 12 - 14.10* (USX 30 - 50.106) (5).

. v. Berbagai persyaratan atau cara pembangunan seperti jenis kontrak pemba-
ngunan (turn key atau split package), syarat pembayaran dan persyaratan
umum lainnya, sumber pembiayaan (dalam negeri atau luar negeri), besar
bunga dan persyaratan pelunasan. Aspek politik dapat pula memberatkan
syarat pembangunan demi dalih keselamatan lingkungan. Pengamanan keta-
hanan terhadap kemungkinan reaktor PLTN tertubruk pesawat terbang dapat
menaikkan biaya pembangunan sebesar US.$. 35.106. (5).
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Di Amerika Serikat standard baru atau persyaratan pembangunan PLTN
meningkat terus dari ± 100 standard baru pada tahun 1970 menjadi 500
standard pada tahun 1973 dan menjadi 1624 standard pada tahun 1976. (3,5)

7.5. Faktor waktu seperti jadwal waktu penyelesaian pusat tenaga listrik, waktu
penempatan penawaran menurut keadaan pasaran yang sedang dihadapi, waktu
sesuai dengan jadwal beban pekerjaan penawar reaktor/perlengkapannya. Di
samping itu apakah harga atau biaya pembangunan tersebut dihitung atas dasar
harga tetap (constant price) pada tahun tertentu atau pada harga pasaran
(current price), besar bunga selama pembangunan (IDC) dan lama waktu pem-
bangunan sangat menentukan besarnya biaya pembangunan.

8. Mengingat sebab-sebab tersebut di atas dan gun a memberikan pengertian yangsama,
biaya pembangunan pusat listrik tersebut perlu diperinci dan didifinisikan terlebih
dahulu.

DIFINISI BIAYA PEMBANGUNAN.

9. Biaya pembangunan pusat tenaga listrik ialah seluruh jumlah berbagai jenis biaya
yang perlu atau hams dikeluarkan dalam melaksanakan pembangunannya mulai
dari saat penanda tanganan (peresmian) pembangunan sampai dengan saat pengu-
sahaan komersiil pusat tenaga listrik tersebut. Dan ini terdiri atas:
— Biaya pemilik.
— Biaya langsung
— Biaya eskalasi selama pembangunan
— Biaya bunga selama pembangunan
Dengan demikian biaya pembangunan pusat tenaga listrik tidak mencakup biaya
penyelidikan lokasi dan studi kelayakannya (feasibility study). Tetapi rencana pem-
bangunannya masih dapat dimasukkan sebagai biaya pembangunan pusat tenaga
listrik tersebut.
Sistim pembukuan yang dipakai pada PROGRAM KOMPUTER ORCOST sesuai
saran USAEC Report NUS-531 ialah seperti pada Tabel 2.

TABLE 2: 2-DIGIT ACCOUNTS USED IN THE USAEC SYSTEM OF
ACCOUNTING

Account No.

Direct costs
21
22
23
24
25
26

indirect costs
91
92

93

Item

Structures and site facilities
Reactor/boiler plant equipment
Turbing plant equipment
Electric plant equipment
Miscellaneous plant equipment
Special materials

Construction facilities, equipment and services
Engineering and construction management

services
Other costs
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Sistim pembukuan ORCOST tidak mencakup biaya pemilik, sistitn pembukuan yang
lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

10. Tergantung <iari pada maksud dan tujuannya, studi ekcnomi biaya pembangunan
pusat tenaga listrik dapat dilaksanakan atas dasar perkiraan harga pasaran atau
harga tetap.
Studi perencanaan pemilihan optimisasi sistim pembangunan jangka panjang seperti
Nuclear Planning Study for Indonesia (on Java Island) (5), guna memperbandingkan
pilihan perencanaan berbagai pusat tenaga listrik didasarkan atas penggunaan harga
tetap. Sedangkan perkiraan jumlah modal yang diperlukan dari tahun ke tahun (cash
flow) guna mengetahui jumlah kebutuhan dana pembangunan pusat tenaga listrik-
nya, didasarkan dengan memperhitungkan tingkat eskalasi (inflasi) harga-harga, jadi
atas penggunaan hatga pasaran.

11. Perhitungan perkiraan biaya pembangunan piisat tenaga listrik dengan mempergu-
nakan ORCOST - PROGRAM KOMPUTER IAEA dapat dilihat pada Tabel 3
menurut harga tetap dan harga pasaran setelah ditambah dengan biaya eskalasi tanpa
memperhatikan kedudukan geographis di mana pusat listrik tersebut dibangun.

Jadi difinisi biaya pembangunan pusat tenaga listrik seyogyanya menyebutkan apa-
kah biaya tersebut diperhitungkan sebagai harga tetap tahun tertentu atau atas
harga pasaran.

12. Sebagaimana telah disebutkan pada pasal 7.2, lingkup pembangunan (scope of
supply and scope of work) pusat listrik akan sangat menentukan besarnya biaya
pembangunannya. Apabila biaya pembangunan di luar pagar pusat listrik seperti
pembangunan gardu induk, jaringan transmissi yang berhubungan dengan pemba-
ngunan pusat listrik tersebut, fasilitas prasarana angkutan dan bahan bakar pertama
turut diperhitungkan, maka biaya pembangunan tersebut akan menjadi lebih besar
lagi. Perhitungan biaya pembangunan pada Tabel 1 dan 3 tidak memperhitungkan
pajak, asuransi dan bea masuk. Perkiraan biaya pembangunan pusat tenaga listrik
yang didasarkan dengan memperhitungkan pula biaya di luar pagar serta pajak
dan bea masuk, dapat menjadi 2 kali perkiraan biaya berdasarkan atas perkiraan
biaya pembangunan pusat listrik yang dihitung atas biaya pengeluaran "di dalam
pagar" yang biasanya dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan.
Kealpaan memperkirakan adanya berbagai jenis biaya dan ketidak tepatan memper-
kirakan besarnya biaya yang tidak diduga perkembangannya menyebabkan biaya
pembangunan berbagai proyek melebihi dari pada perkiraan biaya yang dipakai
sebagai dasar keputusan pembangunan. (periksa Gambar 2) (3).
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Gambar 2. TRENDS OF NUCLEAR POWER PLANT COSTS
DOLLARS/KWE

1 100-T

1000-

900-
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DOLLARS/ 6 0 0

KWE

500-

400-

300 .

200-

100-

0

ACTUAL
COST

ESTIMATED
BASIS FOR
DECISION

- 1 1 1 1 1 1 ( 1 1
67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

YEARS OF OPERATION

PERKIRAAN BIAYA PEMBANGUNAN.

13. Studi kelayakan (feasibility study) suatu PLTU Minyak/Batubara di Jawa Barat
yang diharapkan selesai beroperasi pada tahun 1983 (satuan ke-1) dan 1984 (satuan
ke—2) dan atas dasar harga pertengahan tahun 1977(6), melaporkan perkiraan biaya
pembangunannya sebagai terlihat pada Tabel 4.
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Tabel3
SUMMARY OUTPUT OF TOTAL COST

COUNTRY : SAMPLE 1

TYP

BWR
BWR
BWR
BWR
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL

SIZE CONSTRUCTION
MAE STAST

800. 1977.0
900. 1977.0

1000. 1977.0
1200. 1977.0

37. 1977.0
75. 1977.0

150. 1977.0
200. 1977.0
250. 1977.0
300. 1977.0
400. 1977.0
600. 1977.0

1000. 1977.0
37.01977.0
75.01977.0

150. 1977.0
200. 1977.0
250. 1977.0
300. 1977,0
400. 1977.0
600. 1977.0

1000. 1977.0

PERIOD

8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

COST INDICES
ECL.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PAT.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

LAB.

116.2
142.5
153.2
173.9

8.2
13.8
23.6
29.7
35.4
41.0
51.7
71.8

109.3
7.4

13.8
23.6
26.0
30.9
41.0
51.7
62.00
93.7

UNESCALATED CAPITAL COSTS IN MS
EOU.

60.3
70.5
76.1
87.0

3.4
5.7
9.5

11.7
13.9
16.0
19.9
27.2
40.6
•3.1
6.7
9.5

10.4
12.3
16.0
19.9
23.7
35.1

MAT.

110.6
130.1
140.3
160.0

4.3
15.1
25.0
30.9
26.5
41.9
52.2
71.4

106.6
8.5

15.1
25.0
27.4
32.3
41.9
52.2
62.1
91.9

LAB.

332.5
396.7
427.5
486.8

23.3
38.8
65.0
80.8
96.0

110.5
138.4
190.6
286.7

21.3
38.8
65.0
71.4
84.5

110.5
130.4
165.3
246.6

DIR.

117.4
135.7
144.5
161.5
21.0
22.0
24.9
27.1
29.2
31.3

35.6
43.8
59.5
20.4
22.0
24.9
23.6
25.0
31.3
35.6
34.9
45.6

IND.

192.9
226.2
243.7
275.4

11.8
15.8
22.8
27.1
31.2
35.2
42.9
57.4
84.2
11.2
15.8
22.8
24.0
27.5
35.2
42.9
49.2
71.2

IOC

42.5
42.4
42.3
42.2
26.5
25.8
25.1
24.9
24.6
24.6
24.5
24.3
24.1
26.7
20.8
25.1
25.1
24.9
24.6
24.5
24.4
24.2

IDCR

646.2
763.6
820.0
928.7

56.5
77.0

113.3
135.7
157.3
178.2
217.2.
293.6
433.0

53.2
77.0

113.3
119.8
137.8
176.2
218.2
250.6
265.7

TOTAL UNESC. ESC.
MS

1076.9
846.4

* 820.0
773.9

1528.1
1026.2
755.4
679.0
629.4
593.9
545.4

489.3
433.0

1436.6
1026.2
755.4
599.0
551.2
593.9
545.4
418.1
365.7

S/KWE

45.7
77.6
83.6
94.7

2.2
3.0
4.5
5.4
6.2
7.1
8.7

11.7
17.2

2.1
3.0
4.5
4.7
5.5
7.1
8.7

10.0
14.6

IOC

914.5
1080.2
1159.9
1818.2

2.0
97.4

142.6
170.5
197.3
223.2
273.0
366.7
540.1

67.8
97.4

142.6
150.7
173.1
223.2
273.0
313.6
456.4

ESCALATED
MS S/KWE

1524.2
1200.2
1159.9
1094.4
1946.0
1298.7
950.6
852.7
789.3
744.1
682.4
611.2
540.1

1832T
1298.7
950.6
753.3
692.2
744.1
682.4
522.7
456.4

with

so2
fd tYl AUAl
JCIUUVdJ

218.2
489.3

without
SO2
removal



s
Tabel4.

ACCt n.-.rintinn
No. Description

1. Site & Improvements
2. Buildings & Structures
3. RoilersA. Auxiliaries
4. Turbine-Generators &

Auxiliaries
5. Electiical Powei Systems
6. Control & Instrumentation
7. Miscellaneous Power Plant

Equipment

Direct Cost
8. Indirect Cost *)

Sub-Total
Contingency

Sub-Total
Escalation

Total

First Cost

Loci

4 980
6 500
2 050
1880

—
_

-

15 460

Foreign

_
4 970

38 000
24 120

6 780
3 110

790

77 770

Transportation

Locd

_
300
210
120

50
10

40

730

Foreign

1350
1690
1700

500
30

80

4 530

Erection

Local

1720
5 300
6 210
1 700

500
80

120

15 690

Foreign

—
550

11540
3 850

1380
640

200

18 120

Local

6 700
12 150
8 470
3 700

610
90

160

31 880
25 700

57 580
6 700

64 280

Total

Foreign

—
6 850

51280
29 000

8 490
3 780

1070

100 420
42 500

142 920
13 600

156 520

Total

6 700
19 000
59 700
32 700

9100
3 870

1230

232 300
68 200

200 500
20 800

228 800
76 200

297 000



14. Studi perkiraan biaya pembangunan FLTN 600 MWe pada Juli 1976 (1), melaporkan
hasi! penawaran seperti terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5.

CAPITAL COST ESTIMATIONS FOR 600 MWe PWR, BWR, AND PHWR TYPES

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Item

Owners Costs

Direct Costs

Indirect Costs

D2O Inventory

Total Project
Cost

Escalation
During
Construction

Interest
during
Construction

Total
Capital Cost

Unit PWR
(US-

standard)

106S
S/kWe

106S
S/kWe

106S
S/kWe

106S
S/kWe

106S

S/kWe

106S

S/kWe

106S

S/kWe

106S

S/kWe

30
50

344
573

60
100

—

434

723

116

193

153

256

793

1172

PWR BWR
(additional
safety)

30
50

392
655

60
100

-

482

805

128

214

172

285

792

1394

30
50

334
556

60
100

—

424

706

113

188

150

250

687

1144

PHWR

30
50

370
617

60
100

67
112

527

878

136

227

182

304

845

1409

15. Studi perkiraan biaya pembangunan pusat listrik pada (3), melaporkan perkiraan
perkembangan biaya pembangunan pada umumnya seperti terlihat pada Gambar 3
(PLTU) dan pada Gambar 4 (PLTN).

16. Setelah diadakan koreksi perhitungan dengan rumus skala eksponensiil, biaya pem-
bangunan pusat tenaga listrik satuan 100 MW pada Gambar 2 dan Gambar 3 akan

$ S
menjadi sebesar ± 1100(pp)bagi satuan 600 MW PLTN dan sebesar ± 870 ( T ^ >
bagi satuan 600 MW PLTU Batubara, serta sebesar ±1000(Ar-)bagi satuan 375
MWPLTUBatubara. k W

Angka perkiraan ini mirip dengan angka perkiraan biaya pembangunan PLTU Sura-
laya (Tabel 4).
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K E S I M P U L A N .

17. Program Komputer Perkiraan Biaya Pembangunan ORCOST memperhitungkan
biaya pemilik yang relatip sangat kecil, yakni perkiraan biaya untuk membeli tanah
sebesar 1.1Q6 U S $ saja. Dari Tabel 5 terlihat bahwa Biaya Pemilik tersebut temyata
cukup besar dan karena itu tidak dapat diabaikan. Bagi negara berkembang yang
baru pertama kali membangun PLTN biaya pendidikan serta pemindahan penge-
tahuan tidaklah kecil, yang semuanya hams digolongkan sebagai biaya pemilik.
Dengan demikian perkiraan biaya pembangunan pusat tenaga listrik menurut PRO-
GRAM KOMPUTER ORCOST akan selalu lebih rendah dari perkiraan sebenarnya.

18. Besarnya biaya pembangunan suatu pusat tenaga listrik dapat sangat berbeda satu
dengan yang lain walaupun daya terpasangnya sama besarnya. Berbagai alasan me-
nyebabkan adanya perbedaan tersebut seperti telah dijelaskan pada Pasal 7.2. Pem-
bangunan suatu PLTN yang relatip sangat padat modal akan menyerap banyak sekali
dana negara yang umumnya tersedia secara terbatas. Oleh karena itu pembangunan
suatu PLTN di samping menyangkut masalah tekno-ekonomis pada dasarnya juga
akan menyangkut masalah politik yang akhirnya dapat mengundang adanya kontrol
sosial dengan berbagai kemungkinan tindaklanjutnya.

19. Penetapan pilihan pembangunan suatu pusat tenaga listrik seperti penetapan pem-
bangunan suatu PLTN seyogyanya harus dipersiapkan secara baik, menurut sistim
penawaran serta sistim evaluasi proyek (7) yang terarah, rapi dan baik. Perbandingan
evaluasi penawaran pembangunan suatu pusat tenaga listrik dari berbagai penawar
hanya dapat dilakukan secara baik dan adil kalau lingkup penawaran dilaksanakan
berdasarkan sistim pembukuan yang jelas yang telah disiapkan sebelumnya, di mana
setiap penawar harus mengisi dan menyebutkan besar harga penawarannya atas dasar
satu sistim pembukuan yang sama. Sebelum pembukaan penawaran dilakukan
sebaiknya pemesan pusat tenaga listrik membuat serta mempersiapkan sendiri terle-
bih dahulu perkiraan biaya pembangunannya. Dengan demikian pemesan sudah
siap dengan tahap selanjutnya dalam proses pemilihan pemesanan maupun penawaran
pusat tenaga listrik tersebut.

