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ABSTRAK

ASPEK KOMERSIAL PRODUKSI ELEMEN BAKAR REAKTOR RISET. Telah dipelajari
beberapa aspek yang mempengaruhi komersialisasi Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor
Riset di bawab sebuah BUMN. Nilai titik impas (BEP) penjualan berdasar total biaya produksi
yang digunakan sangat tergantung dari nilai jual per elemen bakar/elemen kendali. Dari hasil
analisis untuk harga jual US$ 43.500,-/elemen titik impas terjadi pada kapasitas produksi 51%
dari kapasitas minimum yg tersedia. Berdasar nilai jual rata-rata elemen bakar dan elemen
kendali sebesar US$ 43.500,-/elemen keuntungan total selama 7 tahun ke depan minimal
sebesar US $ 4.620.191. Dari hasil analisis ditunjukkan bahwa Net Present Value mempunyai
nilai positif yaitu US$2,827,527 dan Internal Rate of Return sebesar 18% yang masih lebih
besar dari bunga pinjaman bank (dalam dollar). Oleh karena itu elemen bakar reaktor riset yang
dihasilkan oleh BUMN dimaksud mempunyai prospek yang bagus untuk dijual secara komersial.

ABSTRACT

COMMERCIAL ASPECT OF RESEARCH REACTOR FUEL ELEMENT PRODUCTION.
Several aspects affecting the commercialization of the Research Reactor Fuel Element
Production Instalation (RR FEPI) under a BUMN (state-owned company) have been studied.
The Break event point (BEP) value based on total production cost used is greatly depending
upon the unit selling price of the fuel element. At a selling price of USD 43,500/fuel element, the
results of analisys shows that the BEP will be reached at 51% of minimum available capacity.
At a selling price of US $ 43500/fuel element the total income (after tax) for 7 years ahead is US
$ 4.620.191,- The net present value in this study has a positive value is equal to US $
2.827.527,- the Internal rate of return will be 18% which is higher than normal the Bank interest
rare (in US dollar) at this time, it is concluded therefore that the nuclear research reactor fuel
element produced by state-owned company BUMN has a good prospect to be sold
commercially.

PENDAHULUAN.

Usaha mendirikan Badan Usaha Milik
Negara di lingkungan Badan Tenaga Atom
Nasional telah lama dirintis. Sekitar tahun
1970, Batan telah berusaha menjajagi
kemungkinan berdirinya BUMN tersebut
berdasar Peraturan Perundangan yang ada.
Namun usaha tersebut masih belum berhasil.
Pada tahun 1992, dimulai lagi usaha tersebut
dengan membentuk Tim Persiapan
Pembentukan Badan Usaha Milik Negara
dengan keluarnya Keputusan Dirjen Batan
No.302/DJ/IX/1992 tanggal 23 September
1992. Beberapa persiapan telah dilakukan
termasuk melakukan studi kelayakan bekerja
sama dengan konsultan PT Indoprima Advisa
Management tanggal 10 Februari 1993.
Departemen Keuangan (Direktorat
Pembinaan dan Pengembangan BUMN)
secara prinsip setuju dengan adanya BUMN

baru dilingkungan Batan dengan beberapa
syarat:

1. Kegiatan BUMN Batan merupakan
kegiatan industri yg spesifik

2. Memiliki prospek komersial yang dapat
dibuktikan dengan studi kelayakan;

3. Tidak terdapat pihak swasta yang mampu
menangani dalam bidang ini;

4. Tidak meminta modal tambahan dari
Pemerintah untuk investasi baru

5. Mempertimbangkan aspek non-teknis dan
memperkecil dampak sosial yang negatif
yg mungkin timbul apabila BUMN itu
berdiri.

Setelah dilakukan beberapa usaha dan
persiapan matang, pada bulan Januari 1996
lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 4,
1996 tentang Penyertaan Modal Negara Rl
Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan
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(Persero) Dalam Bidang Nuklir. Maksud dan
tujuan Persero ialah melakukan kegiatan
usaha produksi radioisotop, elemen bakar
nuklir dan produksi instrumentasi, rekayasa
dan aplikasi teknologi Nuklir.

Dengan keluarnya PP No. 4, 1996, maka
secara hukum BUMN dilingkungan Batan bisa
didirikan. Oleh karena itu analisis secara detil
mengenai aspek komersial elemen bakar
nuklir khususnya elemen bakar reaktor riset
sangat diperlukan untuk menentukan prospek
dimasa depan bila BUMN ini telah beroperasi.

