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ASPEK EKONOMI PADA DEKOMISIONING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR

Mulyono Daryoko*)

ABSTRAK
ASPEK EKONOMI PADA DEKOMISIONING PLTN. Te!ah dilakukan pengkajian, perhitungan dan

analisis aspek ekonomi pada dekomisioning Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Data-data diperoleh
dari pustaka, kemudian dilakukan perhitungan-perhitungan dan analisis terhadap kondisi Indonesia pada
masa-masa mendatang. Besarnya biaya untuk dekomisioning PLTN tergantung pada faktor intema: jenis,
kapasitas dan waktu "safe storage" serta faktor-faktor eksterna: kebijakan, upah buruh serta kesiapan
teknologi, sedangkan kesuksesan pendanaan tergantung kepada laju inflasi, suku bunga dan kestabilan
mata uang. Terhadap besarnya biaya dekomisioning secara interna tidak ada perbedaan yang berarti dari
pengaaih jenis reaktor yang dipilih (BWR dan PWR), disarankan kapasitas reaktor yang besar (± 1100
MW), dan waktu"safe storage" aniara 30 sampai dengan 100 tahun, sedangkan secara ekstema untuk
Indonesia, besarnya ratio biaya dekomisioning dengan biaya modal pada saat diperlukan nanti, diyakinkan
akan jauh lebih rendah dari besarnya ratio biaya dekomisioning dengan biaya modal dari negara-negara
maju saat ini (10%). Dana dekomisioning yang harus disiapkan persatuan harga jual listrik pada kondisi
normal relatif sangat kecil, yaitu lebih rendah dari 1,72 % pada "safe storage" 30 tahun dan suku bunga 3%,
atau lebih rendah dari 0,30 % pada "safe storage" 30 tahun dan suku bunga 6%.

ABSTRACT
ECONOMICAL ASPECT OF THE DECOMMISSIONING FOR NPP. The estimated, analysed and

founding of the economical aspect af decommissioning of Nuclear Power PJant (NPP) have been studied.
The data that have been obtained frorn literature, then the calculation and analysing have been done base
to the future ccndition. The cost for NPP dccommissioning depend on the internal factor such as type,
capacrty and safe storac/e time, and the eriernal facfor sucfi as po/icy, manpower and the technology
preparation. The successfulness offunding, depend on the rate ofinflation, discount rate ofinterest and the
currency fluctuation. For the internal factor, the influence of the type of tbe reactor (BWR or PWR) to the
decommissioning costis negligible, the big reactor capacity ((+ 1100 MW), and the safe itorage between 30
to WOyears are recommended, and forthe external factor, specially Indonesia, to meet the future need the
ratio of decommissioning cost and capital cost will be lower than in develop countries at the present (10%).
The ratio between decommissioning fund and electricity generation cost relatively very low, are more less
than 1.79 %for 30 years safe storage, and discount rate of interest 3%, or more less than 0'. 30 % for safe
storage 30years, and discount rate ofinterest 6%.

PENDAHULUAN
Dekomisioning adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan terhadap

kesehatan dan keselamatan pekerja maupun masyarakat terhadap pemberhentian operasionalnya suatu
instalasi nuklir. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain ialah mofhballing, dekontaminasi sebelum dan
sesudah dismantling, pengelolaan limbah, termasuk waste disposal. Mothballing adalah kegiaten-kegiatan
yang bertiubungan dengan pengambilan bahan bakar, batang pengendali dan air pendingin; pengisolasian
semua sistem atau peralatan yang mengandung bahan radioaktif atau terkontaminasi, dan dinyatakan-di
bawah pengawasan; serta pengecekan se.cara periodik integritas sistem keselamatan dari semua sistem
atau peralatan yang diisolasi. Waktu yang diperiukan antara mothballing dan dismantling disebut safe
storage.
Teknologi dekomisioning telah berkembang dengan pesat, seiring dengan semakin banyaknya reaktor dari
berbagai negara yang akan didekomisioning. Sampai tahun 2000 nanti, lebih kurang 64 rsaktor tenaga dan
64 reaktor riset di seluruh dunia sangat berpotensi untuk dilakukan dekomisioning.