20. Penyimpangan perkiraan biaya pembangunan pusat tenaga listrik dari pada rencana
perkiraan biaya pembangunan semula yang dipakai sebagai dasar pengambilan kepu-
tusan, pada tahun terakhir terutama disebabkan :
* Meningkatnya persyaratan peraturan serta standard yang harus dipenuhi pada

pembangunannya. Jumlah standard yang harus dipenuhi pada pembangunan
PLTN terus meningkat. Di Amerika Serikat dilaporkan standard baru yang harus
dipenuhi ± 100 pada tahun 1970, 500 pada tahun 1973 dan 1624 pada tahun
1976 (3,5). Diharapkan standard tsb. kini sudah memadai.
Hal ini bukan saja menambah jumlah serta mutu bahan serta peralatan yang
diperlukan untuk meningkatkan keandalan, tetapi tentunya memerlukan jam
kerja yang lebih banyak pula. Waktu pembangunannyapun dengan demikian
menjadi lebih lama dan bunga selama pembangunanpun menjadi lebih besar.

* Tingkat inflasi yang relatip lebih tinggi pada tahun terakhir meningkatkan
berbagai jenis biaya dalam bentuk eskalasi dan bunga selama pembangunan.

* Keadaan pasaran reaktor/PLTN yang telah berubah sejak krisis energi akhir
tahun 1973. Sebelum itu berbagai pembuat reaktor masih dalam tahap penja-
jagan (learning proces) sedangkan harga bahan bakar minyak masih murah se-
hingga pembangunan PLTN mengalami persaingan dari pembangunan pusat
tenaga listrik lainnya.
Sebelum tahun 1973 pembuat reaktor masih sudi merugi untuk dapat terjun
ke dalam pasaran PLTN yang besar potensinya kelak. Tetapi sesudah tahun
1973 keadaannya lain dan pembuat reaktor justeru hendak mengambil kembali
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resiko yang telah dilampauinya, tentunya dalam bentuk keuntungan usaha
pembuatan/pemasaran PLTN tersebut.

21. Biaya pembangunan pusat tenaga listrik sangat ditentukan oleh keadaan pasaran,
terutama persaingan bebas antara berbagai pembuat reaktor atau PLTN.
Pernyataan terlalu pagi akan kecenderungan untuk memilih suatu jenis reaktor
seperti Candu misalnya (8, 9), secara sadar dan permulaan telah mengurangi jumlah
penawar reaktor maupun penawar PLTN dan menghilangkan semangat bersaing
antara berbagai penawar pusat tenaga listrik, yang akhirnya akan dapat merugikan
pemesan pusat tenaga listrik tersebut. Karena itu seandainya pilihan terhadap suatu
jenis reaktor sudah ditetapkan sebaiknya kebijaksanaan itu tidak dinyatakan atau
dibocorkan kepada umum.

22. Akhirnya pembangunan suatu pusat tenaga listrik yang relatip lebih padat modal dan
memerlukan waktu pembangunan relatip lebih lama seperti PLTA dan PLTN me-
merlukan persiapan perencanaan sebaik dan secennat mungkin agar pusat tenaga
listrik tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan
beban jaringan listrik.
Setiap keterlambatan penyelesaian pembangunan pusat tenaga listrik menurut
jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, di samping akan meningkatkan biaya
pembangunan pusat tenaga listrik tersebut dalam bentuk biaya gajih/upah, bunga
selama pembangunan (pada PLTN cukup besar dalam puluhan ribu dollar setiap.
hari keterlambatan) dan lain-lainnya juga mungkin menimbulkan akibat lain dalam
bentuk keharusan penyediaan pembangkitan darurat yang juga tidak murah harganya
maupun menyebabkan adanya pemadaman tenaga listrik yang cukup parah.
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LAMPIRAN 1

1. OWNER COSTS
1.1. Land and land rights
1.2. Social facilities
13. Harbour structure
1.4. Switchyard
1.5. Yard works
1.6. Access road
1.7. Site preparation
1.8. Connection of electrical lines to main grid and water conduit
1.9. Connection to reservoir.

2. DIRECT COSTS.

2.1. Civil works
2.1.1. Reactor building
2.1.2. Turbine building
2.13. Intake and discharge structures
2.1.4. Reactor auxiliary buildings
2.1.5. Reactor Waste building
2.1.6. Fuel storage building
2.1.7. Miscellaneous buildings
2.1.7.1. Control room building
2.1.7.2. Diesel generator building
2.1.7.3. Administration building
2.1.7.4. Service building
2.1.7.5. Pan Room building .
2.1.7.6. Auxiliary feed pump enclosure
2.1.7.7. Stack (when separabel from the buklding).

2.2. Nuclear island (including material, equipment, transportation, erection and spare
parts, excluding civil work)

2.2.1. Reactor equipment
2.2.2. Main heat transfer and transport system
2.23. Safeguard cooling systems
2.2.4. Radioactive waste treatment and disposal
2.2.5. Nuclear fuel handling and storage systems
2.2.7. Instrumentation and control
2.2.8. Irradiation facilities
2.2.9. Electrical Equipment
2.2.10. Miscellaneous equipment

2.3. Turbine island (including material, equipment, transportation, erection and spare
parts, excluding civil work)

23.1. Turbine-generator
2.3.2. Heat rejection system
2.3 3 . Con densing system
23.4. Feed heating system
23.5. Other turbine plant equipment
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2.3.7. Electrical equipment
2.3.8. Main transformers
2.3.9. Miscellaneous equipment

3. INDIRECT COSTS.

3.1. Utilities einspection and control services and material quality
3.2. Control tests expenditures
3.3. Engineering consulting
3.4. Architect-engineer expenditures
3.5. Temporary site facilities
3.6. Construction equipment
3.7. Electrical power and water consumption.
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DISKUSI

Sdr. Mursid Djokolelono MLSc.

Jenis reaktor akan menentukan bagian biaya Nuclear Steam Supply System (NSSS)
dari suatu PLTN seluruhnya. Bagian biaya ini kecil saja, misalnya pada Lampiran 2
paper Sdr. Soleh, sebesar 14,2%.

Nengah Sudja
Perbedaan biaya pembangunan berbagai jenis PLTN secara teoritis memang pada
bagian NSSS, karena bagian di luar NSSS (seperti turbo generator dan lain-lainnya)
sama seperti pusat listrik tenaga uap konvensionil. Biaya pembangunan NSSS
antara jenis reaktor air berat dan reaktor air ringan diperkirakan tidak besar. Tetapi
biaya penyediaan air berat pada reaktor air berat justeru sangat besar. Diperlukan
± 500 ton air berat (pada reaktor PHWR 600 MW) dengan harga a' US.S. 200/kg
air berat atau sebesar 100 106 US.S untuk penyediaan seluruh air beratnya.
Biaya air berat ini saja sudah merupakan ±15% dari biaya pembangunan PLTN
tersebut.
Pesan penting yang in gin disampaikan pada naskah ini, di dalam pembelian suatu
PLTN, apapun jenisnya, seyogyanya dapat dilaksanakan dengan mengikut sertakan
banyak penawar/pabrik pembuat reaktor, yang akan bersaing secara bebas mena-
warkan produksi/jasa yang bermutu baik dengan harga serendah mungkin dalam
usaha memenangkan penawaran tersebut. Pengalaman menunjukkan pada pembe-
lian peralatan konvensionilpun peralatan yang bermutu baik sering ditawarkan
dengan harga yang lebih murah. Hal ini diaebabkan oleh berbagai sebab seperti
teknologi produksi pembuatan peralatan yang lebih baik dan lebih murah, situasi
pasaran dan lain-lainnya. Karena itu sebaiknya kebijaksanaan (policy) pilihan akan
suatu jenis reaktor (PLTN) tertentu jangan diumumkan secara terbuka, sebab ini
akan membatasi jumlah penawar dan akan menghilangkan kesempatan persaingan
-bebas di antara berbagai penawar PLTN. Dan hal ini akhimya akan merugikan kita
sendiri sebagai pemesan PLTN.

Ir. Hasan Babsel(PLN)

Apakah pemerasaran Ir. Sudja & Ir. Sutaryo dalam menyusun kertas kerja ongkos
pembangunan PLTN telah mempertimbangkan hasil studi dari Rochwell Inter-
national dan Bang Arospace bahwa kelak yang setelah tahun 2000 USA akan
membangun pusat listrik tenaga satelit surya yang dianggap sangat ekonomis
(biaya kembali dalam Vh tahun).
Bertitik tolak rencana tersebut apakah tidak lebih baik mendrop saja rencana pem-
bangunan PLTN yang controversil itu hingga tibanya PLT Satelit Surya tersebut
dan sebaliknya terus memanfaatkan batubara, geothermal dan lain-lainnya yang
relatip murah.

NofahSudji
— Belum pernah membacanya. Mohon dapat dikirimkan kepada kami 1 (satu)

exemplar sumber bacaan yang Sdr. maksudkan!!.
— Hasil riset yang diketahui sampai saat ini teknologi baru seperti wind energy,

fast breeder, solar energy dan lain-lainnya belumlah dapat diharapkan akan
dapat bersaing dalam pembangkitan tenaga listrik konvensionil (seperti PLTA,
PLTU, PLTG, PLTD, PLTN. PLTN yang umumnya dipakai kini sudah dapat
dianggap sebagai teknologi konvensionil).
Solar energy memang mulai banyak dipakai akhir-akhir ini secara kecil-kecilan
terutama untuk pemanasan. Walaupun nilai energinya murah dan tingkat
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efisiensinya rendah ( ± 15% ), tetapi biaya pembangunannya relatip masih
sangat mahal. Menurut Deutscher Forschungsdienst (DFD) August 1977,
Ausland Ausgabe 8/77, penyelidikan pencarian berbagai jenis energi sejak krisis
energi 1973 terus meningkat. Tapi sampai kini di seluruh Eropa menurut
(DFD) kolektor surya (Sonnen Kollektren) yang ada beluni sampai 1 MW.
Menurut perhitungan pembangkitan tenaga listrik dengan energi surya masih
sangat mahal, diperlukan biaya lebih dari pada 100 DM (Deutsche Mark)
untuk menghasilkan 1 Watt, dibandingkan dengan 2 DM dengan cara kon-
vensionil.
Menurut ramalan perkembangan teknologi, ketidak mampuan untuk bersaing
berbagai jenis teknologi bam seperti solar energi, wind energi, fast breeder dan
lain-lainnya dengan teknologi konvensionil akan tetap terjadi sampai dengan
tahun 2000. Sesudah tahun 2000-pun sumber energi baru tersebut masih harus
dibuktikan dulu apakah benar dapat bersaing dengan sumber energi konven-
sionil.
Pemanfaatan batubara memang sudah dirintis dengan rencana pembangunan
PLTU Suralaya. Tetapi untuk daya terpasang PLTU 2 X 375 MW diperlukan
lebih kurang 1,5 s/d 2,0 ton batubara setiap tahunnya. Tentu akan timbul
masalah angkutan batubara, apalagj bila dibangun daya yang lebih besar.
Sumber daya hidro tersedia terbatas, di Jawa hanya ± 3000 MW. Sumber
energi panas bumi yang tersedia tidak mencukupi. Hanya tersedia ± 800 MW
(tenaga listrik) panas bumi di Pulau Jawa. Jadi jauh lebih rendah dari pada
ramalan beban yang pernah dibuat sebesar 32.000 s/d 64.000 MW pada tahun
2000. Tetapi bagaimana halnya dengan pemenuhan energi sebelum tahun
2000 tersebut?
Pemyataan yang bersifat politis untuk mendrop berbagai proyek PLTN me-
mang sering didengar. Tentunya dengan segala konsekwensinya, seperti kurang
tersedianya energi yang murah, terhambatnya pertumbuhan perekonomian,
peningkatan pengangguran dan sebagainya.
Orang sering lupa kebijaksanaan "no energy" atau 'less energy" sering meru-
pakan suatu keputusan kebijaksanaan yang harus dibayar dengan sangat mahal
atau merupakan alternatip/pemecahan yang mahal. Keadaan ini kita alami
sendiri di masa yang lalu dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Industri
membangun captive power dengan daya yang kecil-kecil dan relatip lebih mahal
serta memboroskan bahan bakar minyak.

Budi Sudarsono M.Sc. ( BATAN )
Sekali lagi kami ingin menyatakan keberatan atas kesimpulan Sdr. I.N. Sudja
mengenai penawaran. Jika penawaran harus diadakan maka hanya dapat dilakukan
dengan jenis LWR. Jika Indonesia memilih PHWR maka jalan yang ditempuh
ialah melalui negosiasi kontrak yang tentu akan tergantung pada kesediaan negara
supplier (Kanada) untuk pembiayaannya. Dalam hal Kanada tidak bersedia untuk
menyediakan pembiayaan ataupun mengexport PLTN, maka Indonesia akan diha-
dapkan pada pilihan untuk :
1) tidak membangun PLTN atau
2) memilih jenis LWR dengan segala konsekwensinya.
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BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHIONGKOS
PEMBANGKITAN LISTRIK NUKLIR

Oleh :
Ir. Jasifnjas

Dr. AJ. Swjadi
(Anggota-anggota Sub-Komisi Ekonomi KP2-PL TN)

I. PENDAHULUAN

1. Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir di negara-negara berkembang mengalami
kemunduran yang sangat berarti dalam tahun 1977, jika dibandingkan dengan hasil
dari survai pemasaran untuk tenaga nuklir, yang pernah dilakukan oleh IAEA dalam
tahun 1975 (1). Banyak perencanaan tenaga nuklir terpaksa ditunda pelaksanaan-
nya, sedangkan beberapa proyek tenaga.nuklir lainnya yang sedang dalam tahap
pembangunan mengalami keterlambatan.

Perhatian terhadap tenaga nuklir mulai melonjak sejak akhir tahun 1973,
setelah peperangan Timur Tengah yang terakhir, yang menyebabkan embargo minyak
terhadap beberapa negara tertentu, di antaranya Amerika Serikat, yang diikuti pula
oleh kenaikan harga minyak secara melompat. Kesadaran bahwa simpanan minyak
yang masih belum tersinggung di bawah tanah adalah terbatas, hal ini membuat
hampir semua negara, termasuk yang menghasilkan minyak untuk mencari sumber
energi lainnya, yang dapat menggantikan minyak dan gas bumi.

2. Beberapa studi telah menunjukkan, bahwa di samping tenaga air, maka batu-
baralah yang merupakan alternatif yang utama yang dapat menggantikan minyak,

yang segera disusul oleh tenaga nuklir, berdasarkan harga yellow cake yang masih
rendah pada tahun 1974 dan dengan memperhitungkan faktor beban rata-rata untuk
PLTN yang cukup tinggj dan yang dapat menekan ongkos pembangkitan listrik
nuldir (2).

Akan tetapi dalam waktu dua tahun prospek tenaga nuklir berubah dengan
drastis, yang disebabkan hal-hal berikut:
A. Tuntutan untuk meningkatkan sistem keamanan reaktor, yang menyebabkan

kenaikan ongkos modal untuk PLTN.
B. Tuntutan dari berbagai kelompok yang menentang pencemaran lingkungan.
C. Kenaikan menyolok idari harga yellow cake, yang; pada tahun 1973 masih ber-

kisar sekitar US$. 5/lb, yang dalam. waktu hanya 4 tahun meningkat kira-kira
delapan kali sampai sekitar US.$. 40/lb.

D. Kekhawatiran dari beberapa negara tertentu terhadap proliferasi nuklir.
E. Pemyataan Presiden Amerika Serikat pada tanggal 7 April yang lalu mengenai

kebijaksanaan nuklir khususnya dalam masalah daur bahan bakar nuklir.
Dengan hal-hal seperti disebut di atas ini ditambah dengan pengaruh inflasi tentu

kita ingin mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap ongkos pembangkitan listrik
nuklir.

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KENAIKAN ONGKOS
PEMBANGKITAN NUKLIR.

