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ABSTRAK
PENGKAJIAN DAMPAK PLTN TERHADAP LINGKUNGAN: PENGARUH KENAIKAN SUHU

AER LAUT TERHADAP POPULASI PLANKTON. Telah dilakukan penelitian untuk mempelajari pengaruh
kenaikan suhu air laut terhadap populasi plankton, untuk memprakirakan dampak PLTN terhadap lingkungan.
Plankton yang diambil dari perairan Jepara, Semenanjung Muria, ditumbuhkan pada medium pertumbuhan, yaitu
air laut yang diperkaya dengan pupuk silikat. Pemeliharaan dilakukan pada suhu yang bervariasi dari 34 °C sampai
46 °C dan dilakukan penghitungan jumlah individu plankton dua kali sehari sampai jumlah plankton berkurang
95%. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terjadi pengurangan jumlali individu plankton pada medium
pertumbuhan yang diberi suhu di atas sului nonnal (34 °C). Laju pengurangan jumlah individu plankton berbanding
lurus dengan kenaikan suhu. Pada suhu di atas 40 °C tidak ada plankton yang mampu bertahan hidup lebih dari 24
jam.

ABSTRACT
ASSESSMENT OF NUCLEAR POWER PLANT IMPACT TO THE ENVIRONMENT. EFFECT OF

SEA WATER TEMPERATURE INCREASE ON PLANKTON POPULATION. Research to study the effect of
sea water temperature increase on plankton population had been carried out to predict nuclear power plant impact
to the environment. Plankton collected from Jepara waters, Muria Peninsula, was grown on growth medium i.e. sea
water enriched with silicate fertilizer. Plankton growth was maintained at temperature varied from 34 °C to 46 CC
and the amount of plankton individu was counted twice a day until it was reduced about 95%. The results showed
that the reduction of amount of plankton individu occured on the medium with temperature above the ambient
temperature (34 °C). The rate of reduction is linear to the temperature increase. There is no plankton survived at
temperature above 40 °C for more than 24 hours.

PENDAHULUAN

Peningkatan kebutuhan listrik di
Indonesia tercermin dari rencana pemerintah
untuk mendirikan berbagai jenis pembangkit
listrik di berbagai tempat di Indonesia. Di
samping pembangkit listrik konvensional yang
sudah ada, sedang atau yang akan dibangun,
pemerintah juga merencanakan membangun
pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk
memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia di
masa datang. PLTN ini rencananya akan
dibangun di daerah Semenanjung Muria, atau
tepatnya di Ujung Lemahabang, yang terdapat
di desa Balong, Kecamatan Bangsri,
Kabtipaten Jepara, Jawa Tengah.

PLTN yang nantinya terletak di tepi
pantai ini direncanakan akan memanfaatkan
sejumlah besar air laut untuk pendingin
reaktor. Air laut pada jarak 10 km dari pantai
akan dihisap ke instalasi PLTN dan akan
dtkeluarkan kembali kc laut dalam bentuk air

panas pada garis pantai [1J. Hal ini perlu
mendapat perhatian yang cukup serius
mengingat PLTN mempunyai efisiensi termis
yang rendah bila dibandingkan dengan
pembangkit listrik konvensional, yang berarti
panas buangan yang dihasilkan oleh PLTN
untuk setiap satuan MW daya listrik yang
dihasilkan lebih besar dari pada yang
dihasilkan pembangkit listrik konvensional.
Sebagai gambaran, Soegiarto (1975) [2]
menyebutkan bahwa pembangkit listrik dengan
bahan bakar minyak dengan kapasitas 1 juta
kW dan efisiensi 40% akan membuang air
sebanyak 110 juta liter per jam dan menaikkan
suhu air laut sebesar 8,3 °C, sedang PLTN
dengan kapasitas sama dengan efisiensi 30%
akan membuang air sebanyak 190 juta liter per
jam dan menaikkan suhu 8,3 °C. Sebagai
contoh, PLTU Priok unit III dan IV yang
beroperasi saat ini menyebabkan kenaikan suhu
air laut di sekitar tempat. pembuangan air panas
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sebesar 2 - 4°C [3], sedang PLTN di Amerika,
mengakibatkan kenaikan suhu air di tempat
pelepasan berkisar antara 6,3°C - 19°C [4].

