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ABSTRAK

REVITALISASI DAN MODIFIKASI INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL.
Berdasarkan kajian ekonomi dan tehnlk terhadap Instalasi Elemen Bakar Eksperimental,
diketahui ada suatu prospek yang baik di masa yang akan datang untuk mengembangkan
Instalasi ke arah yang lebih menguntungkan (baik secara ekonomi maupun secara teknis). Pada
saat ini fasilitas tersebut kurang berfungsi optimal karena kekurangsempurnaan dalam
rancangan awal dan dalam kontruksi pendirian fasilitas tersebut. Oleh karena itu diusulkan untuk
merevitalisasi dan memodifikasi fasilitas itu untuk mencapai kondisi yang lebih berdayaguna.
Usulan tersebut menyebutkan perlunya kegiatan dari tahap rekayasa dan rancang bangun
termasuk di dalamnya reevaluasi dari segi ekonomi, sampai ke tahap kegiatan kualifikasi
produknya. Sampai saat ini, beberapa kegiatan rekayasa telah dikerjakan. Hasilnya
menunjukkan bahwa fasilitas dapat direvitalisasi dan dimodifikasi untuk membuat batang elemen
bakar PWR dengan lima alternatif. Dari kelima alternatif itu direkomendasikan alternatif kelima
untuk dilaksanakan secara bertahap (modular). Apabila modifikasi tersebut dilaksanakan, maka
kriteria BEP sebesar 39,1 % dari kapasitas penuh, IRR sebesar 31,4 % per tahun akan dapat
dicapai. Harga jual yang digunakan dalam studi adalah sebesar US $ 190/kgU (lebih rendah
daripada harga pasar), dan tambahan investasi untuk maksud revitalisasi itu kurang lebih
sebesar US $ 9.070.700,-

ABSTRACT

REVITALIZATION AND MODIFICATION OF EXPERIMENTAL FUEL ELEMENT
INSTALLATION. Based on the economic and technical study, there is a good prospect in the
future to develop Eexperimental Fuel Element Installation into a more beneficial facility. At
present the facility is not in good condition due to inappropriate design and construction of the
facility. It is therefore proposed to revitalize and modify the facility tobecome more productive.
Such a proposal includes several steps of activity starting from the engineering and design
activities including economical evaluation, up to product qualification. Up to now, some
engineering activities have been done. The result shows that the facility could be revitalized and
modified to manufacture PWR fuel pin with five alternatives. It is recommended to retavilized and
modified following the fifth alternative step by step. Such modification would result in
achievement of BEP at 39,1 % capacity and IRR of31,4 %/year. The selling price of the product
(fuel pin) used in the analysis is US $ 190,-/kg U which is lower the prevailing price in the market,
and the additional investment to do the activity is about US $ 9.070.700,- (based on the contant
US dollar of 1996).

PENDAHULUAN

Instalasi Elemen Bakar Ekspe-rimental
adalah salah satu fasilitas yang dibangun
BATAN dalam kurun waktu 1982 sampai
dengan 1989. Fasilitas ini dibangun dalam
rangka penguasaan dan pengembangan
teknologi elemen bakar nuklir untuk reaktor
daya dalam skala yang lebih besar daripada
skala laboratorium. Secara garis besar
fasilitas ini terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Fasilitas untuk penguasaan dan
pengembangan teknologi pemurnian
uranium alam sekaligus untuk pembuatan
serbuk UO2 tingkat nuklir. Bahan utama
yang diproses adalah konsentrat uranium.
Teknologi proses yang digunakan adalah
teknologi pemurnian melalui ekstraksi dan
teknologi pembuatan serbuk melalui
pengendapan ADU dilanjutkan dengan
kalsinasi dan reduksi. Fasilitas ini dicirikan
dengan kode TPK.
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2. Fasilitas untuk penguasaan dan
pengembangan teknoiogi fabrikasi
elemen bakar nuklir untuk reaktor daya
tipe air berat dengan spesifikasi elemen
bakar tipe CIRENE yang mirip dengan
tipe CANDU generasi pertama. Bahan
utama yang diproses adalah serbuk UO2

menjadi pelet yang selanjutnya dirakit
dengan zircaloy untuk membentuk
berturut turut batang elemen bakar dan
berkas elemen bakar. Fasilitas ini
dicirikan dengan kode TF.