3. Faktor-faktor yang merupakan sebab-sebab utama kenaikan ongkos modal, dan
dalam beberapa hal juga ongkos bahan bakar dan ongkos operasi & perawatan diu-
raikan di bawah ini.
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4. Sebelum ini, dalam Lokakarya mengenai Keselamatan Reaktor dan Segi Humab
nya dalam tahun 1976, telah diuraikan dengan panjang lebar mengenai kenaika••
ongkos modal, yang disebabkan oleh pengluasan dan peningkatan sistem keselamat
dalam suatu PLTN. salah satu kesimpulan dalam kertas karya yang membahas LA
itu adalah bahwa ongkos modal PLTN telah naik antara 12 dan 18%, disebabL
keharusan untuk meng-instalasi beberapa sistim keselamatan, seperti:
a. Sistem Emergency Core Cooling System (ECCS).
b. Peraturan ketat terhadap akibat gempa bumi.
c. Peraturan mengenai kenaikan suhu dari bahan pendingjn.
d. Peraturan keselamatan terhadap ancaman dari luar instalasi.

5. Pengalaman operasi denpan PLTN telah menunjukkan, bahwa sebab-sebab dari
faktor beban yang rendah tidak disebabkan oleh karena akibat tidak adanya atau
kurang baik berfungsinya sistem keselamatan yang diuraikan di atas. Pada LWR
yang beroperasi di berbagai negara hal-hal yang mengakibatkan shut-down yang
lama pada PLTN adalah biasanya :
a. periode perawatan yang panjang : suatu periode perawatan yang direncanakan

selama 1 bulan kadang-kadang harus diperpanjang sampai 3-4 bulan, oleh
karena kedapatan kerusakan-kerusakan kecil pada sistem pendinginan primer
dan sekunder.

b. Kerusakan pada tabung-tabung pembangkit uap.
c. Keretakan pada baling-baling turbin (juga pada PHWR).
d. Khusus pada tipe PHWR acap kali terdapat keretakan pada pressure tubes serta

sambungannya dan kemacetan pada mesin pemuat bahan bakar.
Pengalaman yang diperoleh dalam operasi reaktor memberi kesan seolah-olah

sistem-sistem keselamatan yang harus dimasukkan dalam disain reaktor yang baru
menuju kepada "over-designing", dengan konsekwensi kenaikan ongkos modal,
sedangkan sebaiknya perhatian lebih baik ditujukan kepada perbaikan disain kom-
ponen-komponen tertentu seperti pompa, kondensor, turbin, berbagai katub dan
pressure tubes.

6. Tuntutan berbagai kelompok yang mengkhawatirkan pencemaran lingkungan
dicoba dipenuhi dengan peningkatan sistem keselamatan dan sering kali berhasil
untuk menunda pengeluaran izin membangun oleh instansi yang berwewenang,
sehingga dapat memperpanjang periode pembangunan. Akibatnya berupa bunga
atas modal (IDC) dan eskalasi (EDC) telah diuraikan sebelum ini dalam Seminar
Kedua mengenai Tenaga Listrik dengan kesimpulan bahwa ongkos modal dapat
naik.(lihattabell.)(12).

Di beberapa tempat malahan kelompok lingkungan seperti disebut di atas
berhasil untuk membatalkan pembangunan suatu PLTN di sesuatu tempat.

7. Kenaikan harga yellow cake mula-mula tidak begitu terasa dalam ongkos pem-
bangkitan, oleh karena ongkos bahan bakar sebelum kenaikan harga hanya meru-
pakan 20% dari ongkos keseluruhan. Kemudian saham ongkos bahan bakar mulai
bertambah berarti dengan kenaikan ongkos perkayaan uranium sampai US.$. 100/
SWU, yang penting artinya bagj reaktor tipe LWR, sedangkan harga zirkonium dan
ongkos konversi uranium pun mengalami kenaikan, meskipun tidak begitu besar.
Untuk reaktor tipe PHWR perlu dicatat, bahwa harga air berat pun mengalami
kenaikan yang melonjak dari US.S. 65/kg dalam tahun 1966 sampai US.$. 140/kg.

Untuk tipe LWR kemudian dapat dihitung bahwa ongkos bahan bakar untuk
suatu PLTN yang mulai beroperasi dalam tahun 1986 akan berkisar antara 9.6 -
13.3 mills/kWh (lihat Appendix A). (2,3).

8. Yang perlu mendapat perhatian kita adalah bahwa dewasa ini yellow cake tidak
lagi terdapat dalam pasaran bebas. Sejak beberapa tahun yang lampau beberapa
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perusahaan tambang uranium yang berasal dari sedikit-dikitnya enam negara ter-
tentu telah bersepakat untuk sewaktu-waktu menentukan semacam harga minimum
untuk yellowcake. Sebagai diketahui pengelompokan ini telah beihasil untuk meli-
pat-gandakan harga yellow cake dalam beberapa tahun saja. Kemudian bagi banyak
negara yang merencanakan lenaga nuklir berkujranglah kepastian untuk memper-
oleh bahan bakar yang cukup untuk menjalankan reaktor setelah refuelling pertama.
Sekiranya perserikatan penghasil uranium itu dapat bertahan, maka akan terdapat
kecenderungan bahwa tenaga nuklir naiitinya akan terbatas pada negara penghasil
uranium saja atau negara yang menghasilkan komoditi yang primer. Suatu pasaran
bebas untuk uranium nampaknya dapat terjadi, sekiranya negara-negara yang ca-
dangan uraniumnya telah terbukti, mulai dengan eksploitasi mineral radioaktif
secara besar-besaran.

9. Jika sebelum ini telah ditunjukkan terjadinya suatu pengelompokan dari peng-
hasil uranium yang mula-mula berdasarkan kepentingan komersiil, usaha yang sama
terjadi dergan beberapa negara tertentu yang menghasilkan komponen-komponen
nuklir. Pengelompokan ini terjadi atas inisiatif pemerintah beberapa negara industri
dengan timbulnya kekhawatiran terhadap proliferasi nuklir atau penyalahgunaan
teknologi nuklir. Mula-mula dikenal sebagai Secret Seven, yang berkedudukan di
London, kelompok ini, yang kemudian disebut jugs London Supplier's Club, seka-
rang telah meluas sampai 1S negara penghasil komponen nuklir.

Akibat dari pengelompokan ini secara umum mungkin tidak membawa pengaruh
langsung terhadap harga komponen nuklir, akan tetapi dengan adanya London Club
ini dikhawatirkan akan terjadinya diskriminasi atau keselektifan terhadap negara-
negara bukan penghasil .komponen nuklir. Suatu kelompok kecil seperti ini yang
telah menentukan peraturan pengontrolannya dengan sendirinya juga melanggar
peraturan sebelum ini dalam bentuk NPT yang telah disepakati oleh suatu jumlah
negara yang lebih luas.

10. Dalam pernyataan kebijaksanaan nuklir Amerika Serikat pada tanggal 7 April
yang lalu diumumkan penangguhan proyek LMFBR (pembiak cepat yang mem-
pergunakan logam cairan sebagai pendingjn), kemudian juga larangan untuk mela-
kukan proses ulang secara komersiil dan Pemberhentian pendauran plutonium
(Pu-recycle). Pengumuman ini membawa reaksi penentangan yang kuat dari negara
Eropah Barat, meskipun kemudian Presiden Carter dalam pernyataan kebijaksanaan
energinya mendukung program reaktor daya, akan tetapi yang mengenai tipe LWR
saja. Bagi Perancis, Inggris dan Jerman Barat pengembangan FBR (reaktor pembiak
cepat) merupakan usaha untuk ikut bersuara dalam pasaran nuklir, setelah menjadi
kenyataan bahwa pasaran reaktor daya thermal sekarang dikuasai oleh Amerika
Serikat serta pemegang lisensi-nya. Kemudian pengketatan peraturan ekspor nuklir
oleh Amerika Serikat, yang diikuti oleh Kanada, menambah kekhawatiran mengenai
tersedianya komponen nuklir tanpa kaitan yang terlampau mencekik. Akan tetapi,
sebagai diketahui, reaksi menentang dari terutama negara Eropah Barat mengakibat-
kan suatu kompromis dari Amerika Serikat dengan mengusulkan agar diadakan per-
musyawarahan teknis dalam bentuk INFCE (International Nuclear Fuel Cycle Eva-
luation), semuanya dengan tujuan untuk mengurangi ancaman terjadinya prolife-
rasi nuklir.

Sementara larangan proses ulang berlaku, dan selama bahan bakar nuklir untuk
sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan Kanada, maka konsekwensinya ada-
lah penambahan ongkos modal berupa pembangunan penimbunsn bahan bakar ter-
pakai (spent fuel storage), yang dapat berkisar antara US $ 10 dan US 20 juta dalam
tahun 1976. [4]
Alternatif lain, terutama berlaku bagi perusahaan listrik di Amerika Serikat (akan te-
tapi tidak tertutup untuk negara lain) adalah untuk mengirim kembali bahan bakar
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terpakai kepada instansi Pemerintah Federal berwewenang dengan ongkos US $
100/kg bahan bakar terpakai, untuk penyimpanan dan sekaligus transport ke tempat
penyimpanan (repository). Untuk tipe LWR 600 MWe keharusan pengiriman kembali
bahan bakar terpakai berarti pengeluaran sebanyak US $ 1.8 sampai US $ 2.2 juta se-
tahun dan untuk tipe PHWR-CANDU dengan ukuran yang sama, sebanyak US $
5.8 juta setahun [5] .

Kemudian, khusus untuk tipe LWR, dengan larangan proses ulang itu hilang
pula nilai dari Pu-credit (yang menurut perhitungan ERDA keuntungannya dapat
berjumlah sebanyak US $ 3,2 milyar antara 1976 dan 2000, sekiranya tidak ada la-
rangan proses ulang). Hilangnya Pu-credit bagi tipe LWR dengan sendirinya mem-
bawa kenaikan dari ongkos bahan bakar nuklir, yang diperkirakan sebanyak 0,3
mills/kWh [2] .

ID. PERBAND1NGAN ONGKOS PEMBANGKITAN LISTRIK

10. Suatu uraian diberikan mengenai penghitungan ongkos pembangkitan listrik
untuk berturut-turut PLTN tipe PWR 600 MW dan tip-? PHWR-CANDU dengan
ukuran yang sama. Metodologi yang sama dipakai seperti pernah diterangkan dalam
Seminar Tenaga Listrik II tahun 1975 (12). Perbedaan terdapat dalam menghitung
ongkos modal dengan menambahkannya dengan ongkos pemilik (owner costs), yang
terdiri dari ongkos untuk tanah, latihan, pemastian kwalitas oleh pemilik, serta
humas.

11. Sebagai dasar untuk ongkos modal diambil nilai-nilai untuk ongkos proyek
yang telah diberikan dalam Laporan Kelaksanaan untuk proyek nuklir Turki (8).

Beberapa assumsi diambil dalam penghitungan ongkos modal :
a. Eskalasi sebesar 10%.
b. Bunga modal sebesar 8%.
c. Masa pembangunan 6 tahun.
d. Masa manfaat untuk PLTN 30 tahun.
e. Eskalasi bunga modal selama pembangunan tidak berobah, dan dikenakan

terhadap barang dan jasa dalam negeri maupun luar negeri.
Kemudian sebagai perbandingan diambil ongkos modal untuk PLTU-batubara

644 MW, seperti dikemukakan dalam Reaktortagung 1977 (10). Hasil penghitungan
dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1: Ongkos Modal Untuk PLTN (PWR dan PKWR) dan PLTU-batubara
(berdasarkan taraf harga dan biaya 1977)

PWR 600 MW PHWR 600 MW PLTU-(644 MW)

Total Project Cost (106$)

E D C (106$)

I D C (106$)
Total Capital Cost (106$)

($/kw)

434
210
96

740
1233

527
257
116
890

1483

272

422
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12. Untuk ongkos bahan bakar diambil nilai-nilai yang diberikan dalam Appendix
A dan B, yang disesuaikan dengan eskalasi 5%/tahun untuk bahan bakar. Bahan
bakar terpakai tidak dikenakan proses ulang, sehingga untuk plutonium tidak diberi-
kan "credit", dan biaya bertambah untuk ongkos penimbunan.

Untuk ongkos operasi dan perawatan diambil sebagai dasar nilai-nilai dalam
Laporan Kelaksanaan Turki, dengan perbedaanbahwa untuk ongkos staf (200 orang)
diambil $ 1.2 juta setahun.

Untuk make-up D2O diambil 1,5 kg/jam dengan harga D2O sebesar $ 140/kg
(Januari 1976) dan eskalasi 5%/tahun.

Tabel 2 memberikan ongkos pembangkitan listrik untuk PWR, PHWR dan
PLTU-batubara. Perhitungan untuk PLTU dapat dilihat dalam Appendix C.

13.

14.

Tabel 2: Ongkos Pembangkitan Listrik (mills/kWh)

(Tahun 1983)

Untuk
operasi
5000 jam/
tahun

Ongkos modal
Ongkos bahan bakar
Ongkos O & M

Ongkos Pembangkitan

Untuk
operasi
700 jam/
tahun

Ongk

Ongkos modal
Ongkos bahan bakar
Ongkos O & M

as Pembangkitan

PWR

21.90
8.58
3.10

33.58

15.64
8.58
2.21

26.43

PHWR

26.34
4.58
3.90

34.82

18.81
4.58
2.93

26.32

PLTU

34.7

30.6

Tahel 3 Bunga dan Kenaikan Harga Selama
6 Tahun Pembangunan Sebuah PLTN
Seharga S 434 Juta (Nilai $ Tetap)

(Satuan Juta S)

Bunga selama masa
pembangunan yang
harus dibayar

Kenaikan harga
selama Pemba-
ngunan

6%
setahun

10%
setahun

B u n g a

4%

44,9

109,7

193,9

8%

95,5

209,7

12%

151,0

129,9

228.8
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IV. KESMPULAN

1. Perbandingan ongkos pembangkitan dengan ketelitian yang cukup besar sukar
diadakan, karena berbagai faktor yang mempengaruhi, yang terasakannya tidak pads
saat-saat yang bersamaan dan berbeda di lain tempat.

2. Tujuan perbandingan ongkos pembangkitan adalah untuk memperoleh gambar-
an besaran investasi yang dibutuhkan, yang melandasi pilihan-pilihan yang akan di-
pertimbangkan dalam rangka penentuan pemanfaatan sumber daya (resource allo-
cation). Karena itu perbandingan sebaiknya dilakukan untuk pembangkit listrik yang
masih akan dibangun. Dari berbagai terbitan ternyata bahwa PLTN yang bersifat
komersial menghasilkan listrik yang lebih murah dibandingkan dengan PLT lainnya
(10).

3. Pendapat yang mengatakan bahwa ongkos pembangkitan listrik nuklir tidak
lebih murah dari pada pembangkit lainnya, umumnya didasarkan pada :

— kenaikan biaya investasi PLTN,
— biaya-biaya yang diperkirakan akan tinggi bagi pengolahan ulang bahan

bakar dan penimbunan sampah;
— kenaikan harga uranium, yang juga disebabkan oleh menipisnya cadangan;
— faktor beban untuk PLTN yang rendah;
— tidak dimasukkannya "biaya-biaya sosial

Perhitungan-perhitungan rnenunjukkan bahwa, sepanjang perkiraan yang dapat di-
buat pada saat ini, pendapat-pendapat di atas kurang benar.

4. Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang diperkirakan akan terjadi di
kemudian hari karena menipisnya cadangan yang telah tampak pada saat ini maka
harga listrik nuklir akan makin menguntungkan. Kenaikan harga uranium mempu-
nyai pengaruh yang kecil pada ongkos pembangkitan.

5. Dalam rangka perbandingan ongkos pembangkitan, maka dalam biaya pemba-
ngunan perlu ditambahkan adanya tambahan biaya pemilik (owner cost) (18,11)
yang mungkin berbeda bagi PLTN dan PLT lainnya. Akan tetapi pengaruhnya pada
ongkos pembangkitan masih dalam batas-batas ketelitian perkiraan harga-harga yang
digunakan.