Kenaikan suhu air laut yang cukup
besar yang mungkin diakibatkan oleh peng-
operasian PLTN nantinya, diduga akan
menimbulkan danipak terhadap lingkungan laut
di sekitar lokasi PLTN. Hal ini sangat mungkin
terjadi berkaitan dengan toleransi biota laut
yang hidup di dalainnya terhadap perubahan
suhu lingkungan hidupnya. Biota akuatik yang
hidup di daerah beriklim sedang dan dingin
umumnya toleran terhadap perubahan suhu
yang besar. Namun sebaliknya, biota akuatik
yang hidup di perairan tropik yang suhu
lingkungan hidupnya hampir konstan sepanjang
tahun (suhu perairan pantai berkisar antara
27°C dan 31°C), biasanya tidak cukup toleran
terhadap perubahan suhu yang besar. Hal ini
juga diperkuat dengan keadaan suhu perairan
yang relatif tinggi, yang menjadikan biota
akuatik di daerah tropis hidup pada suhu hanya
beberapa derajat di bawah batas suhu letalnya,
sehingga kenaikan suhu sedikit saja sudah
dapat menyebabkan kematian [5].

Dalam penelitian ini akan diteliti pe-
ngaruh kenaikan suhu air laut terhadap popu-
lasi plankton, untuk mengkaji dampak lepasan
air panas dari PLTN yang direncanakan akan
dibangun terhadap lingkungan. Plankton dipilih
sebagai biota air yang diteliti karena dalain
ekosistem laut plankton merupakan produsen
primer, yang apabila keberadaannya terganggu
akan menyebabkan terganggunya kehidupan
biota lainnya yang berada di tingkat tropik di
atasnya pada piramida makanan.

TATA KERJA

Penelitian dilakukan di Laboratorium
Pengembangan Wilayah Pantai, Universitas
Diponegoro, Jepara, dan meliputi dua kegiatan
penelitian, yaitu studi kepadatan plankton di
perairan Pantai Kartini, Jepara dan studi
pengaruh suhu air laut terhadap populasi
plankton.

1. Kepadatan plankton di perairan Pantai
Kartini, Jepara

Studi kepadatan plankton dilakukan
dengan mengambil sampel plankton di perairan
Pantai Kartini, Jepara, dengan mcnggunakan

jaring plankton yang dilengkapi dengan "flow
meter" untuk mengetahui volume air laut yang
melewati jaring. Plankton yang tersaring
kemudian dihitung dan diidentifikasi jenisnya
(genera) dengan bantuan mikroskop binokuler
dan gelas objek "sagewitch" bervolume 1 ml
(1000 kotak). Pengambilan sampe! dilakukan 4
kali pada bulan November dan Desember 1995.

2. Pengaruh kenaikan suhu air laut terhadap
populasi plankton

Dari sampel plankton yang tersaring,
diambil sebanyak 25 ml dan diinokulasikan ke
dalam labu kultur dengan volume 1000 ml
yang telah berisi air laut dan diletakkan di
dalam "water bath" dengan suhu 34°C (sebagai
kontrol), 36°C, 38°C, 40°C, 42°C, dan 46°C.
Sebagai nutrien digunakan pupuk silikat.

Populasi plankton diamati setiap hari
yaitu pagi dan sore sampai jumlah populasinya
menurun sebanyak 95% dari populasi semula.
Plankton yang akan diamtai diambil dari labu
kultur sebanyak 1 ml, kemudian dihitung
jumlahnya dengan bantuan miroskop binokuler
dan gelas objek "segewitch".

Penelitian ini dilakukan dalain dua
tahap karena keterbatasan alat, tahap pertama
adalah perlakuan dengan variasi suhu 34°C
sampai 40°C dan tahap berikutnya dari 40°C
sampai 46°C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan sampel
plankton di perairan Jepara pada bulan
November 1995 teramti ada 30 jenis plankton,
seperti yang didaftar dalam Tabel 1.
Kepadatan plankton di perairan tempat
pengambilan sampel bervariasi menurut waktu
pengambilan sampel. Hal ini berkaitan dengan
jumlah curah hujan. Dalam Tabel 2
diperlihatkan variasi kepadatan plankton
berdasarkan waktu pengambilan sampel,
jumlah curah hujan, salinitas dan pH. Suhu air
laut pada saat pengambilan sampel tidak
berubah, yaitu 34°C.

Banyaknya jumlah curah hujan pada
tanggal 14 Desember 1995 (82 mm) telah
mengakibatkan terjadinya pengenceran air laut
di lokasi tempat pengambilan sampel, yang
mengakibatkan trjadinya penumnan salinitas,
pH, dan kepadatan plankton.
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Tabel 1. Jenis plankton yang ditemui di lokasi
pengambilan sampel di pantai Kartini, Jepara,
pada bulan November 1995.