Kedua fasilitas itu dilengkapi pula
secara terpadu dengan fasilitas lainnya yaitu
fasilitas kendali mutu, fasilitas keselamatan
radiasi, sistem VAC dan fasilitas pemasok
media dan energi.

Setelah pembangunan dilakukan, sejak
tahun 1990 dilakukan uji fungsi, uji operasi
dan kualifikasi baik terhadap sistem maupun
terhadap masing masing alat. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa,
1. Fasilitas TPK dapat dikatakan hampir

semuanya beium dapat dioperasikan.
2. Fasilitas TF dapat dikatakan hampir

semuanya dapat dioperasikan kecuali
sistem pelapisan berilium yang
mengalami kegagalan.

3. Fasilitas uji mutu dapat dikatakan baru
60 % dapat dioperasikan dan sisanya
mengalami kegagalan.

4. Fasilitas keselamatan radiasi baru
sebagian dapat dioperasikan.

5. Fasilitas pemasok media dan energi baru
sebagian dapat dioperasikan.

6. Sistem VAC telah dapat dioperasikan

Fakta-fakta hasil pengujian menunjuk-
kan bahwa, kegagalan yang ditemui terjadi
karena kerusakan sistem elektrik dan
elektroniknya. Upaya perbaikan dilakukan
terhadap kerusakan itu akan tetapi upaya itu
menghadapi beberapa hambatan sehingga
laju perbaikan tidak sesuai dengan yang
diharapkan. Hambatan tersebut pada
umumnya timbul karena:

1. Ketidak-beradaan komponen/suku ca-
dang di pasaran yang terjadi karena
barang tersebut sudah kadaluarsa
sehingga tidak diproduksi lagi dan atau
barang tersebut merupakan barang yang
khusus,

2. Kekurangan informasi baik dari dokumen
awal maupun dari pemasok tentang
spesifikasi barang tersebut,

3. Kekurang-mampuan pelaksana per-baikan
karena pengalaman yang kurang.

Sejalan dengan upaya perbaikan itu,
dilakukan pula kajian teknoiogi dan ekonomi
terhadap fasilitas itu baik secara keseluruhan
maupun parsial. Hasil kajian ini menunjukkan
bahwa, fasilitas TF memberikan prospek yang
lebih baik dibandingkan dengan fasilitas TPK
baik dalam menghadapi perkembangan
teknologinya maupun dari kelayakan
ekonominya. Hal itu tidak memberikan arti
bahwa, TPK tidak dapat dikembangkan atau
dimodifikasi, akan tetapi mencirikan tingkat
kesulitan dan dana yang diperlukan untuk
pengembangan dan modifikasi akan jauh lebih
besar untuk fasilitas TPK dibandingkan dengan
untuk fasilitas TF. Di samping itu produk yang
dihasilkan dari fasilitas TF akan memberikan
nilai tambah yang lebih besar dibandingkan
dengan yang dihasilkan dari fasilitas TPK.

Atas dasar fakta kondisi fasilitas dan
masalahnya serta hasil kajian teknoiogi dan
ekonomi itu, fasilitas TF memberikan prospek
yang baik bila dikembangkan. Hal ini pun
memberikan dampak pada strategi perbaikan
dan pengembangan fasilitas itu. Tahap awal
yang dilakukan untuk itu adalah dengan
melaksanakan program revitalisasi dan
modifikasi terhadap fasilitas TF. Sudah tentu
untuk maksud itu bagaimanapun perlu
dilakukan kajian dan analisisnya yang didasari
atas kondisi fasilitas saat ini, kesamaan
teknoiogi dan peralatan dengan sistem
fabrikasi lainnya dan dampak yang mungkin
timbul. Inilah yang akan menjadi lingkup
bahasan dalam kertas kerja ini.