TINJAUAN ASPEK PASAR

1. Pasar Dalam Negeri

Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor
Riset (IPEBRR) yang dikelola PEBN
(akan dirubah namanya menjadi Divisi
Elemen Bakar Nuklir PT Batan Teknologi
setelah menjadi BUMN) telah beroperasi
rutin dan terbukti dapat memenuhi
kebutuhan RSG-GAS akan elemen bakar
dan elemen bakar kendali segar untuk
refueling dengan tingkat pasokan sekitar
42 elemen bakar dan 14 elemen
kendali pertahun.

Pada 1992 BATAN merencanakan
pendirian reaktor baru, serupa dengan
RSG-GAS, dengan tingkat daya lebih
rendah, yang dikhususkan untuk
memproduksi radioisotop. Menurut
kajian terakhir pada awal bulan Juni 1995
yang lalu, reaktor baru yang akan diberi
nama reaktor produksi radioisotop atau
RPI-10 ini akan memesan 36 elemen
bakar dan 9 elemen kendali untu
pengisian teras pertama kali. Apabila
jadwal konstmksi tidak berubah RPI
diharapkan akan beroperasi pada tahun
1998 atau 1999. Untuk pengisian setiap
tahun RPI-10 memerlukan 16 elemen
bakar dan 4 elemen kendali.

Dengan demikian, hingga kurun
waktu dekat ini, pasar dalam negeri
hanya akan berkembang dari sekitar 56
elemen bakar mulai tahun 1996
sampai tahun 1998. Pada tahun 1999
kebutuhan pasokan elemen bakar dan
elemen kendali sekitar 101 buah. Antara
tahun 2000 sampai tahun 2002
kebutuhan pasokan rata-rata setiap

tahun adalah 58 elemen bakar dan 18
elemen kendali.

2 Pasar Luar Negeri

Sampai saat ini telah terdapat
pernyataan intensi menggunakan elemen
bakar produk Indonesia, seperti dari
Nigeria saat merencanakan mendirikan
reaktor serbaguna mirip RSG-GAS
(prospek ini muncul tahun 1991, tapi
kemudian ditunda karena situasi dalam
negeri Nigeria). Jerman (Siemens) yang
sedang ikut dalam tender pembangunan
reaktor serbaguna serupa RSG-GAS di
Thailand. Brasil pada bulan Nopember
1995 juga telah menyatakan minatnya
untuk membeli elemen bakar dari
Indonesia..

Apabila pemasaran ke luar negeri
dapat berhasil baik, maka dalam kurun
10 tahun mendatang bisa didapatkan
tambahan pasar yang ditaksir dapat
mencapai 50 unit rakitan per tahun,
menjadikan produksi total pada awal
abad XXI mencapai 126 unit rakitan per
tahun.

TINJAUAN ASPEK TEKNIS

1 Aspek Lokasi Pabrik

Divisi Elemen Bakar Nuklir yang
merupakan salah satu Divisi dari PT
Batan Teknologi yang akan didirikan
berlokasi di Kawasan Puspiptek Serpong
Tangerang yang sangat strategis untuk
keperluan produksi elemen bakar nuklir
tipe reaktor riset. Beberapa parameter
yang mendukung lokasi tersebut antara
lain:

1.1 Ketersediaan Bahan Mentah

Bahan baku uranium diperkaya dan
bahan kimia pendukung lainnya untuk
produksi elemen bakar reaktor riset
tersedia di pasar bebas dunia. Batan
sudah berpengalaman membeli uranium
diperkaya rendah (< 20%) di pasar
bebas dunia dan sampai saat ini tidak
mempunyai kesulitan berarti karena
cadangan uranium dipasar bebas dunia
masih melimpah. Bahan-bahan lain
seperti bahan kimia, AIMg2, AIMgSi, gas
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inert juga mudah diperoleh dengan cara
pembukaan L/C atau beli langsung ke
pemasok dalam negeri. Untuk
berdirinya Divisi Elemen Bakar Nuklir
dari PT Batan Teknologi, masih tersedia
cadangan uranium diperkaya dan bahan
lainnya untuk masa dua tahun kedepan.
Dengan cara demikian, diharapkan
pada awal berdirinya BUMN ini proses
produksi tidak akan terganggu.

1.2 Letak Pasar Elemen Bakar Reaktor Riset.

Untuk keperluan Pasar didalam negeri,
lokasi pasar untuk elemen bakar reaktor
riset berdampingan letaknya dengan
lokasi Pabrik. PRSG merupakan
pemakai elemen bakar produksi BUMN
ini lokasinya berdekatan dengan pusat
produksi sehingga sangat
menguntungkan ditinjau dari biaya
pengangkutan yg diperlukan. Reaktor
Produksi Isotop (RPI-10) yang akan
dibangun dalam waktu dekat juga
letaknya berdampingan dengan lokasi
pusat produksi eiemen bakar. Oleh
karena itu lokasi pasar untuk dalam
negeri sangat strategis.