No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Genera
Aulacantha

Chaetoceros

Chtorella

Chrysococcus

Coccus

Coscinodiscus

Dactyliosolen

Euglena

Eupo discus

Glenodium

Gloeotrichia

Gymnodium

Holopedium

Mougeotia

Nephrocytium

No.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Genera
Net fin m

Nitschia

Nodulaha

Nostoc

Oscillatoria

Pleurotaenium

Prorocentrum

Rhizosolenia

Scenedesmus

Schroederia

Skletonema

Spirogyra

Spirulina

Synedra

Volvox

Hasil penelitian pengaruh kenaikan
suhu terhadap populasi plankton ditampilkan
dalam Tabel 3. Dari Tabel 3 terlihat bahwa
dalam kondisi suhu normal jumlah plankton
relatif konstan sampai 57 jam setelah plankton
diinokulasikan ke dalam medium percobaan,
dan jumlahnya terlihat berkurang pada jam ke
72. Berkurangnya jumlah plankton pada
medium kontrol mungkin disebabkan karena
umur plankton relatif pendek dan keterbatasan
unsur hara dalam medium pertumbuhan,
sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan
hidup plankton untuk berkembang biak. Jumlah
plankton dalam medium pertumbuhan dengan
suhu 36°C sampai 46°C, mengalami penurunan
dengan berjalannya waktu. Perbandingan
kecepatan penurunan jumlah individu plankton
pada medium pertumbuhan dengan variasi suhu
dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 2. Kepadatan plankton di lokasi pengambilan sampel di pantai Kartini, Jepara, pada bulan
November dan Desember 1995

Waktu
pengambilan

sampel
19Nov'95
23 Nov '95
14Des '95
19 Des '95

Kepadatan
plankton

(individu /1)
4.060.000
6.527.000

567.000
1.555.000

Jumlah curali
hujan
(mm)

-
-

82
8

Suhu air laut

(°C)
34
34
34
34

Salinitas

(7oo)
33
33
25
25

pH

8,0
8,0
7,5
7,5

Tabel 3. Jumlah individu plankton per 0,01 ml media pertumbuhan

Waktu
(jam)

0
9

15
24
33
39
48
57
72

34 °C
24
24
-

23
23
-

23
21
17

36 °C
23
22
-
19
18
-
17
13
10

Jumlah

38 °C
19
18
-
16
13
-
12
9
6

individu

40 °C
16
15
-
13
9
-
7
4
0

/0,01ml

L 42 °C
18
14
10
5

44 °C
14
10
6
2

46 °C
10
6
2
0

- = tidak dilakukan petigamatan
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Pada Gambar 1 terlihat bahwa dengan
semakin tingginya suhu medium pertumbuhan,
penurunan jumlah individu plankton semakin
cepat. Pada medium pertumbuhan dengan suhu
36°C dan 38°C atau 2°C dan 4°C di atas suhu
normal jumlah individu berkurang separulmya
setelah 72 jam, sedang pada medium
pertumbuhan dengan suhu 40°C jumlahnya
berkurang separuhnya setelah 48 jam. Pada
medium pertumbuhan dengan suhu lebih dari
40°C plankton tidak dapat bertahan hidup lebih
dari 24 jam. Hanya ada beberapa jenis
plankton yang masih ditemukan dalam medium
pertumbuhan dengan suhu 40°C atau lebih,
yaitu Coccus, Coscinodiscus, Nitschia,
Rhizosolenia, dan Skletonema.

Meningkatnya suhu medium tempat
hidup biota biasanya membawa pengaruh bagi
kehidupan biota yang hidup di dalamnya.
Kenaikan suhu dapat menyebabkan penurunan
daya larut oksigen dalam air yang meng-
akibatkan kemampuan oksidasi air terhadap
bahan-bahan organik menurun, sehingga proses
pembusukan menjadi lambat. Hal ini akan
mengakibatkan penurunan kualitas air. Selain
itu, secara biologik kenaikan suhu medium
tempat hidup plankton mempengaruhi repro-
duksi dan pertumbuhan plankton. Apabila suhu

tempat hidupnya lebih atau kurang dari suhu
optimum untuk proses reproduksi, yang
spesifik untuk setiap jenis biota, maka akan
menyebabkan gangguan pada proses
pertumbuhan atau reproduksi biota tersebut.