Satu hal yang s'angat penting, yang harus diperhatikan pada pelaksanaan dekomisioning,
khususnya untuk fasilitas-fasilitas nuklir komersial seperti PLTN adalah aspek ekonominya, yaitu aspek yang
berkaitan dengan biaya dan pendanaan. Walaupun di Indonesia, PLTN masih dalam tahap pemprograrman,
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namun pengkajian terhadap aspek tersebut tetap diperlukan, karena hal tersebut dapat menambah
kebijakan Pemerintah dalam memutuskan kelayakan dibangunnya PLTN di Indonesia, termasuk jenis apa
dan daya berapa PLTN yang akan dipilih.

Biaya dekomisioning
" Beberapa faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap biaya dekomisioning adalah jenis

fasilitas nuklir, langkah-langkah dekomisioning yang dipilih dan waktu safe storage yang ditentukan oleh
negara yang melakukan dekomisioning tersebut. Termasuk di dalamya adalah laju inflasi, bunga bank dan
nilai depresiasi mata uang negara yang bersangkutan. Adanya pengaruh variabel-variabel tersebut, maka
biaya dekornisioning akan berbeda antara salu negara dengan negara yang lain. Lebih mendalam lagi jika
diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan ongkos buruh, kesiapan teknoiogi dan juga ksbijakan-
kebijakan dari pemerintah.

Badan Tenaga Atom Intemasional (IAEA) telah mengkatagorikan biaya dekomisioning yang
berasal dari aktivitas-aktivitas seperti berikutd);
Aktivitas langsung, yaitu biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan dismantling, dekontaminasi,
pengangkutan dan waste dispcsal.
Aktivitas managemen, yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan managemen proyek, managemen
konstruksi, kesehatan, keselamatan dan keamanan, lisensi dan jaminan kualitas.
Hal-hal khusus, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pembelian peralatan khusus, pajak-pajak, perijinan dan
lain-lain.

Pendanaan dekomisioning
Metoda pendanaan akan bervariasi juga antara satu negara dengan negara yang lain. Sebuah

pemilihan pencianaan yang dapat dipertanggung javvabkan pada dekomisioning PLTN adalah sebagai
berikutra:
• Pembayaran dimuka (prepayment), dimana uang untuk dekomisioning dibayarkan pada awal atau

bahkan sebeium operasi berjalan. Psmbukuan tieposito ini dipisahkan sehingga pencairannya hanya
dapat dilakukan bila akan benar-benar d;gunakan untuk dekomisioning.

• Pembayaran cicilan tahunan {sinking fund' method ), dilakuka'i selama tahun-tahun operasi fasilitas,
sehingga pada saat dekomisioning akan tslah terkumpul sejunlah uang untuk pembiayaan.

• Pembayaran melalui asuransi, yaitu suatu inetoda pemoiayaan yang menjamin bahwa biaya
dekomisioning pasti tersedia, baik dalam bentuk kontrak maupun letter of credit oleh pihak ketiga.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan pendanaan ia!ah laju inflasi, suku bunga dan
kestabilan mata uang dari suatu negara.

HASIL DAN BAHASAN
Aspek biaya
Variabel Intern?

Jenis reaktor, langkah-langkah dekcmisioning dan waktu safe storage yang dipilih secara
langsung akan beipengaruh terhadap besamya biaya, seperti ditunjukkan pada Tabel 1, Tnbel 2, Tabel 3
dan Tabel 4. Secara umum biaya dekomisioning dengan segera untuk BWR lebih besar dibandingkan
dengan PWR. Hal ini disebabkan karena pada reaktor jenis BWR, uap air untuk membangkitkan turbin
kemungkinan besar terkontaminasi, maka pada turbin kemungkinan akan terkontaminasi pula, sehingga
jumlah material terkontaminasi relatif akan lebih besar. Namun pada lanokah 3 yang ditunda, maka
kontaminasi-kontaminasi yang terjadi pada daerah turbin telah hilang atau dengan mudah dapat
didekontarninasi. Jadi perbedaan biaya dekomisioning untuk PWR dan BWR pada fase ini dan seterusnya
tidak akan berarti lagi (Tabel 2). Bahkan dari beberapa data untuk reaktor medium o'an kecil biaya
dekomisioning untuk BWR lebih rendah dari PWR (Tabel 3).