Untuk keperluan ekspor ke luar negri
juga bukanlah ha! yang sulit mengingat
sarana informasi dan transportasi
modern sudah memadahi, sehingga
diperkirakan untuk peluang ekspor
elemen bakar ke luar negeri tetap
terbuka dan bisa diusahakan.

1.3 Ketersediaan Tenaga Listrik dan Air

Untuk keperluan produksi elemen
bakar reaktor riset, memang diperlukan
tenaga listrik yang cukup. Listrik
tersebut sudah disediakan dan
terhubung langsung dengan gardu
induk Puspiptek dan terhubungkan
dengan listrik PLN Tangerang. Oleh
karena itu penyediaan listrik aka
terjamin dan tidak akan mengganggu
proses produksi. Ketersediaan air
untuk keperiuan air proses juga tidak
mengalami persoalan, karena seluruh
kebutuhan air baik untuk pendingin
maupun untuk air proses telah
terhubung langsung dengan unit
perjernihan air yang berlokasi di
Puspiptek Serpong.

1.4 Ketersediaan Tenaga Kerja

Tahap awal berdirinya BUMN untuk
Divisi Elemen Bakar Nuklir akan
mengambil tenaga yang telah
berpengalaman di Bidang Produksi
Elemen Bakar Reaktor Riset maupun
yang berada di bidang-bidang lain di
Pusat Elemen Bakar Nukiir. Tenaga-
tenaga tersebut telah terdidik dan
terlatih di bidangnya masing-masing.
Tenaga-tenaga terdidik dan terlatih tadi
akan diberi kesempatan 3 tahun
sebelum menjatuhkan pilihannya untuk
ikut BUMN atau tidak. Dengan
demikian Divisi Elemen Bakar Nuklir
pada saat berdirinya BUMN akan
segera siap produksi mengingat tenaga
kerja telah tersedia.

1.5 Fasilitas Transportasi

Fasiliat transportasi berkaitan erat
dengan pertimbangan bahan baku dan
pertimbangan pasar. Lokasi produksi
elemen bakar reaktor riset sangat
mudah dijangkau dari dua sisi yaitu
Tangerang dan Jakarta. Transportasi
darat menuju ke Tangerang maupun ke
Jakarta sangat memadahi mengingat
sudah tersedia jalan tol. Selain itu
fasilitas jembatan udara dan laut juga
sangat dekat. Pelabuhan udara
Soekarno-Hatta dan Pelabuhan laut
Tanjung Priok sangat mudah dijangkau
dari lokasi produksi, sehingga sangat
mudah dalam mengangkut bahan baku
yang dibeli dari luar negeri. Untuk
keperluan pengiriman hasil produksi
elemen bakar ke pemakai dalam negeri
dapat dikatakan memerlukan biaya
transportasi yang sangat sedikit
mengingat lokasi pemakai elemen bakar
berdampingan dengan lokasi pabrik.

Namun untuk rencana masa depan
perusahaan dalam kaitannya dengan
perluasan usaha untuk produksi elemen
bakar reaktor daya, dirasa perlu
memikirkan lokasi baru yang sangat
dekat dengan lokasi PLTN. Bila
seandainya lokasi PLTN berada di
Murya maka lokasi pabrik baru untuk
keperluan produksi elemen bakar
reaktor daya seharusnya dekat dengan
lokasi PLTN.
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2 Aspek Luas Produksi

Luas produksi adalah jumlah produk
yang seharusnya di produsir oleh
perusahaan untuk mencapai keuntungan
yang optimal. Pengertian kata
"seharusnya" dan "keuntungan yang
optimal" mengandung maksud untuk
mengkombinasikan faktor ekstemal
perusahaan dan faktor internal
perusahaan. Faktor eksternal disini
adalah market share yang mungkin diraih
dan faktor internal adalah usaha-usaha
pemasaran yang akan dilakukan serta
perubah-perubah teknis yang berkaitan
langsung dengan "proses produksi".

Ditinjau dari kapasitas produksi
elemen bakar reaktor riset yang dimiliki
saat ini ialah 70 elemen minimum
pertahun untuk 8 jam kerja sehari. Maka
produksi elemen tersebut dapat
ditingkatkan lebih dari 70 elemen pertahun
yaitu 140 elemen pertahun bila bekerja
dua sift. Kapasitas ini masih mempunyai
peluang yang sangat besar untuk ekspor
keluar negeri. Dari tinjauan aspek pasar
yang dikemukakan didepan diperoleh 76
elemen bakar untuk keperluan dalam
negeri dan SO elemen bakar untuk tujuan
ekspor. Oleh karena itu kapasitas
produksi masih sangat mendukung untuk
tujuan ekspor.