6. Perkiraan mengenai perkembangan iaktor-faktor sosial-politik yang akan mem-
pengaruhi ongkos pembangkitan, lebih sukar dibuat, sedangkan dalam masalah tenaga
nuklir ini pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan adanya tekanan pengaruh yang
melampaui perkiraan tekno-ekonomi. Dengan demikian perhitungan ongkos pem-
bangkitan juga hanya akan berlaku pada konteks yang dapat dipersepsikan. Begitu
pula harga-harga yang digunakan adalah harga-harga asli, dalam arti harga yang belum
dipengaruhi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan politik.

7. Perbandingan-perbandingan harga juga dapat digunakan sebagai landasan ke-
bijaksanaan dalam pembinaan kemampuan dalam negeri dalam bidang nuklir, melalui
pemilihan di mana manfaat sebesar-besarnya dapat diperoleh, terutama oleh industri
dalam negeri dan terbukanya kesempatan kerja.

215



V. DAFTAR PUSTAKA

1. KOVAN, D. : "Developing world's need for nuclear", Nucl. Engng. Int. 20 (Jan.
1975)38.

2. "Nuclear Power Planning Study for Indonesia", IAEA, Vienna, 1976
3. "Maturing in a lean Economy", Nucl. News Buyers Guide (Feb. 1977)
4. ILJAS, J., SURJADI AJ.; "Aspek-aspek Teknologis dan Ekonomis dalam suatu

PLTN", Loka Karya Keselamatan Reaktor dan Segi Humasnya, Semarang (Apr.
1976).

5. "List of Power Reactors" in 1976, IAEA, Vienna, 1977
6. "Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States" in 1974 and

in 1975, IAEA, Vienna, 1975,1976.
7. "Directory of Nuclear Reactors", Vol. VII, IAEA, 1967.
8. Turkish Electricity Authority: "Preliminary Proyect Akkuyu Nuclear Power Plant",

Vol. 3, July 1976.
9. RENSHAW, R.H., SMITH, E.C. : "The standard CANDU 600 MW(e) Nuclear

Plant". Nucl. Engng, Int. 22, (June 1977), 45.
10. MICHAELIS. H., Kertas Karya dalam Reaktortagung Mannheim, Maret 1977.
11. SUDJA, N. : "Perkiraan Biaya Pembangunan Pusat Tenaga Listrik". Kertas Karya

dalam Loka Karya ini.
12. ILJAS, J., SURJADI, A.J. : "Ongkos Pembangkit Listrik PLTN dan Perbandingan-

nya terhadap Pembangkit Listrik Lainnya pada tahun 1980-an". Maj. BATAN,
8^.3-4(068.1975^

216



A P P E N D I X A

ONGKOS BAHAN BAKAR UNTUK PWR 600 MWe
(Kondisi tahun 1976)

Equilibrium Core Unit Fuel Cost (US mills/JcWh)

Fertile and fissile
materials Direct Indirect Total

U3O8 purchase, $ 40/lb 2.735

Credit for equiv. U3Og -0.701
in recovered U

0.843

0.120

3.578

-0.581

Sub total 1

Industrial Operations

Conversion
Enrichment
Credit for recovered U
Fabrication
Storage of spent fuel

2.034

0.088
1.613

-0.201
0.443
0.545

0.963

0.025
0.438
0.046
0.098

—

2.997

0.113
2.051

-0.155
0.541
0.545

Sub total 2 2.488 0.607 3.095

T O T A L 4.522 1.570 6.092

Ongkos perataan 6.096 (1976)
(levellized)

Ongkos perataan (esk. 5%/th) 4.58 (1983)

Keterangan: Perhitungan berdasarkan "NPPS for Indonesia", halaman 198
Perubahan diambil untuk:

Harga yellowcake

Ongkos perkayaan
Ongkos konversi
Ongkos fabrikasi

Penimbunan bahan
bakar terpakai

$ 40/lb U3O8

$ 100/SWU(kg)
$3.40/kgU
$ 150-180/kgU

$ 100/kgU

Plutonium credit

Daya reaktor
Faktor beban
Bunga investasi

bahan bakar

0

600 MWe
65%

8%

Refuelling: 1/3 dari core tiaptahun
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A P P E N D I X B

ONGKOS BAHAN BAKAR UNTUK PHWR POINTE LEPREAU
(Kondisi 1980)

Station Capacity

Net station efficiency
Reactor fuel loading
Annual fuel throughput
Annual equiv. hours at full power operation
Mean burnup
Pre-operational fuel supply
Fabrication Cost (at station)
Station life time
Interst rate
Sirking fund rate
Reactor in full operation in 1980

a. Konsumsi bahan bakar :

Cf /24 eb = 200 / 24 x 0.29 x 7.75 = 3.708 mills/kWh

b. Inventaris bahan bakar :

f ( "*" 1$ a ) ft-

p
e
L
La
h

b

ts

Cf

i

s

633 MWe
29%
92.61 u
41.1 t u

7010 hours
7750 MWd/t
4.5 months
$200/kgU
30 years
8%
0.88%

200 [ 5 | i - + i | x 41.1 ] |?'08 x i ° = 0.228 mills/kWh

c. Amortisasi pada akhir masa manfaat terhadap sisa bahan bakar:
&C f L o s x 103/Ph =

VL x 200 x 92.6 x 0.0088 x 103/633 x 7010 = 0.019 mills/kWh

Total 3.955 mills/kWh

Keterangan : Belum termasuk biaya untuk penimbunan bahan bakar terpakai.
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A P P E N D I X C

Biaya Pembangkitan PLTU BATU BARA Yang akan beroperasi pada 1983

(Taraf harga & biaya pada tahun 1977)

Daya
Daya

Total

Bruto
Netto

capital cost

DM 2,50 = $ 1

740. MW
644 MW

DM 1055/KW

OPERASI: 5000 h/a 7000 h/a

Pfg/kWh Mills/Kwh Pfg/Kwh Mills/KWh

Ongkos modal
Ongkos bahan bakar
Ongkos O & M
Ongkos Pembangkitan
Dengan harga-harga 1976

(turun 14%)

3,1
5,3
1,7

10,1

8,7

12,4
21,2
6,8

40,4

34,7

2,2
5,3
1,4
8,9

8,8
21,2
5,6

35,6

30,6

ASUMSI: (1) Harga bahan bakar: 22 DM/G Gal (bisa sampai 26 DM/G Gal)
yang terdiri dari DM 149/t (7000 kcal/kg) + DM5 sampai
DM 30/t

(2) Interest 6,8%
(3) Eskalasi 6%
(4) Sumber Michaelis, H. Reaktortagung 1977.
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DISKUSI

Ntsruddin ( DEP. KJEUANGAN )

Telah dikemukakan bahwa adanya tuntutan kelompok yang mengkhawatirkan
pencemaran lingkungan telah menyebabkan waktu pembangunan PLTN menjadi
tertunda dan lama, yang pada gilirannya mengakibatkan biaya pembangunan
PLTN menjadi bertambah besar (aJ. dengan demikian besarnya bunga atas modal).
Dalam hubungan ini, kami ingin menanyakan untuk ketepatan perhitungan masa
pembangunan PLTN nanti apakah pemah diadakan study untuk meneliti sejauh
mana adanya kelompok di atas di Indonesia.

Ir.Jasifnjas

Jika ada kelompok semacam disebut itu, kegiatannya belum kelihatan dan tujuan-
nya beium jelas. KP2 PLTN telah menunjuk beberapa orang pejabat yang b
bertugas memberikan penerangan yang tepat mengenai PLTN, jauh sebelum di-
mulai dengan pembangunannya.

It, Eko Soemanto

1. Mengingat besarnya masalah biaya keamanan dalam PLTN maka ingin kami
tanyakan berapakah komponen biaya luar negeri dan dalam negeri.

2. Mengingat panjangnya masa pembanguhan PLTN (+ 6 tahun), mohon diberikan
perkiraan disbursement setiap tahunnya untuk masing-masing komponen.

Ir.JaafDjas

Dalam dokumen Nuclear Power Planning Study for Indonesia telah diberikan
angka-angka untuk ongkos modal maupun bahan bakar berupa komponen luar
negeri dan domestik secara umum, yang tergantung pula pada ukuran dari PLTN
yang dimaksud.
Demikian pula diberikan suatu cash flow untuk masing-masing tipe PLTN. Untuk
mengetahui angka-angka itu bagi tiap komponen, perlu diperiksa kembali com-
puter print-out, sebab laporan NPPS hanya memuat hasil akhir.
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PERKIRAAN BIAYA PEMBANGKITAN
PUSAT TENAGA LISTRIK

Oleh :
DIPL. ING. NENGAH SUDJA

PENDAHULUAN.

1. Ketepatan perkiraan biaya pembangkitan pusat tenaga listrik ditentukan oleh kete-
patan perkiraan biaya pembangunan (capital cost) yang akan menentukan perkiraan
biaya tetap (fixed charge)-nya, oleh ketepatan perkiraan harga bahan bakar serta
biaya pengclolaannya yang akan menentukan biaya bahan bakar (fuel cost) dan oleh
ketepatan perkiraan biaya pengusahaan & pemeliharaan (operation & maintenance)
setiap satuan energi yang dibangkitkan.

2. Naskah ini akan mencoba melaporkan perkiraan biaya pembangkitan berbagai pusat
tenaga listrik penanggung beban dasar yang siap beroperasi secara komersiil pada
tahun 1983/1985, pada saat maria berdasarkan atas studi yang dibuat sampai saatini
PLTN pertama akan layak (feasible) beroperasi di sistim jaringan listrik Pulau Jawa

Pertama akan dilaporkan perkiraan perbandingan biaya pembangkitan PLTN, PLTU
Batubara (dengan dan tanpa pemisah SO2) dan PLTU Minyak yang siap beroperasi
pada tahun 1983/1984/1985 [2,3]. Selanjutnya akan dilaporkan perkiraan biaya
pembangkitan PLTN berbagai jenis reaktor. [4].
Perkiraan biaya pembangkitan tersebut didasarkan atas perkiraan biaya pembangkit-
an yang dilaporkan pada studi [2], [3] & [4].

3. Perkiraan biaya pembangkitan pusat tenaga listrik per satuan energi [ P ] , umum-
nya dapat dibagi atas 3 (tiga) jenis biaya yakni: kWh

— biaya tetap (fixed charge)
— biaya bahan bakar (fuel cost)
— biaya operasi & pemeliharaan (operation & maintenance)

4. Evaluasi pemilihan berbagai jenis pusat tenaga listrik di suatu jaringan listrik umum-
nya dilaksanakan dalam rangka perhitungan optimisasi rencana perluasan jangka pan-
jang sistim pembangkitan dengan memperhatikan berbagai parameter jaringan se-
perti:
— ramalan beban (dari tahun ke tahun serta sifat bebannya)
— sistim tetap (fixed system) yang meliputi semua satuan pembangkitan yang

sudah ditetapkan (committed or retired) pembangunannya selama kurun peren-
canaan.

— sistim variable (variable system) yang meliputi berbagai alternatip perluasan
sistim pembangkitan selama kurun perencanaan.

— biaya pembangunan (capital cost) berbagai pusat tenaga listrik, harga bahan ba-
kar, tingkat bunga (discount rates) dan lain-lainnya.

— berbagai persyaratan jaringan seperti batas stabilitas frekwensi, tingkat kean-
dalan (LOLP - loss of load probability) tertentu, jadwal pemeliharaan.

— dan lain-lainnya.
Program komputer WASP (Wien Automatic System Planning) II, misalnya merupa-
kan suatu contoh peralatan perencanaan optimisasi sistim pembangkitan yang diper-
gunakan pada perhitungan optimisasi sistim pembangkitan di jaringan listrik Pulau
Jawa selama kurun perencanaan 1983/1992. Hasil perencanaan tersebut diterbitkan
oleh IAEA pada tahun 1976 dengan judul Nuclear Power Planning Study for Indo-
nesia [1].
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Pelaksanaan studi optimisasi demikian biasanya memerlukan waktu yang cukup lama
walaupun sudah dilaksanakan dengan bantuan mesin kotnputer yang cukup besar
(WASP II memerlukan 196 k bytes).

5. Evaluasi pemilihan berbagai pusat tenaga listrik dapat pula dilaksanakan dalam waktu
yang lebih singkat dengan mencoba memperbandingkan biaya pembangkitannya.
Cara ini jelas bukan merupakan pengganti perhitungan optimisasi yang telah dise-
butkan pada Bab 4, dimana berbagai parameter jaringan turut pula diperhitungkan.
Evaluasi perbandingan biaya pembangkitan berbagai pusat tenaga listrik baru dapat
dilaksanakan secara lebih adil dengan memperhatikan :
— kapasitas daya terpasang seyogyanya sama (atau hampir sama),
— saat pengusahaannya secara komersiil lebih kurang bersamaan, dan
— lama waktu pengusahaannya atau faktor kapasitasnya seyogyanya sama.

PERKIRAAN BIAYA PEMBANGKITAN

6. Studi [2] melaporkan biaya pembangkitan berbagai jenis tenaga listrik seperti ter-
lihat pada Tabel 1 dan Gambar 1.

Tabel

^ v Biaya

Jenis N.
PTL N .

P L T N
(PWR)

P L T U
Batubara
(dengan pemisah

so2

1. Perkiraan Biaya

Biaya Tetap

27,1

25,2

Pembangkitan Januari 1985. (2)

Biaya Pembangkitan
(mils / kWh)

Biaya Bahan Bakar Biaya Peng-
usahaan&
Pemeliharaan

9,5

19,1

2,0

4,5

Jumlah
Biaya

38,6

48,8
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Gambar 1: Perkiraan Biaya Pembangkitan Januari 1985. (1)
TOTAL GENERATION COST OF POWER PLANTS RATED

OUTPUT-MECHANICAL WET TOWER-COST JANUARY 1985.

LWR HTCR
3800 MWT 3100 MWT
1232 MWE II9B MWE
2 UNITS 2 UNITS

FIXED
COST

COAL OIL COMBINED CAS
2120 MWT 2060 MWT CYCLE TURBINE

781 MWE 781 MWE
3 UNITS 3 UNITS

ASSUMPTIONS

<l) CAPACITY (2) FIXED CHARGE (3) FUEL COST : S/106 BTU
FACTOR: 70* RATE: ID% » NUCLEAR : .90

bjCOAL : I.S6
c) OIL 257

Denmbtr. 1975

Perhitungan perkiraan biaya pembangkitan tersebut di atas didasarkan pada :
(1). Daya terpasang PLTN : 2 x 1232 MW; PLTU Fossil: 3 x 781 MW
(2). Faktor kapasitas (capacity factor) = 70%
(3). Faktor Biaya Tetap 20%
(4). Harga Bahan Bakar:

Nuklir 0,90 [• $
106 BTU

Batubata 1,80 [
106 BTU

atau 45

Minyak 2,57 f $ 1 atau 15 [ J L ]

[
ton

L
106 BTU bbl

7. Studi [3] melaporkan biaya pembangkitan berbagai pusat tenaga listrik seperti ter
lihat pada Tabel 2 dan Gambar 2.

Tabel 2. Perkiraan Biaya Pembangkitan Jsnuari 1983/84/85. (3)

\ Biaya

Jenis >v
PTL \

PLTN (PWR)

Dengan
Pemisah

PLTU SO2

Batu"Tanpa
b a r a Pemisah

so2

PLTU Minyak

Biaya
Tetap

26,90

23,74

17,98

16,29

BIAYA PEMBANGKITAN jjjjj
Biaya Bahan

Bakar

6,25

28,80

29,02

33,53

Biaya Pengu-
sahaan & Pe-
meliharaan

3,07

4,25

2,64

2,06

Jumlah
Biaya

36,22

56,79

49,64

51,88
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Gambar 2. Perkiraan Biaya Pembangkitan, 1983/1984/1985. (3)
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Perhitungan perkiraan biaya pembangkitan tersebut di atas ini didasarhwi pada :
(1). Daya terpasang PLTN : 2 x 1150 MW atau PLTU Fossil: 3 x 800 MW
(2). Faktor kapasitas (capacity factor) :

Nuklir : 53% pada tahun pertama dan akhimya 70% pada tahun berikutnya.
Fossil : 57% pada tahun pertama dan akhirnya 75% pada tahun beiikutnya.