Pengaruh jenis reaktor dan waktu safe storage bisa juga dilihat dari mmus empiris sebagai berikut:

Y(FWR) = 1,4X7 + 6.84X10 \ \ Q , +3 .24X10 \ \ Q 2 + 1.46xl()':'xQl,

+ 2,57x10"'xQ'- + l/)4xlO'xQ",+75.5
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Y(PWR) = 1,4x T+6,84x10-3 xQi+3,24x103 x Q2 +1,46 x10-3 x Q'2 + 2,57 x10-"x
Q'3 + 1,64 x 10"» xQ3" +75,5 (1)

Y(BWR) = 1,4 x T + 6,84 x 10"3 x G, + 3,24 x10"3 x Q2 + 2,07 x 10-" x Ch + 62,5 (2)

Y =-beaya dekomisoning total (milyar Y); T= waktu safe storage (tahun); Qi=berat zat radioaktif aktivitas
rendah logam dan concrete (ton); Q2=beral sat radioaktif logam dan concrete aktivitas sangat rep.dah (BWR
dan PWR) dan berat logam tidak aktif (ton) diiuar gedung turbin (PWR); Q2'= berat logam pada gedung
turbin (ton) untuk PWR; Cb = berat concrete tidak radioaktif (ton) untuk BWR; Cb'=berat concrete lidfk aktif
(ton) diluar gedung turbin (PWR); Q3"=berat concrete pada gedung turbin (ton) untuk PWR

Tabel 1. Biaya Dekomisicning

HO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ITEM

Burriai

Packaging

Staff

Others

Contingency

Oecontamination

Removal

Shipping

JUMLAH

Untuk PWR dan BWR Langkah 3

% BIAYA

PWR
13
1

21
11
20
1

32
1

100

(us $ 220 Juta) (us

Segera

BWR
17
2
14
6
20
2
38
1

100

$ 264 Juta)

Tabe! 2. Biaya Dekomisioning Per Electricity Generation Cost (umur pabrik 30 tahun)

United States

Germany

Sweden

Finland

Canada

Type of Reactor

PWR
BWR
PWR
BWR
PWR
BWR
PWR
BWR

PHWR

Sfage 3

immediately

0.2
0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

Stage 1/30 years

storage/stage 3

0.1
0.1
0.1
0.1

0.1

Jika rumus ini divariasikan dengan Tabel 2 maka dapat dibuat grafik seperti Gambar 1. Pada
rumus (1) bisa diramalkan, bahwa pada perubahan waktu safe storage akan terjadi perubahan material yang
semula radioaktif tingkat rendah ke tingkat sangat rendah, dan dari radioaktif tingkat sangat rendah menjadi
(idak radioaktif. Akibatnya biaya dekontaminasi sebeium dan sesudah dismantling, biaya dismantling, dan
bahkan biaya pengelolaan limbah akan semakin berkurang. Namun disisi lain semakin panjang waktu safe
storage, dana yang dipergunakan untuk pengawasan dan pemonitoran akan semakin besar. Dari Gambar 1
dapat dilihat Dahwa waktu safe storage yang paling tepat ialah 30 sampai dengan 100 tahun.

Tabel 4 dapat menggambarkan juga bahwa biaya dekomisioning per satuan biaya konstruksi
semakin besar untuk kapasitas reaktor yang semakin kecil. Hal ini disebabkan karena pada perubahan
kapasitas reaktor, relatif tidak merubah jumlah limbah aktivitas tinggi yang berasal dari material-material di
reactor pressure vessel, batang pengendali dan sekitarnya.

Karena hal-hal yang dibicarakan di atas adalah variabel interna, sehingga dapat dipakai sebagai acuan
untuk negara-negara yang akan membangun PLTN, termasuk Indonesia.
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Tabel 3. Biaya Dekomisioning Unt.uk PWR dan BWR Pada Safe
Storage 5 tahun

NO

1

2

UKURAN

PWR

BWR

L(1160MW)

M (826 MW)

S (500 MW)

L(1100MW)

M (784 MW)

S (460 MW)

BIAYADEKOMISIONING

(M yan)

30,2 -

21,2

17,8

31,4

18,1

14,'

Tabel 4. Ratio Antara Biaya Dekomisioning dan Biaya Konstruksi, Pada Reaktor BWR
dan PWR, Safe Storage 5 Tahun

UKURAN

PWR

BWR

L(1160MW)

M (826 MW)

S (500 MW)

L(1100MW)

M (784 MW)

S (460 MW)

BiAYA

KONSTRUKSI

314

145

111

296

115

100

BIAYA

DEKOMISIONING

(MYen)

30,1

21,2

17,8

31,4

18,1

14,1

BIAYADEKOM.