Penelitian lapangan yang dilakukan di
perairan di lokasi lepasan air pendingin reaktor
di Amerika Serikat menunjukkan adanya
kenaikan mortalitas phytoplankton dengan
meningkatnya suhu air laut di atas normal [6],
Mortalitas phytoplankton mencapai hampir
60% pada kenaikan suhu air laut antara 10°C
dan i r e . Dari hasil penelitian di lapangan
diketahui bahwa beberapa jenis biota laut
berkurang populasinya akibat terjadinya
kenaikan suhu air laut di sekitar tempat lepasan
air pendingin reaktor. Sebagai contoh adalah
bentos, yaitu hewan laut yang hidupnya
menempel pada substrat di laut. Pada saat suhu
air laut di dekat reaktor di Florida, Amerika
Serikat, naik sebesar 5°C sampai 7°C di musim
panas, terjadi kenaikan mortalitas biota ini [5].
Biota lain yang mungkin akan terkena dampak
kenaikan suhu air laut adalah ikan, seperti yang
terjadi di beberapa perairan di Amerika Serikat
[6,7].
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Gambar I. Laju penurunan popuiasi plankton pada suhu medium bcrvariasi antara 34°C dan 46°C.
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Dari hasil penelitian laboratoris ini
terlihat bahwa kenaikan suhu air laut sebesar
2°C sampai 12°C telah mempengaruhi populasi
plankton melalui reduksi populasi plankton
dengan meningkatnya suhu. Namun demikian
hal ini belum tentu terjadi dalam keadaan yang
sebenaraya di lapangan, mcngingat kondisi di
lapangan sangat komplek. Akibat jangka
pendek dari kenaikan suhu seperti yang
diperoleh dari penelitian secara laboratoris ini
yang kelihatannya membahayakan, pada
kenyataannya mungkin jadi kurang berbahaya.

Hasil penelitian ini nantinya dimaksud-
kan untuk mengkaji dampak pengoperasian
PLTN di Semenanjung Muria, yang
direncanakan akan berkapasitas 7200 MWe.
Menurut pengalaman Amerika Serikat yang
telah mengoperasikan PLTN untuk memenuhi
kebutuhan listriknya, lepasan air pendingin
reaktor akan mengakibatkan kenaik-an suhu
berkisar antara 6,3°C dan 19°C. Pada musim
dingin dimana suhu udara rendah maka
kenaikan suhu yang cukup besar tidak akan
mempengaruhi kehidupan biota, bahkan di
beberapa wilayah beriklim sedang justru akan
meningkatkan produktivitas primer phyto-
plankton. Sebaliknya pada musim panas,
kenaikan suhu badan air akan menyebabkan
berkurangnya produktivitas phytoplankton
akibat panas [4]. Dari hasil penelitian
phytoplankton laut di selatan California [6]
diketahui bahwa tidak terlihat adanya efek dari
lepasan panas terhadap populasi algae apabila
suhu normal air kurang dari 15 °C. Akan tetapi
jika suhu normal air laut berkisar antara 17°C
dan 20°C dan terjadi kenaikan suhu sebesar
9°C sampai 11 °C, maka terlihat kenaikan yang
nyata tingkat mortalitas algae.

Melihat pengalaman di atas, apabila
nanti PLTN di Semenanjung Muria beroperasi
dan terjadi kenaikan suhu sebesar 10°C
(kenaikan suhu rata-rata akibat lepasan air
pendingin reaktor di Amerika Serikat), yang
berarti suhu air laut akan mencapau 44°C,
maka sangatlah mungkin akan terjadi
penurunan populasi plankton di perairan
Semenanjung Muria, mengingat dari hasil
percobaan ini terlihat bahwa di atas suhu 40 °C
plankton tidak dapat bertahan hidup lebih dari
24 jam. Penurunan populasi plankton yang
dalam ekosistem laut merupakan produsen
primer tentm:va akan mengganggu kchidupan

biota laut lain yang berada di tingkat tropik di
atasnya, yang akhirnya dapat menyebabkan
terganggunya ekosistem laut di tempat itu.