KONDISI FASILITAS TF SAAT INI

Kajian dan analisis seperti yang
dimaksudkan sudah tentu harus didasarkan
atas fakta mengenai kondisi fasilitas TF saat
ini. Pada dasarnya fasilitas ini mencakup
empat bagian besar yaitu:

1. Bagian peletisasi,
2. Bagian pembuatan komponen elemen

bakar dan bengkel,
3. Bagian perakitan komponen atau

pembuatan batang elemen bakar,
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4. Bagian perakitan batang elemen bakar
atau pembuatan berkas elemen bakar.

Bagian peletisasi merupakan bagian
yang berfungsi untuk memproduksi pelet
UO2 yang siap dimasukkan ke dalam
kelongsong. Ha! ini berarti bahwa pelet yang
dihasilkan harus sudah memenuhi
persyaratan kualitas yang telah ditetapkan
sesuai dengan tipe reaktornya. Dalam hal ini,
fasilitas yang tersedia hanya mampu
digunakan untuk memproduksi pelet untuk
elemen bakar tipe CiRENE yang mempunyai
persyaratan dan spesifikasi yang berbeda
dengan pelet untuk elemen bakar tipe lain.
Sesuai dengan tahapan proses yang
dilakukan, bagian ini akan mencakup
peralatan untuk pengaturan karakteristik fisis
serbuk, pengompakan, penyinteran dan
penyempurnaan dimensi pelet. Bagian ini
mampu digunakan untuk memproduksi pelet
dengan kapasitas setara dengan tiga rakitan
eiemen bakar tipe CIRENE per hari dalam
tiga gilir kerja. (1 gilir kerja = 8 jam) atau
kurang lebih 80 kg UO2. Kondisi peralatan di
bagian ini pada umumnya telah mampu
dioperasikan bahkan telah pula dilakukan
kualifikasi untuk pelet elemen bakar tipe
CIRENE. Saat ini beberapa komponen telah
ditambahi sehingga mampu untuk membuat
pelet jenis lainnya. Akan tetapi yang menjadi
hambatan dalam proses adalah proses
penyinteran yang masih dilakukan secara
catu dengan sistem kendali yang telah
kadaluarsa dan kapasitas yang rendah.

Bagian pembuatan komponen
merupakan bagian yang berfungsi untuk
memproduksi komponen komponen elemen
bakar yaitu, tutup ujung, pelat ujung,
bantalan dan penjarak, dan kelongsong,
serta berfungsi pula sebagai bengkel kecil
untuk perbaikan/perawatan mekanik. Bagian
ini terdiri dari mesin mesin mekanik seperti
mesin potong, mesin bubut, mesin milling,
bor dan sebagainya, yang mampu digunakan
untuk pengerjaan permesinan logam yang
cukup tepat dengan kapasitas yang cukup.
Kondisi peralatan di bagian ini pada
umumnya cukup baik dan telah mampu
digunakan untuk memproduksi komponen
elemen bakar kecuali untuk proses
pelapisan beriiium. Alat untuk pelapisan
berilium mengalami hambatan pada sistem
vakum dan pengendaliannya. Kegagalan ini
terutama karena kondisi komponen

elektronik yang mudah rusak karena kondisi
ruangan. Upaya perbaikan telah dilakukan,
namun yang menjadi kendala adalah bahwa,
komponen tersebut sulit diperoleh di pasaran
atau komponen tersebut harus diadakan dalam
satuan PCB yang telah tidak diproduksi lagi.

Bagian perakitan komponen elemen
bakar merupakan bagian yang berfungsi untuk
membuat batang elemen bakar melalui pelasan
tutup ujung pada kelongsong, pengisian
kelongsong dengan peiet dan pengaturan
bentuk ujung batang elemen bakar. Bagian ini
terdiri dari dua alat las khusus dari jenis
kombinasi las tahanan dan gaya magnet,
sistem pengisian pelet, mesin bubut dua muka
dan sebagainya. Kondisi peralatan di bagian ini
dapat dikatakan telah dapat dioperasikan dan
sedang mengalami tahap kualifikasi, kecuali
untuk satu alat las mengalami kegagalan pada
bagian pembangkit arus. Komponen bagian ini
sulit diperoleh di pasaran, dan hanya ada di
satu pemasok yang sulit dihubungi. Bagian ini
telah pula digunakan untuk penelitian
mahasiswa program S1 dan S2 dan telah
diupayakan agar mampu digunakan untuk
perakitan batang elemen bakar tipe CANDU.