EIAYA KCNSTR.

(%)

10,6

15,7

14,1

9,6

14,6

16,0

_BD_

HPL

WaktuSafeStorage (Tahun)

Gambar 1. Waktu Safe Storage Vs % Biaya Dekomisioning / Harga Pembangkitan Listrik

Variabel Eksterna
• Yang dimaksud variabel eksterna adalah pengaruh-pengaruh yang tergantung dari kondisi masing-

masing negara. Variabel yang akan dibicarakan disini adalah kebijakan pembuangan limbah, biaya buruh

dan kesiapan teknologi.
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Batas aktivitas dosis maksimum yang diperkenankan untuk katagori limbah aktivkas rendah,
aktivitas sangat rendah dan bukan iimbah radioaktif tergantung dari kebijakan masing-masing negara. Jika
Indonesia nanti menggunakan batasan yang relatif tidak begitu ketat (dibanding negara-negara yang lebih
maju), namun masih dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA),
tentu saja akan dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk dekomisioning. Berkaitan dengan hal
tersebut di atas, biaya penyimpanan lestari {waste disposal) untuk Indonesia sudah barang tentu dapat
ditekan lebih murah puia.

Upah buruh yang sangat murah juga membuat keyakinan, bahwa biaya dekomisioning di
indonesia dapat ditekan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena dari pengalaman ternyata upah buruh
mempunyai porsi yang sangat besar pada dekomisioning PLTN. Demikian pula porsi biaya masing-masing
aktivitas, tergantung kepada jumlah buruh yang digunakan (Tabel 5). Jika 1 buruh dari negara maju,
misalnya Jepang setara dengan 5 buruh Indonesia, dan upah buruh ssperti kondisi sekarang (1:50). maka
bisa dibayangkan bahwa biaya dekomisioning di Indonesia relatif sangat kecil.

Tabel 5. Jumlah Tenaga Kerja Yang Diperlukan (Orang Hari) dan Porsi Biaya (%)
Pada Dekomisioning JPDR

NO

1
2
3
4
5
6
7
8

AKTIVITAS

Dekomisioning

Dismantling Gedung Reaktor

Dismantling Gedung Turbin

Dismantling Gedung Limbah

Dismantling Ruang Kontrol

Dismantling Ruang Lain-Lain

Dismantling Diluar Fasilitas

Pengolahan Limbah

JUMLAH

JUMLAHTENAGAKERJA

(Orang Hari)

240
33100

12900'

6100

3400

15700

2000

9800

83240

PORSIBIAYA

(%)

0,1
47,2

12,7

5,5
3,2
18,4

2,0
10,9

100,0

Disisi lain hal-hal yang berkaitan dengan peralatan-peralatan untuk dekomisioning, peralatan
dismanlling, sistem robot, alat-alat health physic memang sangat mahal pada kondisi sekarang. Tetapi jika
hal ini dipersiapkan dengan matang, mak'a dimasa-masa yang akan datang dengan penuh ke/akinan pula
teknologi-teknologi di atas pasti akan dapat dikuasai.

Oleh karena itu secara optimis dapat dinyatakan bahwa biaya dekomisioning di Indonesia di masa yang
akan dacang secara.intema akan lebih murah dari negara-negara yang telah maju (lebih kecil dari 10 %).
Dalam bahasan ini kuantita secara tepat tidak bisa didapatkan.

Aspek Pendanaan
Keberhasilan pendanaan untuk dekomisioning tergantung dari beberapa hal, antera lain laju

inflasi, suku bunga dan kestabilan mata uang dari suatu negara. Tetapi ada satu hal yang lebih penting,
yaitu kemauan dari para pemaran pemegang kebijakan.