Ada beberapa metoda yang dapat
dipakai untuk menentukan luas produksi
yang optimal, salah satu dari metoda
tersebut adalah Pendekatan Break Event
Point. Dengan metoda ini Luas produksi
minimal terletak pada luas produksi yang
pada saat itu perusahaan tidak mengalami
laba atau rugi, atau dalam masa
percobaan luas produksi minimal berada
pada titik break event point tunai, yakni
titik impas yang hanya memperhatikan
biaya tetap tunai dalam perhitungannya.
Dari hasil analisis aliran uang bila produk
satu elemen bakar dijual seharga US$
43500/elemen , maka titik impas untuk
studi ini terjadi pada kapasitas produksi
sekitar 36 buah elemen bakar/kendali
pertahun. Jadi berada sekitar 51% dari
kapasitas produksi minimum (70
elemen/tahun)

3 Aspek Tata Letak Pabrik

Tata letak (Layout) merupakan
keseluruhan proses penentuan "bentuk"
dan penempatan fasilitas/peralatan yang
dimiliki oleh perusahaan ini. Dengan
demikian pengertian tata letak mencakup
tata letak lahan lokasi pabrik, tatak letak
pabrik, tata letak bangunan bukan pabrik
dan fasilitas lainnya. Pada pembahasan
ini tata letak pabrik merupakan bagian yg
menjadi pokok bahasan. Tata letak pabrik
elemen bakar reaktor riset adalah jenis
tata letak garis kecuali pada bagian
fabrikasi yang sedikit berlainan. Pada tata
letak garis peralatan khususnya yang
berada pada unit konversi disusun
berdasarkan urutan dari operasi proses.
Dari tata letak yang sudah disusun oleh
kontraktor (NUKEM GmbH) dapat
disimpulkan bahwa tata letak sudah diatur
dengan baik mengingat:

1. Adanya konsistensi dengan
teknologi produksi

2. Adanya arus produk dalam proses
yg lancar dari proses yg satu ke
proses lainnya.

3. Penggunaan ruangan sangat
optimal

4. Memperkecil biaya produksi dan
memberikan jaminan keselamatan
kerja yang cukup untuk para
pekerja

5. Terdapat kemungkinan untuk
melakukan penyesuaian bila
diperlukan.

4 Aspek Pemilihan Teknologi dan
Peralatan

Biasanya suatu produk tertentu
dapat diproses dengan lebih dari satu
cara , misalnya semen dapat diproses
dengan cara basah ataupun kering.
Produk elemen bakar reaktor riset yg ada
di Divisi Elemen Bakar Nuklir telah dipilih
sedemikian rupa ditinjau dari segi
manfaat secara ekonomi dengan
beberapa alasan sbb:

1. Teknologi yang dipilih adalah
teknologi untuk membuat elemen
bakar reaktor riset dengan
perkayaan rendah (< 20%) yang
cukup sesuai dengan
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kecenderungan International
untuk merubah pemakaian
uranium perkayaan tinggi
menjadi uranium perkayaan
rendah.

2. Teknologi yang dipilih, di negara
lain seperti Jerman, Perancis,
dan USA, telah berhasil
dipergunakan dengan sukses.

3. Pengetahuan para staf untuk
menggunakan teknologi dan
peralatan yang dipilih sangat
memadahi termasuk
kemungkinan perawatan dan
pengembangannya.

4. Teknologi dan peralatan yang
dipilih, dapat dikembangkan ke
elemen bakar reaktor riset jenis
maju (tipe silisida) sehingga
diperkirakan bahwa seluruh
peralatan masih dapat
dipergunakan untuk masa-masa
yg akan datang.

Adanya tiga jalur pilihan untuk
membuat elemen bakar tipe dispersi
seperti UAIX -Al; U3O8 - Al dan U3Si2 - Al
menunjukkan bahwa beberapa pilihan
teknologi tetap tersedia untuk
membuka peluang kebutuhan pasar
elemen bakar reaktor riset dimasa
depan.