Bagian perakitan berkas elemen bakar
merupakan bagian yang berfungsi untuk
membuat berkas elemen bakar melalui
penggabungan beberapa batang elemen bakar
dengan melaskan ujung ujung batang itu
dengan pelat ujung. Peralatan utama bagian ini
adalah alat las dari jenis las tahanan dan alat
tambahan yang digunakan tidak untuk semua
berkas yaitu autoclave. Kondisi peralatan di
bagian ini pada umumnya telah mampu
dioperasikan dan saat ini masih dalam tahap
kualifikasi.

KAJIAN REVITAL1SASI DAN MODIFIKASI

Dua hal yang menjadi perhatian dalam
hal ini, yaitu revitalisasi dan modifikasi.
Revitalisasi yang dimaksudkan dalam hal ini
adalah upaya untuk menjadikan fasilitas vital
kembali atau kembali berfungsi seperti semula
sedangkan modifikasi adalah upaya mengubah
fasilitas agar berfungsi pula untuk tujuan lain.
Untuk itu maka dalam hal pertama perlu
ditinjau kembali peralatan yang tidak atau
kurang berfungsi, sedangkan untuk hal kedua
perlu diperhatikan tujuannya.

Berdasarkan fakta yang ada terlihat
bahwa, secara umum fasilitas ini telah
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berfungsi kecuali untuk sistem pelapisan
beriiium dan satu alat las untuk pelasan
tutup ujung, namun di samping itu sistem
pengendalian dari peralatan yang ada pada
umumnya telah kadaluarsa sehingga di
pasaran sulit untuk diperoleh dan beberapa
komponen telah banyak yang aus karena
pemakaian. Oleh karena itu, sesuai dengan
yang dimaksudkan, revitalisasi dilakukan
terhadap kondisi ini. Sudan tentu untuk itu
perlu pemahaman fungsi dari setiap
komponen atau subsistem pengendalian.
Atas dasar pemahaman itu seyogyanya
dapat disusun sistem pengendalian yang
sama dengan subsistem / komponen baru
yang telah banyak di pasaran. Sedangkan
untuk komponen yang telah aus,
pelaksanaan lebih mudah lagi karena pada
umumnya komponen tersebut merupakan
komponen mekanik yang dapat dibuat di
dalam negeri. Meskipun demikian diperlukan
tingkat pengawasan yang tinggi dalam
pembuatannya karena membutuhkan
ketelitian dan ketepatan yang tinggi.

Atas dasar itu maka peralatan yang
perlu di-revitalisasi akan meliputi sistem
kendali tungku penyinteran, sistem kendali
dan generator arus mesin las tutup ujung,
sistem kendali tungku pelapis grafit dan
sistem kendali alat pelapis beriiium.
Sedangkan komponen yang perlu dibuat
adalah punch dan dies untuk pengompakan,
pelat penyangga pelet untuk penggerindaan
dan mata pisau untuk pembubutan. Sudan
tentu upaya revitalisasi ini hams didahului
dengan upaya rekayasa dan rancang
bangun yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

Adapun mengenai upaya modifikasi,
perlu ditetapkan terlebih dulu tujuan
modifikasi itu. Bila ditinjau dari tujuan
program dan harapan di masa yang akan
datang nampak bahwa, fasilitas ini
seyogyanya:
• Siap menghadapi era PLTN/lndustri

Nuklir baik sebagai pemasok maupun
sebagai sumber teknologi

• Mampu memberikan keuntungan secara
ekonomis

• Mampu digunakan untuk pengembangan
teknologi fabrikasi EB untuk reaktor daya
yang banyak ditawarkan di pasaran,

• Mampu digunakan untuk meningkatkan
keterampilan / keahlian di bidang teknologi
fabrikasi dalam skala industri.

