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ABSTRAK 

DAMPAK SOSIAL EKONOMI AKIBAT DEKOMISIONING REAKTOR NUKLIR DI 

PLTN VANDELLÒS I. Saat ini reaktor nuklir di Indonesia telah berumur lebih dari 30 

tahun, kemungkinan reaktor nuklir tersebut akan didekomisioning. Penutupan operasi atau 

dekomisioning reaktor nuklir akan mempunyai dampak sosial ekonomi. Dampak sosial 

ekonomi tersebut terjadi pada pekerja, masyarakat lokal dan masyarakat lebih luas. Pada 

makalah ini menyajikan tentang dampak sosial ekonomi akibat dekomisioining reaktor nuklir 

dan pembelajaran yang dapat diambil dari dampak sosial ekonomi akibat  dekomisioining 

PLTN di Spanyol yaitu Vandellòs I. Dampak sosial ekonomi akibat dekomisioning reaktor 

nuklir terjadi pada pekerja instalasi, masyarakat local dan asyarakat lebih luas.  

 

Kata kunci: dampak sosial ekonomi, dekomisioning, reaktor  

ABSTRACT 

SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF NUCLEAR REACTOR DECOMMISSIONING AT 

VANDELLÒS I NPP. Currently nuclear reactors in Indonesia has been outstanding for more 

than 30 years, the possibility of nuclear reactors will be decommissioned. Closure of the 

operation or decommissioning of nuclear reactors will have socio-economic impacts. The 

socioeconomic impacts occur to workers, local communities and wider society. In this paper 

we report on socio-economic impacts of nuclear reactors decommissioning and lesson 

learned that can be drawn from the socio-economic impacts decommissioning Vandellos I 

nuclear power plant in Spain. Socio-economic impact due to decommisoining of nuclear 

reactor occurs at installation worker, local community and wider comunity. 

Key words: socio-economic impacts, decommissioning, reactor 

1. PENDAHULUAN  

Saat ini Indonesia memiliki 3  (tiga) reaktor 

penelitian yang terletak di Bandung, 

Yogyakarta dan Serpong dan telah berumur 

lebih dari 30 tahun. Oleh karena itu perlu 

dilakukan perencanaan dekomsioning 

reaktor riset. Pada beberapa negara di dunia 

terdapat pengakuan eksplisit yang terbatas 

dari potensi dampak  penutupan operasi dan 

dekomisioing reaktor riset terhadap 

matapencaharian orang yang  berhubungan 

dengan resaktor riset. Faktor sosial dan 

ekonomi dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keberhasilan operasi  

berakhir dan dekomisioning. Pemilik  

reaktor nuklir yang akan 

mendekomisioning instalasinya perlu 

memasukkan faktor sosial ekonomi ke 

dalam rencananya.  Pada makalah ini 

menyajikan tentang dampak sosial ekonomi 

akibat dekomisioning reaktor nuklir dan 

pembelajaran dampak sosial ekonomi dari 

dekomisoining PLTN Vandellos I di 

Spanyol. 

 

2. PENGARUH SOSIAL EKONOMI 
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Dengan berhentinya fungsi utama dari 

reaktor nuklir (misalnya pembangkit listrik, 

penelitian nuklir, atau pengolahan bahan 

bakar) upaya beralih ke   dekominisoing 

dan pemulihan tapak, yang mungkin 

memerlukan jumlah staf  dan 

berketerampilan berbeda yang signifikan. 

Yang kemudian tertinggal di tapak adalah  

terbentang dari lapang hijau (greenfield)  

sampai daerah yang selamat,  fasilitas 

penyimpanan  bahan bakar atau limbah 

jangka panjang, atau daerah pembuangan 

limbah tingkat rendah yang digunakan 

sebelumnya. Beberapa daerah ini akan 

memerlukan pengendalian dan pengawasan 

terbatas. Mungkin ada periode waktu antara 

pengumuman penutupan fasilitas, 

penghentian operasi, pembongkaran awal 

dan penutupan akhir fasilias. 

asilitas. Penundaan hingga sepuluh tahun 

atau lebih diamati sebelum kegiatan 

dekomisioning yang signifikan dimulai 

setelah pemadaman reaktor nuklir. Dalam 

kasus tersebut, kemungkinan akan sulit 

untuk mempertahankan staf penting jika 

staf tersebut memiliki keterampilan yang 

berharga.  Tidak semua dampak shutdown 

selalu negatif. Dalam beberapa kasus, 

seperti kontraktor pembongkaran, pemasok 

spesialis lain atau  personil berlisensi, 

dampak jangka pendek dekomisioning  

yang mungkin memberikan peningkatan 

beban kerja dan pekerjaan, serta 

pengembangan keterampilan yang dapat 

dimanfaatkan di tempat lain. Berapa banyak 

pekerjaan baru dapat dilakukan oleh staf 

yang ada.   