Lepasan air panas dari instalasi PLTN
di negara-negara yang beriklim sedang
mempunyai dampak positif, yaitu pada musim
dingin dapat mempercepat penetasan dan
pertumbuhan telur ikan, serta dapat
dimanfaatkan untuk pemanas lingkungan
pantai tempat rekreasi pada musim dingin.
Mengingat di Indonesia yang beriklim tropis
dimana suhu udara cukup panas sepanjang
tahun, kenaikan suhu air akibat lepasan air
pendingin PLTN perlu diwaspadai, karena
dikhawatirkan akan menaikkan suhu air laut di
sekitarnya sampai batas toleransi kehidupan
biota laut, yang dari hasil penelitian ini
diketahui sebesar 40°C.

Oleh karena itu apabila rencana
pembangunan PLTN akan direalisasikan perlu
dipikirkan suatu teknologi atau disain sistem
pendinginan reaktor yang air lepasannya tidak
akan mengakibatkan kenaikan suhu air laut
sampai batas toleransi kehidupan biota laut di
perairan Semenanjung Muria.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas diketahui bahwa
kenaikan suhu medium percobaan (air laut
yang diperkaya dengan pupuk silikat) telah
mengakibatkan penurunan populasi plankton.
Laju penurunan populasi ini berbanding lurus
dengan besarnya suhu medium, yaitu terjadi
penurunan yang cepat dengan semakin
tingginya suhu. Diketahui pula bahwa batas
toleransi kehidupan plankton adalah pada suhu
40°C, dimana di atas suhu tersebut (42°C,
44°C, dan 46°C) plankton tidak dapat bertahan
hidup lebih dari 24 jam. Dari lebih kurang 30
jenis plankton yang ditemukan di perairan
Jepara, hanya jenis-jenis tertentu saja yang
mampu bertahan hidup pada suhu lebih dari
40°C.

Hasil penelitian ini dipadukan dengan
hasil penelitian lapangan lainnya diharapkan
dapat dijadikan dasar untuk mengkaji dampak
yang mungkin ditimbulkan oleh pengoperasian
PLTN di masa datang, sehingga kerusakan
ekosistem laut di sekitar Semenanjung Muria
dapat dihindari.
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DISKUSI

Warmo S. - BTKL :
1. Mohon dijelaskan hubungan kenaikan suhu

34°C - 46°C terhadap populasi plankton
baik jumlah dan jenisnya ?.

2. Pada suhu berapa yang masih aman bagi
plankton ?.

3. Apakah bisa dibuat koreksi dari kenaikan
suhu (1°C, 2 °C, dst.) dengan kematian
plankton baik jumlah dan jenisnya ?.

Poppy Intern T. :
1. Kenaikan suhu akan mengakibatkan daya

larut O2 dalam air menurun sehingga proses
degradasi bahan organik terhambat
akibatnya kualitas menurun dan jumlah
plankton menurun. Kenaikan suhu juga
menyebabkan terganggunya reproduksi
plankton yang membutuhkan suhu tertentu.
Mcmang ada jenis plankton tertentu yang
tahan terhadap suhu tinggi yang

dimungkinkan oleh struktur/bentuk sel
plankton, seperti ketebalan dinding sel.

2. Keniakan suhu kurang dari 6 °C (kurang
dari 40 °C).

3. Bisa dibuat korelasi/hubungan antara
kenaikan suhu dengan jumlah/populasi
plankton.

Gatot Suhariyono - PSPKR :
1. Bagaimana cara mengukur banyaknya

plankton sebab setahu saya plankton itu
kecil-kecil ?.

2. Apa dampaknya terhadap PLTN tcrutama
buangan air pendingin ke laut (menurut
USA naik 10 °C) karena menu rut penclitian
Saudari makin naik suhunya makin ber-
kurang jumlah plankton ?. Apakah bisa
disimpulkan buangan air pendingin
membahayakan ekosistem air laut terutama
makhluk hidup seperti plankton, ikan dll. ?.

Poppy Intern T. :
1. Plankton dihitung dengan bantuan

mikroskop dengan perbesaran 40-100 kali.
2. Dari hasil penelitian di laboratorium,

mcmang terlihat jumlah plankton menurun
dengan bertambahnya suhu. Namun
keadaan di lapangan belum tentu demikian
mengingat banyak faktor-faktor lain. Di
negara dengan 4 musim kenaikan suhu air
laut akibat PLTN pada musim dingin justru
memberi dampak positif bagi kehidupan
ikan. Tetapi perlu diingat bahwa di
Indonesia yang suhu air lautnya tinggi
kemungkinan yang timbul adalah dampak
negatifnya.