Hal itu memberikan arti bahwa, fasilitas
harus dimodifikasi secara luwes untuk
memenuhi kebutuhan itu. Dengan kata lain
tujuan modifikasi itu adalah fasilitas yang
mampu digunakan untuk memproduksi eiemen
bakar reaktor daya yang terpilih secara
ekonomis sekaligus mampu digunakan untuk
pengembangan teknologi dan pembinaan
sumber daya manusia.

Ada tiga jenis reaktor yang mempunyai
prospek untuk dipilih, yaitu reaktor jenis air
berat (CANDU), reaktor air bertekanan (PWR)
dan reaktor air mendidih (BWR). Oleh karena
itu kemungkinan eiemen bakar yang
diproduksinya pun harus disesuaikan dengan
ketiga jenis reaktor itu. Bila ditinjau dari
teknologi fabrikasi, secara umum ketiga jenis
eiemen bakar membutuhkan teknologi yang
sama dengan teknologi fabrikasi eiemen bakar
untuk tipe CIRENE, yaitu peletisasi,
pembuatan komponen, perakitan komponen
eiemen bakar dan perakitan batang eiemen
bakar. Akan tetapi dari segi rancangan,
rekayasa dan persyaratan eiemen bakar,
semua jenis eiemen berbeda, sehingga
spesifikasi dan atau jenis alat yang digunakan
mungkin berbeda pula.

Dari ketiga jenis eiemen bakar itu, jenis
eiemen bakar untuk reaktor CANDU
mempunyai banyak kemiripan. Hal itu dapat
difahami karena eiemen bakar jenis CIRENE
itu merupakan generasi pertama dari jenis
CANDU, padahal perkembangan CANDU lebih
banyak terletak pada rekayasa dan rancang
bangunnya, sedang pada teknologi fabrikasi
tidak banyak berbeda. Oleh karena itu
modifikasi sarana ke arah itu akan jauh lebih
mudah.

Dari tahapan teknologi yang diperlukan
nampak bahwa, teknologi peletisasi untuk
semua jenis eiemen bakar itu dapat dikatakan
sama, sedangkan untuk tahapan lainnya
berbeda. Hal ini memberikan indikasi bahwa,
sistem peletisasi dapat digunakan dengan
luwes baik untuk jenis CANDU maupun untuk
PWR dan BWR. Pembuatan komponen pada
dasarnya dilakukan dengan pengerjaan
mekanik biasa. Untuk beberapa komponen
kecil seperti tutup ujung eiemen bakar, sarana
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yang ada dapat digunakan, sedangkan untuk
komponen yang lebih besar seperti grid,
bottom nozzle dan top nozzle yang ada
sebagai komponen elemen bakar jenis PWR
dan BWR belum dapat digunakan. Hal ini
memberikan indikasi untuk peningkatan
kemampuan ke arah itu. Perakitan batang
elemen bakar pada dasarnya dilakukan
dengan teknologi yang sama yaitu teknologi
pelasan, akan tetapi jenis alat las yang
digunakan untuk elemen bakar CANDU dan
yang lainnya berbeda. Untuk elemen bakar
CANDU dan atau CIRENE digunakan mesin
las dari jenis kombinasi antara las tahanan
dan gaya maknet, sedangkan untuk PWR
dan BWR digunakan mesin las dari jenis TIG
yang mempunyai prinsip dan cara kerja yang
berbeda. Hal ini memberikan indikasi bahwa,
agar mampu membuat batang elemen bakar
tipe PWR dan atau BWR dibutuhkan mesin
las TIG. Mesin las TIG itu selain dapat
digunakan untuk pelasan tutup ujung elemen
bakar PWR atau BWR seyogyanya dapat
pula digunakan untuk pelasan yang sama
untuk jenis CANDU. Selanjutnya perakitan
berkas elemen bakar hanya untuk berkas
elemen bakar CANDU dan CIRENE yang
membutuhkan alat las, sedangkan untuk
yang lainnya alat itu tidak diperlukan. Dari
bahasan itu nampak bahwa, sarana yang
ada akan dapat dimodifikasi secara luwes
untuk ketiga jenis elemen bakar, terutama
modifikasi untuk sistem peletisasi dan
perakitan komponen elemen bakar.