Pengaruh sosial ekonomi akibat 

dekomisioning reaktor nuklir terjadi pada: 

a. Pekerja instalasi 

b. Masyarakat lokal 

c. Masyarakat lebih luas 

 

 

 

Pengaruh Sosial Ekonomi pada Pekerja 

Pekerja  adalah staf terutama orang-orang 

yang bekerja di fasilitas di tingkat apa pun 

dalam hirarki organisasi dari reaktor 

nuklir. Berkaitan dengan staf dapat juga 

diterapkan pada beberapa kelompok lain, 

yang pendapatan kelompok tersebut berasal 

dari ketergantungan langsung pada 

pengoperasian reaktor nuklir. Hal ini juga 

akan meluas pada tenaga kerja  dari 

kontraktor lokal dengan layanan kontrak di 

fasilitas, misalnya, layanan perawatan, 

layanan transportasi tapak dan perusahaan 

katering. 

Dekomisioning juga bisa memiliki efek 

pada jarak jauh berbasis personil organisasi 

pusat atau karyawan pemasok utama ke 

fasilitas. Dapat juga mempengaruhi staf 

organisasi yang mungkin sebagian besar 

didedikasikan untuk fasilitas, seperti 

pengawas. Meskipun dalam kasus yang 

terakhir pengaruh pada masyarakat lokal 

kemungkinan terbatas karena jumlah orang 

yang terlibat relatif kecil, perubahan untuk 

setiap individu akan tetap menjadi satu 

tantangan untuk ditangani.   

Pemdaman dan dekomisioning pasti akan 

mengarah pada pengurangan jumlah 

personil  yang bekerja, dan perubahan profil 

keterampilan yang   dibutuhkan.  

Dekomisioning akan membawa prospek 

bahwa pekerja dengan keterampilan kerja 

yang sangat khusus tidak lagi 

diperlukan. Akan ada tugas perencanaan 

sumber daya manusia yang signifikan 

dalam mengurangi jumlah staf, pelatihan 

ulang untuk pembongkaran dan 

menghindari hilangnya memori kritis 

perusahaan. Staf  yang dipekerjakan 

langsung dalam operasi fasilitas nuklir 

biasanya pekerja penuh waktu, pekerja  

jangka panjang diperkirakan karirnya 

panjang dapat melebihi masa yang 

diproyeksikan sisa umur fasilitas. 

Jika pengumuman penutupan dan 

perencanaan sumber daya manusia tidak 

dilakukan dengan baik, maka ketegangan 

yang dihasilkan dapat berpotensi 

menyebabkan hubungan kerja staf atau 

masalah lainnya [1]. Hal ini memiliki 
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potensi untuk menyebabkan konsekuensi 

serius dan mahal untuk operasional yang 

tersisa dari umur fasilitas nuklir. 

Konsekuensi yang mungkin terjadi adalah 

pengaruh negatif terhadap budaya 

keselamatan, mengurangi kinerja 

operasional atau kerugian yang tidak 

terkendali dan jumlah pekerja kritisyang  

tak terduga meninggalkan fasilitas untuk 

berkarir di tempat lain sementara perkeja 

tersebut masih diperlukan untuk 

mendukung persiapan dekomisioning. 

Pengaruh terhadap Masyarakat Lokal   

Ada variasi  sifat masyarakat lokal yang 

signifikan yang memasok tenaga kerja ke 

fasilitas nuklir. Pada tapak, atau dekat 

dengan tapak, daerah perkotaan, dan  

fasilitas,  mereka hanya memberikan 

kontribusi  kecil terhadap ekonomi 

kegiatan daerah mereka. Namun, 

banyak tapak industri nuklir yang terletak 

di daerah relatif terpencil  untuk 

alasan keselamatan, keamanan atau 

ketersediaan sumber daya.  

Komunitas masyarakat lokal mungkin 

hampir sepenuhnya tergantung pada tapak 

nuklir untuk bekerja, dan banyak  layanan  

yang telah diperluas atau bahkan 

didirikan sebelum atau selama 

pembangunan fasilitas. Karena fasilitas nuk

lir yang dibangun, infrastruktur  masyarakat 

lokal (sekolah, rumah sakit, toko, 

bisnis, dll) juga dibangun bersama 

dengan pengembangan tenaga kerja. 