Rofiq Syaifudin - PSPKR :
1. Apakah yang menyebabkan berkurangnya

jumlah plankton pada suhu normal (34 °C) ?
2. Dampak apa yang timbul bila jumlah

plankton berkurang drastis akibat suhu naik
akibat operasi PLTN ?.

Poppy In tan T. :
1. Mungkin disebabkan karena berkurangnya

jumlah nutrisi dan menurunnya kualitas air
mengingat sistem yang digunakan adalah
tertutup yang berbeda dengan kondisi di laut
yang selalu berubah karena adanya arus.

2. Seperti diketahui plankton merupakan
produsen primer dalam ekosistem laut, yang
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artinya merupakan bahan makanan bagi
biota laut lainnya. Sehingga apabila
populasinya berkurang, akan mengganggu
kehidupan biota Iain seperti kerang dan
ikan.

An fin S. Kustiono - PSPKR :
1. Berapa suhu air laut di lokasi ?. Bagaimana

variasinya terhadap waktu misalnya pada
siang dan malam hari ? Juga variasinya
terhadap kedalaman ?.

2. Ditinjau dari dampak termal, PLTN
tentunya tidak jauh berbeda dengan PLT
konvensional laninnya. Saya mengusulkan
untuk melakukan survei/pengamatan
dampak di PLT konvensional misalnya
PLTU Suralaya. Air pendingin tentunya
tidak Iangsung dibuang tetapi dialirkan
dahulu supaya suhunya turun.

Poppy Intern T. :
1. Suhu air laut di lokasi adalah 34 °C.

Variasi terhadap siang dan malam tentu saja
ada tetapi tidak begitu besar, demikian pula
kedalaman.

2. Terima kasih atas usulnya. Dari acuan
yang kami baca, kenaikan suhu rata-rata 10
°C adalah di laut di tempat lepasan, setelah
air pendingin dialirkan untuk menurunkan
suhunya.

Syahnr - PTPLR :
Dari pengalaman bahwa PLTN di luar negeri
yang sudah operasi, berapa kenaikan suhu dan
luas persebarannya. Apakah ini akan
memberikan dampak yang berarti ?.

Poppy In tan 7. :
Kenaikan suhu bervariaisi yaitu berkisar antara
6-14 °C atau rata-rata 10 °C, dan luas
persebarannya memang hanya beberapa km
dari tempat lepasan. Tetapi dari hasil
survei/penelitian lapangan keadaan tersebut
tetap memberikan dampak bagi ekosistem laut
di sekitar tempat lepasan. Terutama pada
musim panas, tingkat mortalitas dari biota laut
cukup tinggi (ada yang mencapai 60%).

Sahala Lumbanraja - PPkTN :
1. Mengapa jumlah plankton harus bcrkurang

95%. ap,'all penelitian ini mcngh.iu.skan
demikian

2. Apa yang menyebabkan jumlah plankton
berkurang pada suhu normal ?.

3. Jika pada suhu di atas 40 °C semua plankton
mati, bagaimana saran Anda terhadap
STSK karena masalah ini akan menjadi
penghambat pembangunan PLTN ?.

Poppy Intan T. :
1. Penurunan plankton sampai 95% memang

tidak diharuskan demikian, tetapi untuk
lebih memastikan dan melihat laju
penurunannya.

2. S udah terj awab.
3. Disarankan agar disain struktur pendingin

PLTN agar sedemikian rupa sehingga
lepasannya tidak menaikkan suhu lebih dari
6°C.

Jibun Sembiring - BPTA :
Apa yang Anda sarankan pada pengoperasian
PLTN sehingga pembuangan panas oleh air
pendingin ke lingkungan tidak akan meng-
ganggu populasi plankton ?.

Poppy Intan T. :
Sudah terjawab.

Abbas Ras - PAIR :
1. Berapa meter dari garis pantai, air panas

buangan reaktor tersebut dapat berpengaruh
terhadap air laut ?.

2. Bagaimana cara pengambilan air laut dan
plankton, dalam hal ini variasi jarak dari
pantai dan kedalaman ?.

Poppy Intan T. :
1. Dari pengalaman negara lain yang

melepaskan air pendingin di lepas pantai
(beberapa km) dari garis pantai terjadi
dampak/pengaruh terhadap kenaikan air
laut.

2. Air laut dan plankton diambil di lepas
pantai + 1 km dari garis pantai. Pada
kedalaman tidak lebih dari 5 m. Plankton
diambil pada permukaan laut + 20-30 cm di
permukaan.
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