Selanjutnya bila ditinjau dari ruang
yang tersedia, modifikasi ke arah pembuatan
elemen bakar jenis CANDU tidak akan
mengubah ruang yang tersedia sehingga
dapat digunakan langsung. Akan tetapi
modifikasi ke arah pembuatan elemen bakar
PWR atau BWR nampaknya akan
mengubah ruangan terutama untuk batang
elemen bakar karena spesifikasinya, kecuali
bila yang diinginkan hanya prototipnya,
sedangkan untuk peletisasi tidak mengalami
perubahan dan untuk perakitan komponen
elemen bakar akan mengubah sedikit
ruangan. Oleh karena itu, fasilitas peletisasi
yang ada tidak banyak mengalami
perubahan bila sistem dimodifikasi secara
luwes untuk pembuatan semua jenis elemen
bakar. Dari bahasan di atas nampak pula
bahwa, modifikasi yang mungkin dilakukan
adalah modifikasi tahap peletisasi dan

modifikasi tahap perakitan batang elemen
bakar.

Modifikasi seperti itu nampaknya masih
berkisar pada tujuan pengembangan teknologi
dan penguasaan teknologinya, tetapi belum
dapat memenuhi tujuan agar fasilitas dapat
menguntungkan dan memberikan pengalaman
dalam produksi secara industri. Untuk itu perlu
ditinjau/ dikaji ulang dari sisi ekonomi sekaligus
kapasitasnya. Suatu fasilitas produksi
dikatakan menguntungkan bila parameter
ekonomis dari fasilitas itu memenuhi kriteria
atau tolok ukur yang menguntungkan seperti
parameter BEP sama dengan atau lebih kecil
dari 50 %, laju pengembalian modal harus lebih
besar dari bunga bank dan waktu
pengembalian modal yang jauh lebih rendah
daripada umur ekonomis alat. Hal itu dapat
dicapai bila kapasitas yang tersedia dapat
ditingkatkan sesuai dengan kapasitas industri
yang menguntungkan. Beberapa pustaka
menunjukkan bahwa, kapasitas yang
menguntungkan untuk fabrikasi ini kurang lebih
250 ton U per tahun. Oleh karena itu modifikasi
ini seyogyanya dilakukan tidak hanya agar
fasilitas mampu membuat elemen bakar jenis
lain secara luwes, akan tetapi juga agar
fasilitas mampu pula digunakan untuk produksi
yang ekonomis. Hal ini memberikan indikasi
bahwa modifikasi juga diarahkan pada
peningkatan kapasitas dan efisiensi operasi.

Modifikasi sistem peletisasi untuk
meningkatkan efisiensi operasi dilakukan
melalui pengubahan subsistem pemindahan
dan pengumpanan serbuk di daerah
pengompakan dari manual ke semi otomatis,
pengubahan subsistem "punch" dan "dies" dari
tunggal ke multi, pengubahan subsistem
penyinteran dari catu ke sinambung,
pengubahan subsistem penggerindaan dari
metoda basah ke metoda kering, dan
penambahan subsistem penyimpanan pelet
yang siap dimasukkan kedalam kelongsong.
Adapun modifikasi sistem peletisasi untuk
meningkatkan kapasitas dilakukan melalui
penambahan alat yang sama hingga tercapai
kapasitas yang diinginkan. Dalam hal ini
diperoleh secara konseptual tiga "production
line" sistem peletisasi. Sudah tentu perubahan
perubahan itu akan mengubah pula tata letak
peralatan dan sistem lainnya terutama sistem
VAC.