TINJAUAN ASPEK EKONOMI

Untuk menentukan apakah Divisi Elemen
Bakar Nuklir dari PT Batan Teknologi layak
secara ekonomi setelah menjadi BUMN, perlu
dilakukan suatu evaluasi secara rinci
mengenai aliran kas yang terjadi pada saat
BUMN ini berdiri. Dari aliran kas masuk dan
keluar dapat ditentukan berapa keuntungan
yang akan diperoleh bila BUMN ini telah
berjalan. Suatu perhitungan "analisis aliran
kas" sederhana dikembangkan dengan
mempergunakan program Microsoft Excel®
Versi 5.0

1 Biaya, Keuntungan dan Aliran Kas
Tahunan.

Suatu perusahaan yang
menginginkan kenaikan laba harus
menguji secara rinci kemungkinan-
kemungkinan investasi dan memilih
proyek yang paling menguntungkan dari

yang ada. Selain itu dengan
meningkatnya persaingan, industri modern
mempersaratkan adanya usaha-usaha
untuk menghemat biaya dari jenis proses
yg ada khususnya memperkecil biaya
proses yang akan datang.

Pendapatan dari suatu penjualan
tiap tahun dari suatu produk (disingkat As)
dikurangi biaya atau pengeluaran total
tahunan (disingkat ATE) diluar biaya provisi
untuk penyusutan pabrik kita sebut
pendapatan tunai tahunan (disingkat Ac,):

AC| = As - ATE (1)

Pendapatan tunai netto tahunan
(disingkat ANC1) adalah pendapatan
tahunan tunai dikurangi jumlah pajak
tahunan (disingkat A,T) sbb:

i= AC | -A •(2)

Pendapatan yang dikenai pajak
adalah ( Ac, - AD - AA), dengan AD adalah
biaya penyusutan tahunan, dan AA adalah
jumlah pinjaman tahunan. Jumlah pajak
tahunan A,T ditulis dengan rumus sbb:

AIT = ( Ac, - AD - AA) t. •(3)

dengan t adalah nilai fraksi (biasanya %)
pajak yang berlaku. Untuk saat sekarang
ini t bernilai antara10%s/d 35%.
Aliran kas netto tahunan dapat ditulis sbb:

ACF = A N C | - ATC (4)

dengan ATC adalah biaya pengeluaran
modal tahunan yang tidak perlu nilainya
nol setelah pabrik dibangun, misalnya
untuk modifikasi dan tambahan pabrik
dimasa yang akan datang (dalam
perhitungan aliran kas dianggap nol).
Persamaan (1), (2), (3) dan (4) dapat
diilustrasikan dengan diagram sbb:

- Apr AT

ACF
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Biaya pengeluaran total tahunan,
ATE yang diperlukan untuk menghasilkan
dan menjual suatu produk dapat ditulis
sebagai jumlahan biaya pengeluaran
umum {general expenses), AGE, dan
biaya pembuatan (manufacturing)
tahunan , AME yang dapat dituiis sbb:

ATE
 = E (5)

Biaya pengeluaran umum tahunan,
berasal dari biaya-biaya administrasi,
penjualan, pengiriman produk, iklan dan
pemasaran, pelayanan teknis, penelitian
dan pengembangan serta finance.

Keuntungan kotor tahunan (gross
annual profit) diperoleh dari pendapatan
dari penjualan produk tahunan dikurangi
biaya pembuatan produk tahunan
dikurangi perkiraan biaya keseimbangan
depresiasi untuk tujuan pajak, yg dapat
ditulis sbb:

=AS -AME -ABD (6)

dengan ABD adalah biaya keseimbangan
depresiasi yang nilainya tidak perlu sama
dengan AD, namun untuk perhitungan ini
nilainya akan diambil sama.
Keuntungan bersih tahunan, ANP adalah
sbb:

ANP= AGP - AGE (7)

Persamaan (7) dapat juga ditulis sbb:

ANp= Ac, - AN p
c, BD

(8)

2.

Keuntungan bersih tahunan setelah pajak 11

-ABD (9)

Hubungan antara persamaan (1) sampai
(9) dapat dilihat dalam Gambar 1.

2 Analisis Aliran Uang

Perhitungan detil aliran kas setelah
Devisi Elemen Bakar Nuklir menjadi BUMN
dilakukan dengan menggunakan beberapa
batasan dan pengalaman yang telah dipunyai
selama beberapa tahun sebelum menjadi
BUMN. Pengalaman tersebut antara lain

dalam penentuan biaya bahan, biaya
perawatan yang diperlukan dalam satu tahun.
Beberapa asumsi dan perkiraan biaya yang
diperlukan untuk membuat elemen
bakar/kendali untuk satu tahun dalam
menyusun analisis aliran uang adalah sbb:

1. Nilai asset peralatan dan seluruh instalasi
di BPEBRR pada saat penilaian untuk
menjadi BUMN ditaksir sekitar US $
3.400.000,- dan diperkirakan masih dapat
dioperasikan untuk masa produksi 20
tahun .
Harga Bahan Baku Uranium: (Jumlah
Elemen Bakar+Jumlah Elemen Kendali)
x 1.25 x10000 untuk tahun
berlangsung Pada tahun 1999 sampai
tahun 2002, faktor perkalian berubah
menjadi 1.3175.
Bahan kimia diambil 10% dari Harga

bahan baku uranium.
Biaya utilitas diambil US $ 15.000.-
untuk setiap bulan, berdasar pengalaman
di BPEBRR.
Gaji upah diambil perkiraan US $ 40.000.-
/bulan untuk jumlah karyawan 40 orang.
Operasi+perawatan adalah berdasarkan
pengalaman BPEBRR dan diambil US $
48.000.-/tahun
Plant Overhead cost adalah sebesar 5%
dari Pengeluaran total tahunan (ATE)
Biaya administrasi adalah 2% dari
Pengeluaran total tahunan (ATE)
Biaya penjualan dan distribusi (termasuk
pemasaran ) adalah 2% dari Pengeluaran
total tahunan (ATE)

10. Riset dan Pengembangan diperkirakan
sekitar 5% dari Pengeluaran total tahunan.
Pengeluaran total tahunan (ATE ) adalah
jumlahan total dari seluruh biaya yang
dikeluarkan (bahan baku + utilitas + gaji
upah + operasi + perawatan +
administrasi + plant overhead +
pemasaran + riset dan pengembangan )

12. Pendapatan dari penjualan (As) eb dan ek
tiap tahun diperoleh dari jumlah eb/ek
terjual dikalikan harga jualnya
(US$43500/eb atau ek)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Gambar 1. Diagram aliran kas

13. Pendapatan Tunai tahunan (Ac, )
diperoleh dari As dikurangi pengeluaran
total tahunan (ATE)

14. Depresiasi (AD) diperoleh dari nilai asset
dibagi 20 tahun = US $ 3,400,000/20= US
$ 170,000.-

15. Pendapatan yg dikenai pajak adalah A a -
AD.

16. Pajak tahunan (A,T) adalah (AC1 - AD ) x
0.35

17. Pendapatan Tunai netto tahunan ( ANC|)
adalah AC) - A|T

18. Dalam hal ini ANC, adalah sama dengan
ACF karena dalam perhitungan ini harga
ATC dianggap nol.

Detil analisis aliran kas dapat dilihat
dalam lampiran I dan II, dengan catatan
bahwa Lampiran I dipakai untuk menentukan
titik impas produksi bila elemen bakar/kendali
dijual US$ 43.500/eb atau ek. Lampiran II
dipakai untuk menentukan aiiran kas berdasar
pasar yang tersedia didalam negeri untuk 5
s/d 7 tahun kedepan . Pasar luar negeri
belum diperhitungkan dalam analisis.

3 Penilaian Investasi.

Untuk menilai apakah Divisi Elemen
Bakar Nuklir yang akan berdiri layak secara
komersial maka perlu dilakukan penilaian
investasi yang telah ditanam. Pada umumnya
ada 5 (lima) metoda yang biasa

dipertimbangkan untuk dipakai dalam penilaian
investasi. Metoda-metoda tersebut adalah:

1. Metoda Average Rate of Return
2. Metoda Payback
3. Metoda Net Present Value
4. Metoda Internal rate of Return
5. Metoda Profitability Index

Untuk keperluan Divisi Elemen Bakar
Nuklir hanya akan dinilai dengan dua metoda
saja yaitu metoda Wef Present value (NPV)
dan metoda Internal Rate of Return (IRR),
dengan alasan bahwa apabila dengan dua
metoda ini investasi dianggap positif
(menguntungkan) maka pemakaian metoda
lainnya juga akan positif.

3.1 Penilaian Net Present Value (NPV).

Dari hasil analisis aliran kas Divisi Elemen
Bakar Nuklir dapat dilakukan penilaian lebih
lanjut net present value (NPV) untuk
mengetahui kinerja dari Divisi ini. Dari hasil
analisis diperoleh harga-harga seperti dalam
Tabel I dibawah dan NPV dihitung dengan
rumus sbb:

NPV=-3400000 +
(501306)/(1+r)2

(11Q3932)/(1+r)4

(501306K(1+r)
+ {501306)/(1+r)3

(670780)/(1+r)
(670780)/(1+r)5
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Apabila bunga Bank (dalam dollar) saat
ini adalah r = 8.5%, maka dengan pertolongan
program microsoft excel versi 5.0 diperoleh
NPV = US$ 2.827.527,- yang berarti investasi
yg ditanam dalam Devisi ini setelah 20 tahun
sangat menguntungkan (nilai NPV positif).