Pada kondisi normal baik dengan cara prepayment, sinking fund methods, maupun pembayaran
melatui asuransi a'iperlukan dana yang relatif kecil dibanding dengan harga pembangkitan atau harga jual
listriknya. Sebagai contoh pada Tabel 6 dan Tabal 7, jika biaya dekomisioning dianggap 10% dari biaya
modal, maka untuk umur ekonomis PLTN 30 tahun serta waktu aniara mothballing dan dismantling 30 tahun,
maka besarnya dana dekomisioning adalah 1,72% dan harga jual listriK (untuk bunga diskonio 3%) dan 0,30
% dari harga jual listrik (untuk bunga diskonto 6%)<6). Bisa dibayangkan jika kondisinya seperti di Indonesia
saat ini, dimana bunga bank (dalam $ US) adalah sekitar 14% pertahun, maka prosentase dana
dekomisioning yang harus disisihkan per harga jua! listrik relatif akan sangat kecil sekali.
Oleh karena itu dari sudut pendanaan dekomisioning untuk Indonesia reiatif sangat kecil, baik dengan cara
pembayaran di muka, pembayaran cicilan tahunan maupun pembayaran melalui asuransi.
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Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa dekomisioning, terutama terhadap hel-hal yang
berkaitan dengan aspek ekonominya bukan merupakan hambatan untuk dibangunnya PLTN di Indonesia.
Bahkan secara interna kondisi Indonesia saat-saat mendatang* akan menguntungkan, dan jika telah
diprogramkan dengan jelas hanya perlu pondanaan yang relatif kecil. Dari aspek ekonomi disarankan
bahwa PLTN yang akan dibangun di Indonesia baik PWR maupun BWR berkapasitas yang relatif besar
(lebihTkurang 1100 MW), dan pelaksanaan dekomisioning dianjurkan untuk waktu safe storage 30 sampai
dengan 100 tahun.

Tabel 6. Prosentase Biaya Modal Pada Saat Dismantling

NO
WAKTU ANTARA MOTHBALLING-

DISMANTLING (Tahun)
| "/oBIAYAMODALSAAT

DISMANTLING
% BIAYA MODAL SAAT PLTN

BERHENTI

i = 3% i = 6%

10 8,62 7,47

10 10 7,44 5,58
15 10 6,42 4,17

25 .10 4,78 2,33

30 10 4,19 1,74
50 10 2,28 0,54
100 10 0,52 0,03

Tabel 7. Dana Dekomisioning Berdasarkan % electricity generation cost

NO

1

2
3
4
5
6
7

WAKTU ANTARA MOTHBALLING-

DISMANTLING (Tahun)

5
10
15
25
30
50
100

% BIAYA MODAL SAAT
DISMANTLING

10
10
10
10
10
10'
10

DANADHKOMISIONING.
(% electricity generation cost)

i = 3%

3,55

3,06

2,64

1,96

1,72

0,94

0,21

i - 6%

1,30

•0,97

0,73

0,40

0,30

0,09

0,005

SIMPULAN
Biaya dekomisioning PLTN tidak tsrgantung pada faktor interna jenis reaktor( BWR atau PWR),

tetap tergantung pada faktor interna kapasitas reaktor dan wakiu safe storage, serta faktor-faktor eksterna :
kebijakan, upah buruh serta kesiapan teknologi masing-masing negara. Pendanaan dekomisioning
tergantung kepada laju inflasi, suku bunga dan kestabilan mata uang dari masing-masing negara. PLTN
yang akan dibangun di Indonesia disarankan berkapasitas besar (lebih besar dari 1100 MW), dan waktu
safe storage pada pelaksanaan dekomisioning disarankan antara 30 sampai dengan 100 tahun. Dari faktor-
faktor kebijakan, upah buruh serta kesiapan teknologi di Indonesia, besarnya ratio biaya dekomisioning
dengan biaya modai, diyakinkan akan jauh lebih rendah dari besarnya ratio biaya dekomisioning dengan
biaya mcdal dari negara-negara maju saat ini (± 10%), sedangkan besamya dana dekomisioning yang harus
disiapkan persatuan harga jual listrik pada kondisi normal relatif sangat kecil, yaitu lebih kecil dari 1,72%
pada safe storage 30 tahun dan suku bunga 3% , serta 0,30 % pada safe storage 30 tahun dan suku bunga
6%). ;
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