279



Presiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir I!
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

Modifikasi sistem perakitan komponen
elemen bakar baik untuk peningkatan
efisiensi operasi maupun untuk kapasitas
dil'akukan melalui pengubahan subsistem
pengisian pelet yang harus dirancang secara
luwes untuk ketiga jenis elemen bakar,
pengubahan subsistem pengelasan dari
jenis yang tersedia ke jenis TIG, dan
pengubahan sistem uji kualitas lokal.
Perubahan ini akan pula mengubah tata
letak peralatan sekaligus ruangan,
sedangkan sistem VAC dan media tidak
banyak mengalami perubahan.

Kedua perubahan itu memberikan tata
letak alat dan ruang baru seperti ditunjukkan
pada gambar.

Upaya modifikasi itu sudah tentu akan
memberikan dampak pada pendanaan yang
cukup besar untuk tambahan investasinya
dan biaya operasi. Dari kajian ekonomi,
modifikasi ini akan membutuhkan investasi
tambahan sebesar US$ 9.070.700,- dalam
nilai tahun ini untuk pengadaan alat baru
termasuk suku cadang, alat uji kualitas dan
pemasangan, di luar modifikasi ruang dan
sistem VAC. Bila harga jual batang elemen
bakar yang dihasilkan sebesar US$ 190 / kg
U ( sedikit di bawah harga pasaran ), maka
akan diperoleh besaran BEP sebesar 40 %
dengan laju pengembalian modal sebesar
31,4 % per tahun. Besaran itu mencirikan
bahwa, modifikasi ini cukup layak secara
ekonomi.

Bila pelaksanaan modifikasi ini
memerlukan waktu 3 sampai 4 tahun
termasuk kualifikasi proses dan dimuiai pada
tahun 1997/1998 maka pada tahun
2000/2001 fasilitas sudah dapat digunakan
untuk produksi. Sudah tentu hal ini harus
menjadi peluang untuk pemasaran keluar
yang harus diupayakan serta mencirikan
pula kemampuan dalam menambah
kemampuan lokal untuk pembangunan
PLTN. Di sisi lain pelaksanaan modifikasi itu
akan mampu pula meningkatkan
kemampuan personal baik kemampuan
rekayasa dan rancang bangun maupun
kemampuan dalam penguasaan teknologi
fabrikasi skala industri. Hal ini akan menjadi
sarana yang lebih nyata dalam rangka
pembinaan personal.

Bila upaya modifikasi ini dikaitkan
dengan program pembangunan PLTN, maka

selama kurun waktu itu masih ada waktu untuk
membenahi diri terutama dalam
penyempurnaan keterampilan dalam produksi,
peningkatan dalam pengembangan teknologi
serta optimasi sistem produksi. Sudah tentu
keberhasilan upaya ini akan mampu pula
memberikan dukungan pada percepatan
realisasi program PLTN serta akan tumbuh
tantangan-tantangan baru baik dalam kerja
sama pengembangan teknologi maupun dalam
kerja sama pemasaran produk, sehingga pada
saatnya produk ini tidak hanya dikonsumsi di
dalam negeri tapi mampu pula dipasarkan ke
pasaran dunia.

Dari bahasan di atas tampak bahwa,
pendanaan bila dilaksanakan sekaligus dapat
menjadi kendala. Oleh karena itu upaya
modifikasi ini seyogyanya dilakukan secara
bertahap, akan tetapi tujuan yang diharapkan
tetap tercapai. Dalam hal ini pelaksanaan
modifikasi dapat dilakukan dengan pentahapan
sebagai berikut:
1. Modifikasi sistem peletisasi untuk satu line

production,
2. Modifikasi sistem perakitan komponen

elemen bakar,
3. Penambahan dua line production sistem

peletisasi,
4. Penyempurnaan sistem perakitan

komponen untuk efisiensi.