(3). Faktor Biaya Tetap :
PLTN : 18,2%
PLTU-Fossil: 19,4%

(4). Harga Bahan Bakar. -

Nuklir : 0,60 [—-$—1
106BTU

Batubara : Dengan Pemisah SO2 •' 3,03 [

Minyak

$
106 BTU

] atau

77 [

Tanpa Pemisah SO, .1
106 BTU

atau

62 [-£-]
ton

3,77 [
106BTU

] atau 23
bbl
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UNIT

S/kWe

S/kWe

mills
kWh
mills

kWh
mills
kWh

mills
kWh

PWR
(US)

723

1172

21.34

4.03

10.36

35.73

PWR
(1)
805

1304

23.74

4.43

10.36

38.53

BWR

706

1144

20.82

3.39

9.48

33.69

PHWR

878

1409

25.65

5.02

5.16

35.83

9. Studi [4] melaporkan perkiraan biaya pembangkitan berbagai jenis PLTN satuan
600MWsepertiTabel3.

TabeI3. ANNUAL UNIT ENERGY GENERATION COSTS
Ref. date: Jan. 1984

ITEM

Specific Project Cost

Total Capital Cost

Annual Unit Fixed
Capital Charge

Annual Unit O&M
Cost

Annual Unit Fuel
Cost

Annual Unit Energy
Generation Cost

(1) PWR in European conditions having additional safety features.

Perhitungan perkiraan biaya pembangunau di atas ini didasarkan pada :
(1). Daya terpasang PLTN : 600 MW
(2). Faktor kapasitas : 75%
(3). Waktu penyusutan 30 tahun. Tingkat bunga (discount rate) : 11,5%

(4). Harga Bahan Bakar seperti Tabel 4.

ECONOMICAL DATA (Ref. date Jan. 1, 1976)

iwit PWR PHWR

Yellow Cake price S/lb 3O0 10.0 1O0
Conversion price S/kg U 3.4 3.4 -
Enrichment price S/kg SWU 100.0 100.0
Fabrication (2)
Price (S/kg U)
First Core: 153.0(1) 180.0
Peloads 127.5(1) 9.0
Reprocessing (3)
Price (S/kg U) 180.0 180.0
Pu Credit (S/g) 9.0 9.0
Fuel Price (S/kg U) (2) - - 130.0
Conversion loss (z) 0.0 0 0 -
Fabrication loss (z) 2.0 2.0 -
Reprocessiong loss (z) 1.0 1.0 —

(1) Fabrication price for BWR is 15 over than that of PWR
(2) Fresh fuel transportation is included
(3) Soent fuel transportation is included
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8. Dari perhitungan pada Tabel 2 dan Gambar 2 maka pembagian biaya pembangkitan
berbagai pusat tenaga listiik seperti terlihat pada Gambar 3.

PLTN PLTUMinyak

PLTU Batubara Dengan
Pemisah S 0 2

PLTU Batubara Tanpa
Pemisah SO?

Keterangan: B.B.B.

B.T.

B.P.&P.

= Biaya Bahan Bakar

= Biaya Tetap

= Biaya Pengusahan & Pemeliharaan.
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KESIMPULAN.

10. Biaya pembangkitan berbagai pusat tenaga listrik akan terus meningkat dimasa de-
pan. Kenaikan ini bukan saja disebabkan meningkatnya biaya pembangunannya, te-
tapi juga akibat meningkatnya harga bahan bakar dan gajih/upah. Gejala kenaikan
tersebut bukan saja akibat inflasi yang relatip tinggi akhir-akhir ini, tetapi juga akibat
kelangkaan berbagai jenis bahan termasuk bahan bakar.

11. Dilihat dan besarnya biaya pembangkitannya, PLTU Minyak merupakan jenis pem-
bangkitan termahal sebagai satuan pembangkitan penanggung beban dasar (dengan
capacity factor > 55%.)
PLTU Batubara juga merupakan jenis pusat listrik penanggung beban dasar yang
mahal, lebih mahal dari pada PLTN.

12. Biaya pembangkitan berbagai jenis PLTN ternyata tidak begitu banyak perbedaannya
satu dengan yang lain. Biaya pembangkitan PLTN sangat ditentukan den biaya pem-
bangunannya (± 74%, berupa biaya tetap).
Karena itu biaya pembangkitan PLTN akan sangat ditentukan oleh biaya pemba-
ngunannya, tentunya diperoleh dari hasil penawaran berbagai jenis reaktor/PLTN
dengan mengikut sertakan berbagai pembuat reaktor/PLTN yang seyogyanya kita
pergunakan keinginan bersaing diantara pembuat reaktor/PLTN tersebut. [5]
Disamping itu perlu pula diperhatikan keadaan pasaran serta persyaratan pemba-
ngunan lainnya, seperti syarat pembayaran, waktu pembangunan dan lainnya guna
menekan biaya pembangunan PLTN tersebut.
Pernyataan terlalu pagi akan kecenderungan untuk memilih suatu jenis reaktor se-
perti Candu misalnya, secara sadar dari permulaan telah mengurangi jumlah penawar
reaktor maupun penawar PLTN dan menghilangkan semangat bersaing antara berba-
gai penawar pusat tenaga listrik, yang akhirnya akan dapat merugikan pemesan pusat
tenaga listrik tersebut. Karena itu seandainya pilihan terhadap suatu jenis reaktor
sudah ditetapkan sebaiknya kebijaksanaan itu tidak dinyatakan atau dibocorkan
kepada umum.
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PERUMUSAN LOKA KARYA
HASIL PERUMUSAN KELOMPOK I

(KebijakttnaanEnerp)

I. Sacuta Pokok

Melepaskan dari kebergantungan hanya pada situ jenis sumber energi, terutama
minyak bumi.

II. Pertimbangan

a) Mengingat sifat daripada masing-masing jenis sumber energi,
b) Mengingat keterbatasan kapasitas pembangkitan sumber energi hidro, maupun

panas bumi,
c) Mengingat potensi cadangan batubara yang cukup besar,
d) Mengingat potensi kapasitas pembangkitan Tenaga Nuklir dan potensi cadangan

yang cukup besar,
e) Energi surya merupakan salah satu jenis sumber energi yang tak terbatas jum-

lahnya, dan ada kemungkinan diusahakan.

HI. Dkimiwlkaibdiwa:

a) Berbagai jenis sumber energi perlu dimanfaatkan secara bersama,
b) Sumber energi yang telah terbukti tetap dapat dimanfaatkan tetapi perlu di-

tingkatkan efisiensi pcmbangkitannya,
c) Sumber energi yang sudah dimanfaatkan di negara lain, perlu diikuti perkem-

bangannya dan tola perlu diikuti dengan tindakan persiapan,
d) Perlu segera disusun pentahapan pemanfaatan untuk setiap jenis sumber

energi,
e) Perlu dilaksanakannya penerangan yang intensif tentang usaha peningkatan

efisiensi penggunaan energi.
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HASIL PERUMUSAN KELOMPOK II
( Status Ekonomi PLTN )

PERUMUSAN EKONOMI PLTN

1. Perhitungan-perhitungan biaya modal PLTN perlu selalu diperbaharui dengan ada-
nya bermacam-macam sistim, data yang baru, inflasi, eskalasi, perubahan waktu
pembangunan, design baru, sistim keselamatan dan sebagainya.

2. Dan berbagai terbitan dan asumsi-asumsi yang ada ternyata ongkos pembangkitan
PLTN lebih kecil dibandingkan dengan PLT yang menggunakan batubara dan mi-
nyak. Meskipun demikian perlu perhitungan-perhitungan tersebut diperbaharui de-
ngan memperhatikan :
1. Perubahan biaya modal PLTN.
2. Perubahan harga bahan bakar nuklir dan pengolahannya.
3. Biaya penimbunan sisa (sampah) nuklir.
4. Faktor beban PLTN.
5. Tambahan biaya pemilik.
6. Biaya faktor-faktor sosial-politik.
7. Pertimbangan lainnya antara lain yang menyangkut penggantian kerugian pada

masyarakat.

3. Ongkos pembangkitan berbagai jenis PLTN tidak menunjukkan perbedaan yang
melampaui ketelitian perhitungan karena berbagai asumsi yang digunakan.

4. Hambatan yang dihadapi untuk membangun PLTN antara lain dalam prosedur per-
ijinan transportasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyebabkan kelani-
batan sehingga menambah beban biaya modal PLTN.

5. Laporan NPPS mempunyai peranan yang penting dalam masalah perencanaan PLTN
dalam sistim tenaga listrik, sehingga perlu untuk diperbaharui dan disesuaikan de-
ngan taraf-taraf harga dan biaya pada saat ini. Masalah yang penting dalam hal ini
adalah memperkirakan laju tumbuh kebutuhan tenaga dalam jangka menengah dan
jangka panjang di pulau Jawa. Kepastian mengenai hal ini merupakan unsur utama
dalam menentukan waktu (timing) pembangunan PLTN.

6. Dengan tinggjnya modal yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTN, bunga modal
memegang peranan yang penting, sehingga perlu dipikirkan untuk mendapatkan
dana dengan persyaratan yang seringan mungkin.
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HASIL PERUMUSAN KELOMPOK
( Status Teknologi PLTN )

SEGI KESELAMATAN.

1. Lokakarya berpendapat bahwa disain PLTN harus dan sudah memenuhi persyarat-
an-persyaratan yang menjamin keselamatan penduduk dari lingkungan :
Persyaratan-persyaratan tsb. antara lain meliputi:
a. Adanya peraturan teknis dan standard (codes and standard) untuk keamanan

nuklir yang makin lama oiakin sempurna dan sekarang sudah memadai.
b. Adanya safety reviews dalam setiap tahap disain, konstruksi dan operasi PLTN.
c. Disain PLTN didasarkan pada konsep: multibarrier, inherent safety dan SPD

(Sistim Pengamanan Darurat) yang merupakan suatu sistim pertahanan ber-
lapis.

2. Meskipun demikian masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian adalah :
a) selalu mengikuti teknologi mutakhir antara lain keandalan SPD, kemungkinan

peleburan teras reaktor.
b) masalah sosial yang akan tumbuh sehubungan dengan dibangun dan beroperasi-

nya PLTN.
3. Lokakarya berpendapat bahwa perlu adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pe-

laksanaan dan pengawasan.

II. Daur bahan bakar

1. Masalah-masalah yang menyangkut keadaan daur bahan bakar nuklir dewasa
ini adalah:
a. Tahap awal daur bahan bakar nuklir dari segi teknologi telah terpecahkan,

tahap akhir dari daur ini yang meliputi olah ulang dan pengelolaan sampah
radioaktip masih dalam pengembangan.

b. Cadangan uranium kebanyakan terdapat di beberapa negara maju dalam
jumlah yang diperkirakan kurang untuk memenuhi kebutuhan pada akhir
tahun 80-an.
Untuk ini perlu agar explorasi uranium ditingkatkan termasuk oleh negara
berkembang.

c. Terbatasnya pelayanan pengkayaan uranium dan kenyataan bahwa harga
pengkayaan yang tidak pasti.

d. Ada kecenderungan bahwa eksport PLTN akan didasarkan pada syarat-
syarat yang sangat ketat dalam rangka NPT (Non Proliferation Treaty).

2. Dalam rangka melakukan perencanaan dan pelaksanaan program nuklir nasi-
onal Loka Karya berpendapat bahwa :
a) NPPS perlu diperbaharui dengan memperhatikan titik tolak studi tidak ha-

nya menyangkut ramalan beban tetapi juga kemampuan finansiil, penye-
diaan tenaga kerja dan type PLTN.

b) Ditinjau dari segi daur bahan bakar nuklir tersebut di atas. HWR cukup
potensiil.

HI. Tipe PLTN

Pemilihan jenis PLTN harus didasarkan atas perkembangan jangka jauh dan dilihat
dari semua segi antara lain :

— Jaminan kontinuitas penyediaan bahan bakar;
— Keselamatan Reaktor;
— Kerumitan desain;
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— Biaya modal dan ongkos pembangkitan;
— Pengembangan Teknologi;
— Komponen devisa;
— Partisipasi dalam negeri.

IV. Tenaga Kerja

Berhasilnya program nuklir Nasional banyak ditentukan oleh tersedianya tenaga
kerja yang cukup dan trampil.
Loka Karya berpendapat bahwa masalah pengadaan tenaga kerja perlu dipikirkan
secara sungguh-sungguh.
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1. NATURAL URANIUM FUELLED HEAVY-WATER REACTORS

Nuclear power plants which use heavy water moderation (HWR)

represent about 10 percent of world experience in design,

construction and operation of nuclear units as indicated in

Table 1. However many of these units are small and the gene-

rating capacity in heavy water moderated reactors in operation

and under construction represents only about 6 percent of

the world total.

Without going into details pertaining to the advantages of this

technology, we would like to remark that CIRENE, as well as

CANDU, has the following main features which are particular-

ly important for the developing countries with regard to their

aim for independence in the energy supply field:

1) the fuel is natural uranium, available on the internatio-

nal market among several possible suppliers and very often

in the very same developing countries, the above mentioned

reactors, therefore, make it possible to be completely indepen-

dent from the uranium enrichment services, offered at

present by few countries under very uncertain political

and economical conditions even in the medium term;

2) on account of the low content in fissile 235 uranium

of irradiated fuel, it is not necessary, in the short term,

to proceed to the relevant reprocessing treatment. This

allows to delay, without any economical charge, the problem

- which at present is both political and technical - up to
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oo T A B L E 1 (*)

NUCLEAR POWER STATIONS - 1976
(World-Widel

OPERATING

AND BWRg

Ordinary water cooled and moderated

GCR.

Gas cooled graphite moderated

HWR

Heavy water moderated'

OTHERS

THTR

LMFBR

CGR

GBWR

TOTAL

Number Capacity
of Units MWe

94 49,566

37

15

14

8,271

3,603

1,412

UNDER CONSTRUCTION
Number Capacity
of Units MWe

140 150,000

10 6,200

18 8,704

2,250

PLANNED (1986)
Number Capacity
of Units MWe

107 110,000

14 10,000

1,500

160 62,852 173 167,154 123 121,500

(*) From W.G. Morison: "Heavy-Water Nuclear Station-Design" CNA Meeting, June 1976



the moment when acceptable solutions will be available in

the world and in particular to the moment when the plutonium

consumption, for example to feed the fast reactors, will make

the reprocessing itself cheaper;

3) the natural uranium fuel cycle can be easily replaced with

the uranium-plutonium and uranium-thorium cycle in case the

development of the nuclear technology will find economical

solution and this gives great advantages as regards the

conservation of the primary sources of energy.

Within heavy water technology two types are presently under

"production" or "development":

the pressurized heavy water cooled type? such a scheme

requiring the use of an indirect, steam cycle, i.e., inter-

mediate steam generators: the CANDU-PHW makes use of this

concept; see Fig. 1-A

the boiling light water cooled type with a direct steam

cycle: the CIRENE and the CANDU-BLW (Gentilly-1)

reactors belong to this reactor technology; see Fig. 1-B

The success of heavy water reactors has been demonstrated in Cana-

da through the CANDU-PHW concept: about 85 percent of the world-

wide heavy water moderated generating capacity in operation or

under construction is of CANDU-PHW type.

There is less experience on boiling light water cooled reactors

than on the other heavy-water reactors. AECL has installed a

demonstration plant 250 MWe at Gentilly which attained full power

in 1972 but, due to a temporary heavy water shortage in Canada,

this plant was shutdown shortly after. It has been re-commission-

ned recently and will be used also for steam production for a
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heavy water production plant located nearby, thus demonstrating the

capability of this plant as a dual purpose plant for steam and

electricity production. Development work on this reactor type has

been delayed, however, by AECL, for lack of resources which had

to be concentrated in the short term on the large construction

program for CANDUS: in fact no technical motivation was behind

this decision.

Italy has developed autonomously, but in close connection with

AECL, the CIRENE concept which belongs to this technology. A 40 MW(e)

demonstration plant is under construction at LATINA for which

criticality is foreseen for the end of 1981.