3.2 Penilaian Internal Rate of Return (IRR).

Dari hasil analisis aliran kas Divisi
Elemen Bakar Nuklir dapat dilakukan penilaian
dengan cara lain yaitu Interna Rate of Return
(IRR) untuk mengetahui kinerja dari Divisi ini.
Dari hasil analisis diperoleh harga-harga
seperti dalam Tabel 1 dan IRR dihitung
dengan rumus sbb:

3400000 ={501306)/(1+r)+ (501306)/(1+r)2

+ (501306)/(1+r)3 + 1103932)/(1+r)4

+ (670780)/(1+r)5+.
2020..+{670780)/(1+r)

Tabel 1: Nilai Keuntungan Bersih Tiap
Tahun

No.

1
2
3
4
5.
6.
7
8
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tahun
ke
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nilai Keuntungan Bersih
U S $

-3400000 (Investasi)
501306
501306
501306
1103932
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780

Dengan cara coba-coba dapat dihitung
berapa harga r agar ruas kiri mempunyai nilai
sama dengan ruas kanan. Cara coba-coba
memakan waktu lama, tetapi dengan program

Microsoft Excel® versi 5 perhitungan tersebut
mudah dilakukan dan diperoleh nilai r = 18%.
Nilai ini masih lebih besar dari nilai pinjaman
Bank (dalam dollar) saat ini. Jadi investasi ini
sangat menguntungkan untuk diteruskan.

BAHASAN.

Dari beberapa aspek yang telah ditinjau
didepan Bidang Produksi Elemen Bakar
Reaktor Riset mempunyai prospek yang
cukup cerah bila berubah menjadi Divisi
Elemen Bakar Nuklir PT Batan Teknologi ,
suatu BUMN baru dilingkungan Lembaga Non
Departemen. Hal tersebut dimungkinkan
dengan adanya beberapa alasan sbb:

1. Dari tinjauan aspek pasar Divisi ini
akan mempunyai pasar yang tetap
didalam negeri yaitu PRSG dan PT
RPI-10. Kebutuhan elemen bakar dan
kendali akan berkembang dari 56
rakitan tahun 1996 sampai 101
rakitan pada tahun 1999. Antara tahun
2000 sampai 2002 kebutuhan eb dan
ek sebesar 76 rakitan. Apabila
peluang ekpor terbuka maka pasokan
rata-rata untuk keperluan dalam dan
luar negeri sekitar 126 rakitan
pertahun.

2. Dari ketersediaan bahan mentah,
letak pasar elemen bakar, tersedianya
tenaga listrik dan air, tenaga kerja yg
terlatih dan fasilitas tansportasi yang
memadahi serta beberapa parameter
sekunder, dapat disimpulkan bahwa
Divisi Elemen Bakar Nuklir dari PT
Batan Teknologi yang akan menjadi
BUMN akan memberikan unjuk kerja
yang baik. Parameter yang telah
disebutkan diatas dapat terpenuhi
semua sebagai syarat awal berdirinya
suatu usaha. Disamping itu tinjauan
luas produksi elemen bakar yg
tersedia saat ini sangat memadahi
untuk market share yang mungkin
diraih. Tata letak pabrik , pemilihan
teknolgi dan peralatan yang dipakai di
divisi ini telah diperhitungkan secara
matang sehingga memungkinkan
Divisi ini bekerja secara optimal
setelah memasuki era baru BUMN.

3. Dari tinjauan aspek ekonomi melalui
perhitungan atau analisis aliran kas
dari Devisi ini mempunyai nilai
keuntungan sangat baik. Dengan
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mempergunakan data penyertaan
modal awal sebesar US $ 3.400.000,-
(nilai asset alat dan bahan setelah
susut), maka kemungkinan-
kemungkinan elemen bakar dijual
secara komersial dapat ditentukan.
Nilai titik impas (BEP) penjualan
berdasar total biaya produksi yang
digunakan sangat tergantung dari
nilai jual per elemen bakar/elemen
kendali. Dari hasil evaluasi diperoleh
titik impas pada kapasitas produksi
36 eb/ek atau sekitar 51% dari
kapasitas minimum yg tersedia.
Berdasar pasar yang ada didalam
negeri dan niiai jual rata-rata elemen
bakar dan elemen kendali sebesar
US$ 43.500,-/eIemen maka total
pendapatan bersih untuk tiga tahun
pertama adalah US$ 1.503.918,-.
Sedangkan proyeksi keuntungan total
selama 7 tahun kedepan minimal
sebesar US $4,620,191,-

4. Dari perhitungan nilai investasi yang

dilakukan dengan cara Net Present
Value dan cara Internal Rate of
Return disimpulkan bahwa investasi di
Divisi Elemen Bakar Nuklir yang akan
menjadi BUMN sangat menarik untuk
diteruskan. Nilai NPV diperoleh
US$2,827,527 dan r untuk IRR
sebesar 18%.