Bila tahap pertama, kedua dan ketiga
dapat dilakukan sampai dengan kualifikasi
proses selama tiga tahun dan tahap keempat
dapat dilakukan selama dua tahun, dan tahap
kedua dimuiai setelah satu tahun pengerjaan
tahap pertama, tahap ketiga dimuiai setelah
tahap pertama selesai dan tahap keempat
dilakukan setelah tahap kedua selesai, maka
akan dibutuhkan waktu keseluruhan modifikasi
selama enam tahun dengan penyebaran dana
untuk tahap pertama sebesar US$ 2.385.500,-
untuk tahap kedua sebesar US$ 537.900,-
untuk tahap ketiga sebesar US$ 2.821.800 dan
tahap keempat sebesar US$ 2.672.100,-.
Sudah tentu dana tersebut akan tersebar pula
penyediaannya dalam setiap perioda
pelaksanaan tahapan itu. Dalam hal ini
diharapkan pada tahun keempat telah mampu
memproduksi pelet, tahun kelima mampu
memproduksi batang elemen bakar dan tahun
ketujuh mampu memproduksi batang dengan
kapasitas yang cukup. Dengan pentahapan
tersebut selain masalah pendanaan dapat
diatasi, diperoleh pula keuntungan lain seperti
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pengalaman baik rekayasa dan rancang
bangun maupun pengalaman kualifikasi dan
produksi yang lebih nyata, demikian pula
tampilan kemampuan teknologi sebagai
pendorong untuk peningkatan potensi lokal
dalam pembangunan PLTN.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa,

1. Untuk meningkatkan potensi Instalasi
elemen bakar eksperimentai upaya
revitalisai dan modifikasi perlu dan
segera dilakukan.

2. Upaya tersebut diprioritaskan pada
sistem teknologi fabrikasi elemen bakar
yang mempunyai peluang yang lebih
besar dibandingkan dengan teknologi
pemurnian dan konversi.

3. Upaya tersebut diarahkan pada
peningkatan kapasitas dan efisiensi
operasi sehingga tujuan produksi yang
ekonomis, pengembangan teknologi
produksi dan kesejajaran kemampuan
dengan pemasok elemen bakar lain,
serta kesiapan dalam menghadapi era
PLTN dapat dicapai.

4. Dampak upaya ini pada sistem yang lain
hanya akan mengubah sebagian kecil
sistem VAC dan pasokan energi dan
media di daerah peletisasi dan tata ruang
di daerah perakitan. Sedangkan dampak
lain nya dengan upaya ini memberikan
peluang bagi personal dalam
mengembangkan diri baik karier maupun
keahlian dan pengetahuan serta
pengalaman.

5. Bila pelaksanaan modifikasi ini dilakukan
sekaligus, maka pendanaan akan
nampak sangat besar, sehingga
pelaksanaan akan lebih baik dilakukan
secara bertahap.

6. Berdasarkan kajian ekonomi, upaya
modifikasi ini mampu memenuhi kriteria
kelayakan.

Dalam kesempatan ini penulis
menyarankan agar:
1. Upaya modifikasi ini diprogram dengan

nyata dengan tolok ukur keberhasilan yang
benar-benar dapat diukur. Program ini
hams menjadi garis kerja yang nyata atau
jalan bagi pencapaian keberhasilan.

2. Bagaimanapun baiknya suatu program
tanpa direalisasikan dengan sungguh
sungguh program itu tidak ada artinya. Oleh
karena itu kesungguhan dalam
pelaksanaan program harus dilakukan.

3. Upaya yang sungguh sungguh itu tidak
akan berarti banyak bila tidak dikendalikan
dengan benar. Oleh karena itu
pengendalian dan evaluasi mulai dari
penyusunan program sampai dengan
berakhir pelaksanaannya perlu dilakukan.

4. Pelaksana seyogyanya dipilih dengan
kriteria seperti kreatif, mampu kerja sama,
jujur baik bagi orang lain maupun dirinya
dan mau kerja keras walaupun tanpa
imbalan.

DAFTAR PUSTAKA

[1], RATIH LANGENATI, dkk," Prospek Industri
Elemen Bakar Nuklir di Indonesia dalam
rangka menuju era PLTN" (1994 )

[2], RATIH LANGENATI, dkk, "Strategi
Pengembangan Sistem Fabrikasi Elemen
Bakar Nuklir", (1995)

[3]. Document For Engineering Work to
Revitalisation of Fuel Fabrication
Laboratory FFL/ EFEI - laporan pekerjaan
jasa RAN (1996)

281