Furthermore,design and development work is being carried out for

immediate commercialization of medium size CIRENE nuclear power

plants whose near future worldwide prospects appear to be highly

significant. Besides, NIRA is in connection with several Countries

which have already expressed their interest in building duplicates

of the CIRENE-LATINA plant,as a base for training personnel, de-

monstrating the reliability of CIRENE reactor system and .supporting

future development work.

The construction of the CIRENE reactor will slso be the basic tool

for the short term construction of full size CANDUS in Italy, for

which a license agreement exists between NIRA and AECL.
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2. THE CIRENE TECHNOLOGY VS. CANDU-PHW AND LWR TECHNOLOGIES

CIRENE reactor concept is characterized by the following main

features:

configuration: pressure tube;

moderator: heavy-water (low temperature and pressure);

coolant: boiling light water (approx. S MPa and 260° C);

fuel: natural uranium dioxide;

steam cycle: direct (no intermediate heat exchangers).

CIRENE is different from current CANDU reactor technology un-

der the following main headings:

the reactor coolant is boiling light-water with a direct

steam cycle; this allows a auch simpler heat transport

system design and avoids in particular the need for inteir

mediate steam generators, thus giving a significantly lower

capital cost:

the reactor configuration is vertical, thus giving some

advantages from the point of view of the assessment of

the reactor behaviour during hypothetical loss-of-coolant

accidents;

the introduction of a hydrogen medium in the coolant gives

a higher positive void reactivity coefficient and a lower

achievable burnup: however today control technology is ful_

ly adequate to provide safe control and protection system

to cope »ith the foreseen values of void coefficient. Fur-

thermore, the lower operating pressure (allowing a lower

thickness of Zr pressure tubes) and the elimination of

heavy-water losses from primary coolant (which is the grea-
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test portion in a CANDU) more than compensate the sligther

higher fuel cost due to reduced burnup (approx. 10%);

- the heavy-water inventory ppr unit power is much lower (about

one half) than CANDU-PHW thus giving a very significant ca-

pital cost reduction (in a CANDU-PHW the capital cost due

to heavy-water inventory represents 15-2OZ of the total

plant cost).

Thus CIRENE type reactor can offer outstanding improvements with

respect to heavy-water reactor technology. In this connection

it is worthwhile mentioning a recent statement by J.S. Foster,

and E.Critoph of AECL:". boiling light water cooled variation

of the CANDU concept have been demonstrated which promise sa-

vings of 15-2OX of the total plant cost" (°).

Apart from the above specific features, CIRENE are very similar

to CANDU-PHW reactors.

In comparison to current light water reactors both have signifi-

cant affinities,e.g.,under the headings that they both use water

as a coolant and both use fuel in the form of U0«. There is there_

fore a good consistency between the requirements of most of the

components and design criteria for both systems: hence, except

for only few equipment, such as fuelling machines, fuel channels,

reactor calandria (manufacture of which, however, does not requi_

re any special technological capability,-with the exception of

Zr parts? that does not already exist in many countries), the

existing worldwide manufacturing industries are able to provide

on a competitive basis all the equipment necessary for heavy

water reactors.

Tha main differences between the heavy-water and light-water con

cepts can be summarized as follows:

(*) J.S. Foster, E. Critoph: "The Status of the Canadian Nuclear Power

Program and Possible Future Strategies" Annals of Nuclear Energy,

Vol. 2, Nos. 11/12 (1975).
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fuel Material; besides the possibility of adopting a natii

ral uranium fuel cycle, heavy water reactors allow a more

efficient use of fuel Material. The efficiency with which

a nuclear plant converts uranium into electrical energy

can be measured in terms of energy produced per unit of

uranium required. Table 2 gives an approximate picture of

such efficiency: the result is that the raw uranium requi-

rement of a HWR nuclear power plant is in the range of 70Z

of that of other commercially available plants.

Table 2 is based in a throw-away fuel cycle, i.e.,does not

take into account any reprocessing of spent fuel,

neither recycle of U 235 contained in spent fuel,nor plu-

tonium recycle.

This approach appears to be the most realistic one for a

sound fuel cycle evaluation at the present time either

because no reprocessing plant has been put yet into opera-

tion in the world on an industrial scale and because there

are strong arguments, both of economic and political nature,

whether reprocessing would be convenient.

However if plutonium and uranium (for LWR) recycle is con-

sidered, the above difference increases even more, up to

a factor of two;in the raw uranium requirements.

structural configuration: from a structural viewpoint there

are substantial differences between light and heavy water

reactors.

The main difference consists,as already stated, in the pre£

sure tube concept instead of the pressure vessel. Pressure

tube construction provides much greater flexibility for the

designer with respect to power output. Reactors in the range

243



T A B L E 2

ENERGY PRODUCTION PER UNIT OF FISSILE SOURCE MATERIAL
FOR HEAVY WATER AND LIGHT WATER REACTORS

kWh

A) ENERGY RELATED TO THE FISSION OF 1 g OF U 235 24,000

B) ENERGY RELATED TO THE FISSION OF 1g OF NATURAL

URANIUM (0.7% OF ABOVE) 170

C) THEORETICAL ENERGY WHICH CAN BE PRODUCED FROM lg
OF NATURAL URANIUM WITH NO CONVERSION EFFECT ' 85

D) ENERGY PRODUCED FROM 1g OF NATURAL URANIUM IN A
LIGHT WATER REACTOR WITH THROW-AWAY FUEL CYCLE 170

E) ENERGY PRODUCED FROM 1g OF NATURAL URANIUM IN A
HEAVY WATER REACTOR WITH A NATURAL URANIUM
THROW-AWAY FUEL CYCLE 220



of at least 300 MW(e) to 1200 MW(e) can be constructed eco-

nomically using a single design of pressure tube, end fit-

ting, fuel assembly, fuel handling equipment, control ele-

ments and other parts.

The pressure tube concept gives further valuable advantages

from the followings viewpoints:

1) pressure tube is a structural element of considerable simpli

city which is reflected in all phases of design, fabrication,

control, assembly and inspection;this gives rise to a very

high quality level of the product.

2) pressure tube can be replaced very easily during the whole

reactor life in case of any inconvenience or damage or for

test purposes • The recent experience at Pickering nuclear

power plant in Canada, where pressure tubes of units 3 and

4 had to be replaced, is an outstanding evidence of this

statement;

3) the pressure tube concept allows the performance of out-of-

pile full scale tests to an extent large enough to make them

significant,also from a statistical viewpoint, as well as to

carry out even full-scale destructive tests in a way that it

is not possible or economically justifiable for other comae£

cial power plants. This is of particular importance for rea£

tor safety tests for which full scale experiments are possi-

ble under conditions simulating all the accident behaviour

to be investigated.

For example, extensive full-scale Lests have been carried

out in support of the CTRENE reactor development in the fields

of heat transfer and thermohydraulies, reactor dynamics,

reactor safety, fuel channel technological processes which give
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full confidence en the adequacy of the whole reactor design;

A) another major structural difference with other commercial nil

clear power plants is on-power refuelling which avoids the

requirement of shutting down for several weeks per year for

refuelling, gives increased fuel cycle economy, permits rapid

location and discharge of failed fuel resulting in reduced

coolant circuit activity and allows the operating staff to

concentrate on essential maintenance when the station is shut

down.
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THE CIRENE PROGRAMME

Because of its favourable cost perspectives, boiling light

water cooled heavy water reactors - CIRENE - have only been

considered in Italy for autonomous development. The program

can be summarized as follows:

— design of a medium size commercial plant ;

- research and development program;

installation of a fuel fabrication line;

construction of a CIRENE demonstration plant

At present most of the effort is concentrated on a construction

of the CIRENE demostration plant (40 MVe) at LATINA. Para-

graph 4 of this paper fully describes the main characteristics

of the plant and its objectives.

The CIRENE programme represents for the Italian industries a

basic step as regards the introduction of heavy water reactor

technology both in the national energy, programme and in the wi-

der programme of its marketing in third countries, it is, there-

fdre, strictly coordinated with the activities related to the CANDU

technology, NIRA being at the present the only AECL licence in the

world for CANDU, The above mentioned activities are carried

out by NIRA through a single engineering and contracting structu-

re that handles both the CANDU and CIRENE activities - in the

division for heavy water reactors of NIRA's organisational

structure.

This is particulary important both on the ground of future orders

in Italy, of CANDU power plants - in compliance with a recent de-

cision of the Parliament - and of cooperation agreements in

progress or under negotiation with third countries in the

field of heavy water reactor technology.

The major activities can be summarized as follows:

The most important effort aims at the realization of the demon-

stration plant at Latina (approximately 50 Km to the South

of Rome) . On October 28, 1976 NIRA was entrusted by CNEN and
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ENEL to build . the nuclear island; the'criticality is foreseen by

the end of 1981 -

CNEN has built at SALUGGIA, SO Km to the East of Turin, a plant

fuel fabrication line that is capable to produce 3 fuel bundles

per day corresponding to approxmately 25 tons per year of UO.

Several bundles produced on that line were used with the purpose

of carrying out tests both in pile and out-of-pile test loops.

NIRA is performing a remarkable effort towards the countries that

are interested in heavy water reactor technologies for their power

plant programmes by offering its cooperation at different levels»

partecipation to the CIRENE - Latina programme, by building plants

simular to the CIRENE - Latina, by partecipating and building me-

dium power CIRENE type plants (300 - 600 MWe).

In this connection a design of plants of these sizes was carried out,

and in 1978 a more detailed project will be available for mar-

keting these plants in the interested countries.

The research and development programme supporting the realizations

of the Latina plant, promoted and coordinated by CNEN, made it possi-

ble to collect remarkable information on these types of reactors.

To carry out the programme, important experimental equipments were

realised (both at the CNEN and CISE laborator and at EURATOM

Ispra) using in-pile and out of pile facilities.

In this connection, the research carried out in the field of nuclear

safety should be emphasized.

For example, experimental results, obtained by means ofthe full scale

out of pile test circuit named CIRCE, (installed .power 12 MW) made

it possible to compare in conditions identical to those of a commer-

cial reactors- the calculations regarding the consequences of hypo-

thetical LOCA accidents.
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4. THE CIRENE-LATINA DEMONSTRATION PLANT

The construction of the CIRENE demontration plant at Latina

is presently the main objective of the CIRENE development

program and- one of the most important steps towards the in-

dustrial promotion of this reactor technology.

The decision to undertake the construction of a demonstration

plant was taken in 1967 by ENEL and CNEN which stipulated at

this purpose a mutual agreement for a proper allottment of

technical and financial effort between the two organizations

and for the,set up of a joint technical group for coordination

of the project including supporting research and development.

The decisive step towards the' realization of the CIRENE-LATINA

plant was taken with the constitution of NIRA in 1974, whose

one of the main objectives was precisely this realization.

Immediately after, CNEN stipulated a contract for a limited

period with NIRA to start with the most critical design work.

The main contract for the realization of the nuclear island

of the plant was signed between CNEN and NIRA on October 28, 1976.

The decision to undertake the construction of a demontration plant

and the selection of its main characteristics was based on the

intent to meet the following requirements:

a) to make the undertaking fully significant from a training

viewpoint under such headings as design, manufacturing,

licensing, erection, commissioning and operation, project

organization, etc.;

b) to reproduce and therefore test as far as possible all

specific features of a commercial size plant of the same kind;

c) to minimize size of the plant necessary to satisfy the

requirement stated in b) in order to minimize problems

related to full commercial size plants (e.g., localization,envi-

renmental impact, spent fuel storage) and to reduce as far

as possible requirements due to the electrical network ( neces-

sity to keep the plant on - power for long periods or to avoid
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disturbances due to transient «produced for experimental

and training purposes);

d) to include all design requirements (on - power refuelling,

radioactive waste management etc.,) safety features, design

codes, standards and regulations to be adopted for a commer

cial size plant;

e) to minimize construction time;

f) to minimize costs, on the basis of all above requirements

( the optimization was carried out on the basis only of

power output cost).

The selected size .40 MW(e) and design characteristics of the

CIRENE-Latina demonstration plant are a reasonable compromise between

all the above requirements.

The main characteristics of the CIRENE-Latina plant are summarized

in the Table 3 which also shows the corresponding data for a

medium size commercial plant. The reactor must be partially fuelled

with slightly enriched uranium (1.15%),which, by the way, is not

necessary in commercial size plant. In addition, for the same reason,

the heavy water content per power unit is higher than in a commercial

power plant.

The reactor has a vertical configuration with coolant flow from

the bottom to the top, the steam is generated at approximately 4.3' MP&

in the power channel and separated in the steam drum and then fed

directly to the turbine. The recirculation water enters the power

channels through four different circuits each one fed

-a pump. The fuel located inside the power channels is comprised of

4 bundles of 18 rods, each 50 cm. long, held together by means of

a central Zr rod. .The refuelling is carried out by a suitable

machine located below the reactor. (See Fig. 2 to 11)

The reactor is located inside a steel containment structure (28 m

diameter, 49 m high ) which is the reactor building. The other

buildings contain the turbo generator the radioactive waste treatment

system, the decay pool and the control room.
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disturbances due to transient produced for experimental

and training purposes);

d) to include all design requirements (on - power refuelling,

radioactive waste management etc.,) safety features, design

codes, standards and regulations to be adopted for a commejr

cial size plant;

e) to minimize construction time;

f) to minimize costs, on ths basis of all above requirements

( the optimization was carried out on the basis only of

power output cost).

The selected size 40 MW(e) and design characteristics of the

CIRENE-Latina demonstration plant are a reasonable compromise between

all the above requirements.

The main characteristics of the CIRENE-Latina plant are summarized

in the Table 3 which also shows the corresponding data for a

medium size commercial plant. The reactor must be partially fuelled

with slightly enriched uranium (1 .15%).which, by the way, is not

necessary in commercial size plant. In addition, for the same reason,

the heavy water content per power unit is higher than in a commercial

power plant.

The reactor has a vertical configuration with coolant flow from

the bottom to the top, the steam is generated at approximately 4.3 MP a

in the power channel and separated in the steam drum and then fed

directly to the turbine. The recirculation water enters the power

channels through four different circuits each one fed

a pump. The fuel located inside the power channels is comprised of

4 bundles of 18 rods, each 50 cm. long, held together by means of

a central Zr rod. The refuelling is carried out by a suitable

machine located below the reactor. (See Fig. 2 to 11)

The reactor is located inside a steel containment structure (28 m

diameter, 49 tn high ) which is the reactor building. The other

buildings contain the turbo generator the radioactive waste treatment

system, the decay pool and the control room.
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TAB. 3 COMPARED CHARACTERISTICS OF CIRENE - LATINA AND

COMMERCIAL CIRENE PLANT

1

•OESCSIPTICN

Power and efficiency

6?ass thermal output
Gross e lectr ical output

Gross efficiency

Reactor core

Equivalent diameter

Lencth
Radial reflector
Radial foro factor
Axial form faolor

Latt ice pitch
Moderating ratio

Pressure tuces

number
material
inner diameter
thickness

Moderator system

Material
Weight-in core

total

Specific D20 inventory

Fuel

Type-central zone
periphery

Form
Rod diameter
Rod lunber/bundl e.

Bundle diameter

Core fuel inventory

Surnup

Heat transport svs'.on

Type
Coolant
Pump lunoer
Oesion flowr» te/po.-np
Channel max po-er output
Channel max oressjre croo
In le t /out le t 3tean quality

Ste&ii drum pressure
Max, spsoif. mass f io '^ate

Steam drum

Numoer
Total steam output

'•'ax, l inear -it: ;ererat:sn ra'.e
Cr i t ica l acwer rat io

on '• t s

vwt
'.Wt
•s

on

cm
cm
/
/

an
Am/AUO

/
/
em
ma

/

t
t

-

cm
-

en

tu

f.Wd/tU

-
_

Kn/s
••vt
,'.Pa

V

^Paia'
<3/m23

_

<~,'z

/

LAT INA

117.5
40
34

236

400

£6.5
0.39
0.67
27.0
12.1

60

2r-2
1C.S1
3.15

D20
49
55

-

NaturalU02

1.15 a/o er.ric'n.