SIMPULAN

Dari beberapa aspek yang telah ditinjau
didepan dan uraian dalam pembahasan maka
kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini
adalah sbb:

1. Bidang Produksi Elemen Bakar
Reaktor Riset yang akan berubah
nama menjadi Divisi Elemen Bakar
Nuklir PT Batan Teknologi dapat
beroperasi secara komersial karena
seluruh aspek yang ditinjau sangat
mendukung.

2. Pasar dalam negeri untuk melayani
PRSGdan PTRPI-10 dalam pasokan
elemen bakar/kendali menjadi kunci
utama sehatnya Divisi ini. Apabila
produksi elemen bakar dapat
ditingkatkan untuk keperluan ekspor
maka keuntungan yang dapat diraih
akan lebih besar lagi.

3. Nilai titik impas (BEP) penjualan
berdasar total biaya produksi yang
digunakan sangat tergantung dari
nilai jual per elemen bakar/elemen
kendali. Dari hasil evaluasi diperoleh
titik impas pada kapasitas produksi
36 eb/ek atau sekitar 51% dari
kapasitas minimum yg tersedia.
Berdasar pasar yang ada didalam
negeri dan nilai jual rata-rata elemen
bakar dan elemen kendali sebesar
US$ 43.500,-/elemen maka total
pendapatan bersih untuk tiga tahun
pertama adalah US$ 1.503.918,-.
Sedangkan proyeksi keuntungan total
selama 7 tahun kedepan minimal
sebesar US $4,620,191,-

4. Kelayakan dari investasi dalam Divisi
ini sangat positif bila dilihat dari nilai
Wef Present Value dan cara Internal
Rate of Return yg diperoleh. Hasil
analisis menunjukkan bahwa Nilai
NPV diperoleh US$2,827,527 dan r
untuk IRR sebesar 18%.
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TANYA JAWAB

1. Heryudo Kusumo
• Mohon disebutkan acuan umur IPEBRR

sebesar 30 tahun yang digunakan
dalam studi Saudara.

• Apakah yang dimaksud dengan total
pendapatan bersih untuk tiga tahun
pertama adalah US$ 1.503.918, apakah
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ini merupakan keuntungan bersih?
Bagaimana cara menghitung proyeksi
keuntungan total selama 7 tahun
kedepan minimal US$ 4.620.191, bila
dikaitkan dengan total pendapatan
bersih untuk tiga tahun sebesar US$
1.503.93, atau rata-rata US$ 500.000,
pertahun ?

B.G. Susanto
• Ada, yaitu bahwa untuk pabrik yang

korosif berkisar antara 5 - 1 0 tahun.
Tetapi khusus untuk divisi ini yang
sering dijalankan adalah unit fabrikasi
(proses kering) sehingga umur pabrik
bisa panjang. Acuan lain adalah pabrik
dari NUKEM yang telah beroperasi lebih
dari 30 tahun.

• Abstrak sudah berubah, proyeksi
keuntungan adalah laba bersih setelah
pajak untuk 7 tahun dan 3 tahun sesuai
dengan kajian yang ada di lampiran.

2. Asmedi Suripto

• Komentar atas pertanyaan Sdr. Heryudo
K tentang umur pabrik elemen bakar.
Pabrik elemen bakar berumur > 30 tahun

memang ada. NUKEM yang pada tahun
1987 dilikuidasi karena kasus lain, saat itu
sudah berusia 27 tahun dan pada saat itu
pula direncanakan untuk tetap
mengoperasikannya untuk 25 tahun lagi
tanpa perbaikan yang berarti.

3. Budi Briyatmoko
• Harga jual dan titik impas yang tertulis

dalam abstrak tersebut apakah
berdasarkan pangsa pasar PRSG dan
PT RPI-10 atau hanya PRSG saja?

• Proyeksi keuntungan 7 tahun kedepan
dari tahun (sekarang?) tersebut apakah
juga berdasarkan pangsa pasar PRSG
dan PT RPI-10?

B.G. Susanto.

• Tidak, tetapi berdasarkan harga jual
elemen yang dipilih dan berdasarkan
kapasitas yang dipilih.

• Memang betul, kuntungan 7 tahun
kedepan hanya berdasar pada pasar
dalam negeri (PRSG dan PT RPI-10).
Pasar luar negeri belum dihitung.
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