Bundles
2.0

13 + 1

10. S

fe.os
10.1 <

45C0 * 5500

Direct cycle
H20

4
67.5
2 .3
3.2

- i /2?
- ' .3

2000

1
50

53
:.5

300

ass
3.00

34

436

500
50

0.3

0.66
27.0
12.1

205
Zr-2.5JS Nfe

10.51
2.5

•D20

138
158

•v. 0.5

Natural 102

Bundles
1.4

36 + 1

10.5

43

55C0 * 7CO0

Direct cycle
H20

4
445

5.4
0.3

-4/23
4 . 3

4450

2
41S.5

54

1.3

560

1950
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34

542.7

500
50

0.92
0.65

27.0

12.1

445
:r-2.5S Nt

10.61
2.5

C20
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269

/•« 0.4

Natural 'J02

Bundles
1.4

56 + 1
10.5

93,3

7000

Direct cycle
H20

4
960

5.4

•3.3
-4 /26

4 . 3

4450

2
SO

54.

•1.3
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The programme schedule is as follows:

DESCRIPTION COMPLETION DATE

Site Excavation and Preparation completed

Civil Works end 1978

Supply of Main Components ' end 1979

Reactor Calandria Installation mid 1980

Elect, and Mech. Installation mid 1981

Fuel Charge end 1981

Full Power mid 1982
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5. CIRENE DESIGN CRITERIA

The CIRENE-Latina plant, intended as power demonstration piant, is.

designed taking into account present safety and reliability requi

rements of commercial reactors.

The above mentioned requirements were established by interpret ing

the U.S. codes and standards in order to adapt them to a pressure-

tube reactor;

The solutions given by the Canadians to the problem were taken into

account.

This approach wac chosen with the double purpose to >;ujrantee a

safety level for the CIRENE reactor comparable with that of the

at present marketed in the world and to ease the licensing

procedures particularly in those countries with little experience

in the nuclear field and therefore without a complete system of

licensing criteria and procedures.

The followingare the main problems that were faced and solved:

definition of the criteria for designing the calandria containing

the core which, due to its function and particular shape, is

not comparable to the parts covered by the standards of other

countries, for example the ASMK standards

elaboration of the criteria to be followed in setting out the

inspection programme to be carried nut during the plant life,

especially as far as the power channels and relevant pipes

connecting the power channels to the primary circuit and the

calandria.

- definition of the design criteria of the zircaloy parts

that are not covered by the main standards

- Once the design criteria and the safety requireaents are defin-

ed it is necessary to have calculation methods suitable to analyze

and forecast the plant behaviour in all the possible conditions

in order to guarantee the high quality of the project ana

therefore high degree of reliability of the plant.
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6. CIRENE RESEARCH AND DEVELOPMENT

R £ D activities have been carried out and sponsored by CNEN

both at its own Research Centers, at C1SE Laboratories (°),

at Ispra Euratom Research Center as well as at International

Research Establishments.

The R & I) has covered almost every field of the particular

reactor technology and has been aimed at developing special

technological procedures (e. p. Zr - stainless steel joints,

fuel fabrication), at developing the necessary calculation

nethods and at carrying out systematic tests for basic unde£

standing of the phenomena and qualification of the calcula-

tion methods.

In order to carry out this program, huge experimental facili-

ties have been developed and/or have been used. Among them

the following can be mentioned:

the CART loop installed and operated by CI^E at the

ESSOR experimental reactor at ISPRA (Italy) for full-

scale testing of an assembly of three bundles at a time;

the ADI facility installed at the Casaccia Research

Center of CNF.\ for full-scale flow tests on fuel assem-

blies;

the IETI-3 facility of CISE at Fiacenza, which allows

out-of-pile steady-state heat transfer and hydraulics

test on full scale fuel channels;

the CIRCE facility installed at CISE/Piacenza which al-

lows full scale transient tests on twin-channel circuit

reproducing the CIRENE-Latina primary recirculation sy-

ster. for demonstrating the validity of safety analysis;

','") riPR. (Vntro Information! Studi Esperienze. a Research Center

4 imt-d Sy v:El,. the- Italian Electric Energy Agency
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the SB-3 zero power reactor installed *t the Montecucco

lino Research Center of CHEN, for reactor physics measu

resents for qualification of core design mathematical

•ethods;

the BETULLA facility installed abd operated by CISE at

ISPRA Research Center for pressure tube burst experiments.

The whole experimental programme has been continously scrut£

nixed in order to orient it towards Meeting the requirement*

of the ever progressing nuclear technology; a particular em-

phasis in this connection has been placed in the field of nu

clear safety. Particular Mention *ust be Made of the results

obtained on the CIRCE facility where Most of the design basis

LOCA accidents have been able to be reproduced experiMentally

at conditions very close to the real oneM.

The research and development programme besides its Most valua-

ble results, has permitted the creation and training of a

staff of experienced technical people in almost every field

related to the reactor plant itself which has proved

Most useful for the CIRENE-Latina design.

The research and development program in support of the CIHWE-

Latina plant can be considered almost completed.
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7. MEDIUM SIZE CIRENE NUCLEAR POWER PLANTS

A number of countries plan to build medium size power plants

in the very near future. This has been shown through a detai

led aarket survey carried out by IAEA (") C°): the potential

market for reactors ranging from 150 to 400 MW(e) during

1980-1990 was predicted to amount to 140 units with a total

installed capacity of 38,000 MW(e).

In view of the very attractive advantages of heavy-water rea£

tors for developing countries and of the extensive experience

in this field accumulated over the past years in Italy, NIRA

has undertaken the commercialization of medium-size CIRENE

type plants to third countries.

The main reasons that make a CIRENE plant particulary attra£

tive for imnediate construction -can be summarized as follows:

- CIRENE can be fuelled with natural uranium: developing

countries interested in medium-size plants as above do

not possess any enrichment capability. Thus C1P.ENE per-

mits a total independance from enriched uranium availa-

bility which is becoming more and more difficult pro-

blem not only from a political viewpoint but also becau

se production would not be adequate to meet demand, at

least if a significant construction programme is not

undertaken at the right time; with a natural uranium

fuelled reactors, the plant owner is protected against

price escalation which are likely to occur in a market

short of supply.

CIRENE, similarly to current heavy-water reactors, have

an electrical power cost per unit output iiuch less de-

pendent on uranium ore rnst tSan light water reactors

(°) IAKA, Vienna, Market Survey for Nuclear for Nuclear Power in
Developing countries. Revised 1974 edition.

<*") Report in IAEA Panel Meet ing on Power Se.ictors of Interest to
Developing Countries, Vienna 1474 IAEA Bulletin, Vol.17 n.3,
June 1975.
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T A B 1. K 4 (*)

FUEL CYCLE COST ESTIMATE

FOR 1980'S (MILLS/kwh 1975 t)

(THROW-AWAY FUEL CYCLE)

URANIUM ORE (U,0o)J o

CONVERSION TO UF,

HEAVY-WATER REACTOR

1.70

LIGHT-WATER REACTOR

2.50

0.08

ENRICHMENT

FABRICATION

REPROCESSING AND/OR STORAGE

SHIPPING

TOTAL

0.84

(not accounted for)

0.18

2.72

1.82

0.54

(not accounted for)

0.04

4.98

(") From "A brief survey of considerations involved in introducing CANDU reactors into the U.S.",

study performed by Argonne National Laboratory (USA).



(see Table 4) thus giving a great advantage in the pre-

sent worldwide situation of market availability.

As a pressure tube reactor, CIRENE has a very high degree

of flexibility in meeting a variety of requirements.

Because of its modularity, a CIRENE nuclear steam supply

system can be tailored at the size which would be reque

sted also for a dual purpose plant (i.e. steam and ele£

tricity production) and available turbine sizes without

any major cost penalty.

The technology on which a CIRENE reactor is based, is

common to all kinds of water reactors; thus a very large

supply market is available for most of the plant equip-

ment such as pumps, valves, heat exchangers, instrumen-

tation etc. The particular technology of this system, more-

over, can be developed without any major difficulty since

installation of manufacturing capabilities do not re-

quire any outstanding investment or advanced technology

(such as pressure vessel manufacture).

A similar plant to CIRENE, at a size of 250 MW(e) - Gen

tilly 1 in Canada - has demonstrated the feasibility of

a commercial plant of this kind.

CIRENE has been developed exclusively for peaceful and

industrial purposes; there is no limitation therefore

on the dissemination of information (as for reactors

developed for military purposes)except those relevant

to normal industrial and commercial relationships.

This is of particular interest to those countries which

do intend to develop their own technology in the nuclear

field.
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Construction and operation cf the Latina plant can be

made available for participation of trainees from inte-

rested countries which could therefore became completely

familiar with this concept during the most important pha_

se of the realization.

As a natural uranium heavy water reactor , CIRENE does

not require immediate reprocessing of the spent fuel

because it does not contain any significant fraction of

fissile uranium. The spent fuel can be stored until a

plutonium market develops. Furthermore storage of spent

fuel because of its low burnup can be made in air (Caoa

dians have developed special canisters for this purpose),

thus decreasing sensibily storage cost.

- CI.RENE, within the family of heavy-water reactors, has

a lower capital cost.

The main features of a 300 MW(e) CIRENE power plant are as

follows (see also Table 3 and Fig. 12):

1) Reactor; the reactor is heavy-water moderated, boiling

light water cooled and is fuelled entirely with natural

uranium dioxide. The cylindrical stainless steel calandria

contains the heavy water moderator/reflector, reactivity

control nechanisas and 280 fuel channel assemblies.

The lattice consists of a regular square array of unit

cells on center-to-center spacing of 28 cm. The calan-

dria is housed in a steel-lined concrete vault filled

with water; the water serves as thermal shield.

Each fuel channel assembly consists of a zirconium-niobium

alloy pressure tube expanded at each end into alloy steel

end-fittings.
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2) Heat transport system; slightly subcooled water enters

the reactors; about 282 of the coolant is evaporated.

From the core the steam water mixture flows to the steam

drums where the steam and the water are separated.

The water is pumped back to the reactor inlet and the

steam is piped directly to the turbine. Feedwater is

returned from the turbine system to the steam drums.

The heat transport system consists of two functionnally

separated loop each cooling half the reactor.

Each loop contains one steam drum and two circulating

pumps.

3) Fuel: relatively short fuel elements are used, minimizing

distorsion problems and leading to assemblies relatively

light in weight and easy to handle.

A typical bundle contains 36 pins.

4) Fuel handling; fuel is loaded into and out the reactor

on-power to maintain reactivity and power distribution.

The refuelling is accomplished by a single fuelling ma-

chine which couples to a lower fuel channel end-fitting

and replaces the complete charge of fuel in the fuel

channel.

The fuel machine than trasfers the removed fuel bundles

to a shuffling machine which is in a water filled pool

inside reactor containment.

5) Control and instrumentation; the reactor, the fuelling

machine and most of the processes are computer controlled.

Various means for controlling reactivity will be employed.

On-power refuelling is the most important long term

method of controlling reactivity.

Other methods are:
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- Moderator poison , employed to compensate for the ab-

sence on xenon poison;

- coolant flow;

- two phase rods.

6) Safety system: the plant contains two reactor shut-down systems:

the moderator dump and "liquid rods".

The reactor has a containment system and an emergency core

cooling system.

Each safety system is designed for high reliability.
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8. DEMONSTRATION VS. COMMERCIAL PLANT

The experience which is being gained with the construction of

the Lfltina demonstration plant is most valuable for the comme£

cialization of CIRENE plant in view of the following conside-

rations:

1) in pressure tube type reactors, problems related to scaling

up of information gained from demonstration plant experien-

ce are much less important than in the case of pressure ves_

sel reactors because most of the equipment and components

specific to this reactor type can be tested full scale on

the demonstration plant; e.g.:

- fuel;

- fuel handling;

- fuel channels;

- heavy water containment;

2) the neutronic and thermohydraulic behaviour of the nuclear

system can be extrapolated straightforwardly both in steady-

state and transient conditions with a high degree of confi-

dence because of the physical separation of the coolant in

the channel tubes;

3) today interesting sizes for a CIRENE plant are 300 MWe and

600 MWe and extrapolation to these sizes do not show any

major unknown;

A) most of the difficulties encountered in the extrapolation

of experience from one plant to another when design basis

does not change as for CIRENE, do not arise as much from s^

zing as from the different timing, :;ince design require

ments evolve at a rate quite uncommon'to other industrial
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fields. The possibility to have a recent design and construe

tion experience can be more valuable than to have an experien

ce on a comparable size plant;

5) the Latina plant incorporates and therefore will test almost

all design features of a commercial size power plant, nalemy:

- coupling between turbine generator and reactor and related

control system;

- refuelling;

- fuel cycle management;

- in-service inspection;

-•control room functionality;

- waste management;

- safety features;

-coolant water control;

- radiation level and doses;

- maintenance;

6) the feasibility of a medium size commercial CIRENE plant has

been in any case demonstrated through the operation of the

Gentilly-1 reactor 250 MW(e) which is almost identical to

the CIRENE reactor (Table 5). Even more,the CIRENE-Latina de_

sign incorporates all solutions to problems encountered during

the initial operation of the Gentilly-1 reactor.

As stated the CIRENE - demonstration design is based on the same

criteria, standards and codes that would be used for present de-

sign of a commercial size plant. There are however some differen

ces' related to recent technological progress which are not incor-

porated in the CIRENE Latina demonstration plant. These are mostly
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TAB. 5 COMPASED CHABACTERISTICS OF CIRENE - LATINA AND

GENTIU-Y-1 STATIONS.

DESCRIPTION

Power and efficiency

Gross thermal output

Grot* electrical output
Gross efficiency

Rcaotor core

Equivalent diameter
Length
Radial reflector
Radial form factor
Axial form factor
Lattice pitch
Moderating rat io

Pressure tubes
numbar
Material
inner diameter
thickness

Moderator system

Material
WeishUin core

total
Specific 020 inventory

Fuel

Type - central zone
periphery

Form
Rod diameter
Sod number/own die
Bundle diameter

Core fuel inventory

Surnup

Heat_transport systea

Typ«
Coolant
P'jmp number
Oesicn. flawrate/pump
Channel nix. power output
Channel itax. pressure drop
Inlet/out let steam quality

Pressure drum

Max. specific mass flovrate

Steam drum

Nunser

Total steam outout

Oesisn l i i i ' t s

'•'ax. '. i-ear ""at Tenerv.io- rate
Cr* . ic i l po'«er rat.0

Units

vwt
,VWt

X

cm
an
en
/
/
cm

Am/AUO
2

/
/
cm
mm

/
t
t

t/;w«

_
-

cm

en

IU

NWd/tiJ

-

Mi
(Pa

%
'•Pi (a!

Kg/m2s

_

K3/S

•<'.V/ii

/

LAT IMA

117.S

40
34

235
4CO

56.5
0.39
0.S7

27.0
12.1

60 "
Zr - 2
10.51

3.15

020
49
55

- •

Natural U02
1.15 s/o enrich.

9uicles
2.0

13 + 1
10,5 .

(5.05
10.1 {

(4.05
4500 * S500

Direct cycle
(-20
4

S7.5
2.3
0.2

-4/27
4.3

2000

1
63

53
1.5 !

GENT ILL"-1

•̂25

250
34.4

554
5CO
79
0.S2

23
13.6

308
Ir - 2.5X Mb

10.35
2.41

C20
19S
2'.2

0.35

Natural UC2

SurdliS
1.97

IS + 1
10.2

55

75C0

Direct cycle

335
2.35
0.3

.£/16.5
5.2

54CC

2

223

60
1.5
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related to the fuel which in a commercial size would be made of

36 rods instead of 18 as in CIRENE-Latina.

However in this connection, it must be emphasized that:

1) a steady state heat transfer experimental program is being

carried out at full scale in order to get a confirmation that

the same correlation can be used, which is expected to be the

case;

2) a modification to the existing fabrication line at Saluggia

is being now considered in order to fabricate a suitable

number of fuel bundles to be qualified under irradiation in

the existing reactor experimental facilities;

3) the present CANDU fuel.bundles are made of 36 rods, of size

very similar to those foreseen for commercial size and the

experience so far obtained has been extremely successful;

4) 36 rod bundles can be accomodated in the Latina. plant.
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9. CANDU REACTORS

While pursuing its autonomous effort on the CIRENE reactor

technology^ Italian industry is also involved in CANDU reactor

plants which are based, as stated, on essentially same techno^

logy, to commercialize current full-size reactors of this ty

pe for the national power plant construction program. In this

context NIRA has a license from AECL for design and construe^

tion of the CANDU Nuclear Steam Supply System.

In order to meet the particular requirements of the Italian

situation, NIRA has undertaken a great deal of effort to adapt

the standard CANDU design to the main criteria set forth bv

ENEL for nuclear power plant standardization. Review of the

CANDU design has covered especially the following areas:

a) general plant layout and access to the various station

areas;

b) radioactive waste management system;

c) electrical system.

The overall plant arrangement (°) resulting from the above stu

dies is significantly different from CANDU plant although the

NSSS arrangement has been kept the same. The main modifications

are as follows for a twin-reactor plant. (See Figs. 13 and 14)

- each unit is provided with a separate control room, each

room having the same arrangement of the single control

room of the standard CANDU PHWR in order to limit the

modifications;

the turbine building has been rotated by 90 degrees in

order to achieve the radial arragement of the turbogen£

rators in respect of the reactor building;

(°) A.Cavanna et al.:"Adapting the Standard CANDU to Italian Cor»

dition" paper presented at CNA Meeting, June 1977.
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corridors at different elevations arc interposed between

the Nuclear Island blocks and the Balance of Plant. This

structure divides the buildings designed in different

seismic classes.

Access to potentially contaminated areas of the two units

is provided through an intermediate corridor at about fi-

ve meters above ground.

Access to the intermediate corridor and, generally spea-

king, to all the controlled areas is provided through

a single change room located in the Controlled Area Ser-

vice Building;

the services shared by the two units such as active

workshops and laboratories, change room, laundry, health

physics etc., are grouped in a building defined as "Con

trolled Area Service Building" located in a central po

sition between the t^o units;

likewise the common radioactive storage and treatment

plant is arranged in a building shared by the two units.

The resulting arrangement, whilemeeting ENEL requirement,

does not give significant cost variation with comparison to

current CANDU plants.
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t o%c].

!tit- realisation of th«- <!!Hi:.!J5C pro^rartat- and particularly the

i-iinstrwrtiitn «J* tile I_ATf?.7t jilant rrjcie il possible to establish

in Iia!y .in i»dustri«i2 stru»iurc-. 5><>th iroD ihc eii^isn-t-rint;

and r̂ .intif.ii-curinK v;ev"'*»t'>. J-iniiliar with the tfc!in»!ogy of

ih«- hf.ivy v.ittrr rtMitcrs.

"Hit- cst.i»! ish»-s!i in SIKA "I .1 Rrouji. .11 prt-scnc conprisinR 250

designers, vt-ry k:iiivlvd};f.inlc of all th«- systt-ts aspects, allows

KIKA "i>: unly to :'.ii-<- tiu- Italian ciu-rcy pro^r.iaDK- requi rt-nt-nts

in this fit-Id, but also to offer its ruojier.ition to the countries

•ii^in>; at iSevclopinj; the iu-avy water thcchnoiogy.

The realization of CIRKNK-I.atina. the decision to build CANUL'

type power plant in Italy, the recent stipulation .->•" a coope-

ration agreement with "'inonii. the close relations with

several other countries interested in the heavy water reactor

technology, help to ra< k*.' the service offered by NIRA parti-

cularly interesting for the countries undertaking the reali-

sation of the their nuclear programmes.
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NIRfl

• / / •

A recent view (June 1977) of the CIRENELATINA site (in the front back the existing LATINA
nuclear power plant).
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FIGURE 4

Reactor Building: 1. Metal containment; 2. Emergency Condenser; 3. Steam Drum; 4. Pressure suppression
tank; 5. Main steam line; 6. Biological shield; 7. Reactor; 8. Fuelling machine; 9. D20 discharge valves; 10. Mo-
derator tank; 11. Shuffling machine; 12. Transit pool; 13. Liquid rod shutdown system; 14. Two phase control
rod system.



Fig. 5 -
Reactor calandria: 1. Moderator; 2. Dump annulus; 3. Thermal shield; 4. Biological shield; 5. Fuel channel;
6. Riaere; 7. Channel end-fittings; 8. Supports.
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1 RECIPIENTS CON1ENIMENTO NOCCIOLO

2 RECIPICNTE or SV'OTAMENTO

3 PIASTRE Ol SUPPORTO E SCHERMI NEUTR.

4 TUBO ISOIAMEIYTO

9 CANAIE 01 POTENZA

S I A R R A B I F A S E

7 SCHEMMI TERMICI

8 TUB. Dl INGRESSO

9 TU8I 01 USCITA MISCE1A

Figure 6 - The CIRENE calandria.
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OUTLET

Li L_ i—rzn. nz

F i g u r e 7 - CIRENE fuel channel: 1. Pressure tube; 2. Calandria tube; 3. Fuel bundle; 4. Upper end-fitting- 5. Botton
end-fitting; 6. Dummj bundle.
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F igu re 8 - Fuelling machine.
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Figure 9 - Fuel transfer equipment layout.
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Figure 11 - Fuel bundle.
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Figure 12 - Medium size commercial CIRENE plant
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1. Rrartor building

2. Turbinr building

3. Reactor auxlliarlva building

4. Control room building

5. SwHrhRcar building
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Fig. 13 - CANDU Twin Unit Plant Layout
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NIRH
NUCLEARE ITALIANA REATTORI AVANZATI

GENOA, ITALY

Enrico Fermi's Rrst Nuclear Pile

A Short Description

of

The First Self-Sustained Nuclear Chain Reaction

Chicago, December 2, 1942

Bandung, December 2, 1977
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On December 2, 1942, mankind provoked, for the first time,

a self-sustaining nuclear chain reaction and controlled it.

Exactly at 15.25, Chicago time, further to Fermi's exact in-

structions, George Weil extracted the cadmium-plated control

rod, priming the first chain reaction.

The pile manufacture,in the underground shelter of the Stagg

Field stadium at Chicago University, started in November by

producing the graphite blocks, assembling graphite with the

uranium fuel and setting up the measurement instruments.

The original expectations about the pile critical dimensions

were pessimistic, the normal output having been foreseen as

2 Kw.lt was thus decided to surround the pile in an enclosu-

re which could be evacuated to avoid neutron capture by the

air. This special envelope was manufactured by the Goodyear

Tyre and Rubber Company.

At the centre of a room measuring 30 feet by 60 a layer of

graphite bricks was laid. This, and the subsequent layers we

re stiffened with a wooden frame, the alternate layers con

taining uranium partly as a metal and partly as an oxide, sin_

ce it was not possible to obtain a sufficient amount of me-

tal uranium of the desired degree of purity.By this constru£

tion, in layers, a pile was formed, composed of 40 tons of u

ranium and 385 tons of graphite, of square section at the ba_

se and tapering to the top (see mock-up). The pile contained

three control devices.A first device was composed of electri

cally-driven rods. A second device consisted of a safety rod

to be used for emergency and introduceable by means of a

counterweight. In the third device a hand-driven rod was u-

sed to keep the reaction under control.
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There was, in addition,a "team for liquid control" composed
of three men on a platform overhanging the pile, ready to
flood the pile, .with a solution of cadmium salt in case of
non-performance of the control rods.

The experiment started at 9.45 a.m. by withdrawing the ele£
trically driven control rods. Immediately after 10 o'clock
the emergency rod,called "Zip" was withdrawn.At 15.20 p. m.
after repeated adjustments of the control rod the self-su-
staining chain reaction was finally obtained. The sequence
of operations, recorded by a galvanometer, is shown in the
attached figure.
The first critical experiment lasted 28 minutes.

Enclosures:

1) picture taken from a scale model of the pile
2) galyanometric record of the Fermi's experiment.
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Gome Aspects for the Introduction of Light or Heavy
'./ator Reactors

Sxcarpt from a lecture "by P. H. Rohl on Dec. 1st, 1977
in 3andung/Indone.sia

The motivation for Canada and some other countries to follow
a HWR strategy might have been comparable to that of Messrs.
Siemens in Germany, now more than 20 years ago: To achieve
independence from enrichment facilities, in particular from
the strict US-Government monopoly. For Canada herself, her
indigenous uranium deposits may well have been of decisive
influence, too.

However, after the stringent regulations for the procurement
of enriched uranium had been somewhat facilitated by the USA,
Germany - and later also Prance - had been switching over to
the simplisr and more economic light water reactors. This was
not so in Canada. There the industrial infrastructure had
already been established for a long-term, government-subsidized
HWR strategy.

Though the heavy water/natural uranium reactors are clearly more
complicated than Lvffis, it should be said that their technique
can be mastered today. After the usual "teething troubles"
present-days' commercial HWRs (including KWU's pressure-vessel-
type Atucha) show good availability factors, e.g. between 35 %
and over 90 % in 1977. The superiority of LWRs is based mainly
on their better economics, apart from the more simplified technique.

Below a comparison of the two lines (HWE and Ll/R) is made under
some important aspects of t.ype selection.
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1. Operating experience and potential for further advancement

As an index for operating experience, "reactor years" are often

being used, i.e. th-e number of reactor plants of one kind,

multiplied by their respective cumulated years of operation.

LTnder thin aspect L'JRs have accumulated about 10 times more

reactor years than luIRs, Anong the approx. 530 reactors with a

total capacity of around 415000 MV/e in operation, under construction

or ordered all over the world by end-77, only 56 plants with

13000 H'7e are EUfls, corresponding to less than 5 % of the overall

capacity.

Already in the early years of reactor development to commercial

maturity it had happened that quite a fev; promising reactor

concepts failed to keep up merely for lack of operating experience.

The vast application of the L\I2 type implies that a much bigger

number of reactor ..manufacturers are engaged in H&D work in this

field. This increases of course the cumulated effort and

accordingly yields to multiple HID results and know-how. In

addition, duplication of R&.D or errors are eliminated by cooperation

between competent ITJ2 suppliers (e.g. Combustion Engineering and

ki/U).

'./hen comparing L-'./K and H'./S with regard to their respective inherent

potential for further advancement, the LVQ is clearly leading.

Ever cince LWIls reached commercial mattirity in the aid-sixties

progress was swiftly achieved towards bigger unit output, higher

specific power density and burnup, standardisation and consoli-

dation of technology. Even today LUHs are not yet at the limits

of their potentials: With today's proven technology 2000 MWe unit

output are regarded feasible.

The Heavy Water Reactor with its generally more complicated

technology; bigger core volume; leak-tightness requirements;.

complicated on-load refuelling system etc. cannot keep path

with this development. It.is often said that in case of a

pressure-tube HWR design higher outputs, are easily achievable by

merely combining a bigger number of pressure tubes to form a

bigger core. In fact, however, nuclear physios requirements are
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demanding a certain core length.-to-dianeter ratio. In particular

with horizontal tube arrangement the length of pressure tubes

can not be augnented infinitely, considering mechanical strength.

Thus, the biggest HWR projects of today are in the 750 KV/e-ranse.

(There are plans for pressure-tube design up to 1000 or 1200 HWe,

"out no realization is within sight.) Vith the pressure-vessel

type - like Atucha - the technological limits are even lower,

say 500 to 600 MV/e.

JTurther limitations for the use of EWRs are presented by their

poor operational flexibility/: LWIis can be operated, e.g., in

daily load cycles of 100/50/100 % at a rate of + 10 % per ninute,

and be restarted after shutdowns practically x-ri.thout restrictions.

Power cycling with KVIRs is possible only between 80 to 100 %

output, restart after shutdown can be executed only after 35-40

hours, because'of their low excess reactivity.

In this connection the Japan-developed Advanced Thermal Reactor

(ATH) should be mentioned, a DpO-moderated pressure tube reactor,

cooled with boiling light water and fueled with slightly enriched

uranium. This reactor resembles a "side-line" of the CAITDU-type

(realized in only one 250 KW pilot plant) and the British Steam

Generating Heavy Water Heactor (SGHVfi).

With these reactors some disadvantages of the D^O/natural Uranium

line should be overcome, such as low burn up, poor flexibility,

low efficiency. However, neither the advantages of the LwR are

fully achieved by this type, nor the complications of BJD

technology avoided.

2. Economics

Reliable project cost data can presently be obtained for LWBs

onl?/. An exact comparative cost calculation should be based on

binding offers for light and heavy water reactors for one defined

project. Nevertheless, fairly good estimations can be made.
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Roughly, the price of the nuclear part of a H'JB is about twice

that of its lightvater counterpart. This results in at least

20 % increase in total plant cost, not considering the initial

DpO .filling, which is around 1t/iVJ. */ith a B?0 price of 175 «A-~,

an additional investment of 1?0 Mio # is required for a 750 Y.'J

plant.

In addition, when comparing today's L'-fils1 unit sizes, a twin-unit

.IDS should bo compared- with a single-unit LWH. W.IRs' fuel cycle

costs are not sufficiently low to compensate for its higher

investment cost, i.e., the k'.Vh of a natural uranium HW3 is

definitely more expensive than that produced by an LWR, in

particular 'Then the costs for reprocessing end final storage

are considered.

Sometimes it is claimed the main advantage of a Do0-Unat-strater:;'-

be ins more effi-cient une o"f the IJhat resources. This argument

may be valid in the theoretical case of a «rorld-v/ide Unat-

strategy, may be also for a country with limited idegenous

uranium resources. However, only the first core requirement for

a natural uranium reactor is remarkably lower than for LT,/Rs; the

annual reload requirements in Fnat are in the same order of

magnitude for both versions.

Another pretended advantage of the B^O reactor - its higher ?u-

production - does in fact not offer- any economic advantage.

Leaving aside any political implication of this somewhat delicate

natter: LT,JB fuel is reporcessed in any case to regain Pu and

residual fissile uranium; to gain the same amount of Pu from

IF.-/H fuel about 3 tines the weight of burnt fuel elements must

bo reprocessed, while recovering the marginal residue of fissile

uranium does not pay at all.
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J. Dependence from foreipsn technology

An incentive to introduce heavy water/natural uranium reactors
could possibly be seen in getting independent from enrichment.
.Such independence, however, would only be exchanged for a
dependence from DpO-production plant (DgO production facilities
of important capacities are to-date existing in Canada only)
and for a necessity to handle about 3 times more spent fuel
elements.

The American enrichment monopoly as it were is diminishing:
Already today - and more so from 1980 - enriched uranium can
be obtained also from Great Britain, Prance, the German-Dutch-
British Consortium, and. Russia.

Even more aggravated i3 the fact that a country when introducing
HWRs as the basis "for a long-term strategy betakes herself to
the dependence from one single licensor, whereas - as mentioned
earlier - quite a number of able and competent LWR suppliers
are established in multiple countries..

Another important aspect to be considered at the introduction of
a DgO/Unat strategy is safety. The safety standard of today's
ITJRs is not met by, say, the CA1TDU type in its present design.
In particular seismic conditions possibly would require systematic
.changes of the concept, implying extensive R&D effort. Indonesia
herself is probably not willing to 6onduct such H&D work. It is
doubtful also whether Canada finds an incentive for conceptual
changes. And even then one 'important precondition for the intro-
duction of a new technology is still missing: the operation
erperience with such an "improved" CANDU-version.

4. Conclusions

The apparent and real advantages of a Do0/Unat strategy and

its disadvantages are summarized below:
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Use of natural uranium

(provides independence from enrichment facilities)

Assurance of long-term Unat-supply from Canadian resources'(?)

Good availability of reference plants

Dependance from a single know-how supplier and from limited
D2O resources

Low cumulated operating experience compared to LWRs

Limited output (.730 W e ) ; probably not so decisive for.
Indonesia's first units, but for a long-term development
strategy

Poor operational flexibility

High investment for plant and first DgO filling

High capacity requirement for downstream end of fuel cycle

Higher kVJh cost than LWR

Compliance with LWS safety standards questionable.
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