Pemadaman fasilitas nuklir dapat 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ekonomi lokal, yang memiliki 

dampak pada semua yang tinggal di sana, 

tidak hanya pada pekerja di 

instalasi. Dengan demikian, dampak 

 dekomisioning pada masyarakat lokal akan 

berbeda secara signifikan tergantung pada 

konteks ekonomi. Ada sejumlah pengaruh  

 potensial sosial ekonomi  

terhadap masyarakat lokal.  Pengaruh 

tersebut dikelompokkan ke dalam empat 

kategori: 

A. Kegiatan ekonomi; 

B. perubahan demografis; 

C.  Layanan; 

D.  Kebijakan dan kebutuhan dana. 

 

Secara rinci, isu-isu yang berpotensi 

mempengaruhi     masyarakat lokal  di 

sekitar dekomisioning reaktor nuklir adalah 

sebagai berikut (dengan tanda asterisk * 

 yang menunjukkan efek positif): 

 

A.  Kegiatan Ekonomi. 

 Jika pekerjaan baru yang diciptakan, 

tetapi pada tingkat remunerasi yang 

lebih rendah dibandingkan pada 

industri nuklir, maka ekonomi 

lokal akan jatuh. 

 Ketersediaan tenaga kerja yang 

terampil dapat menarik investor    

baru *. 

 Mungkin ada peningkatan jumlah 

orang pensiun     dengan  

pendapatan rendah.  

 Peningkatan kegiatan ekonomi yang 

mungkin timbul karena peningkatan 

pengeluaran selama proyek 

dekomisioning*. 

 Masuknya kontraktor dapat 

memberikan dorongan untuk hotel 

lokal dan bisnis *. 

 Kemungkinan subsidi akan hilang, 

sehingga biaya lebih tinggi bagi 

masyarakat misalnya naikknya 

harga listrik. 

 Penurunan pengeluaran dapat terjadi 

sebagai reaksi warga terhadap 

ketidakpastian yang disebabkan oleh 

pemadaman reaktor/shutdown. 

 Emigrasi keluarga dari daerah 

tersebut dapat menghasilkan surplus 

perumahan dan kemungkinan nilai 

properti jatuh. 

 Jika tapak fasiltas tersebut 

digunakan untuk perusahaan 

pengganti nuklir, maka 

pertumbuhan ekonomi dapat 
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dipulihkan*, meskipun mungkin ada 

jeda waktu yang signifikan. 

 Suatu persepsi bahwa tapak tersebut 

'rusak' mungkin berdampak pada 

nilai tanah yang berdekatan. 

 Jika tapak telah pulih dan dapat 

dipasarkan, maka permintaan dan 

harga untuk lahan tersebut dan yang 

berdekatan dengan lahan dapat 

meningkat *. 

 Penghapusan fasilitas nuklir dapat 

menghapus pembatasan 

pengembangan dan pertumbuhan 

penduduk lokal *. 

 

B.  Perubahan Demografis 

 Pencari nafkah bekerja jauh dari 

rumah; 

 Kurangnya prospek pekerjaan lokal 

untuk orang muda yang mengarah pada 

kepergian anak muda untuk mencari 

pekerjaan di tempat lain; 

 Migrasi dari seluruh keluarga dari 

daerah tersebut; 

 Kemungkinan kesulitan dalam menarik 

penduduk baru ke daerah tersebut jika 

ada persepsi publik negatif tentang 

tapak tersebut. 

 

C.  Layanan. 

 Mungkin kehilangan layanan penting 

yang sebelumnya disediakan oleh 

fasilitas, misalnya, pemanasan kota. 

 Dukungan financial untuk fasilitas 

lokal lainnya dapat ditarik oleh 

fasilitas. 

 Mengurangi penggunaan infrastruktur 

transportasi lokal dan fasilitas social. 

 Setelah pemadaman yang telah 

diumumkan, beberapa investor 

mungkin enggan untuk 

berinvestasi dalam layanan lokal baru 

atau yang ditingkatkan. 

 Pengosongan kegiatan dapat 

menyebabkan gangguan lokal atau 

kerusakan jalan yang lalu lintas dilalui 

meningkat, kebisingan, dan lain-lain. 

 Peluang mungkin timbul bagi penyedia 

layanan lokal untuk mendukung proyek 

dekomisioning di fasilitas*. 

 

D. Kebijakan dan Kebutuhan Dana. 

 Kemungkinan ada ketidakpastian 

tentang organisasi atau lembaga yang 

akan bertanggungjawab untuk 

pendanaan biaya untuk mengurangi 

dampak pemadaman. 

 Kemungkinan ada kesulitan dalam 

memberikan dukungan dana yang 

diusulkan. 

 Peningkatan jumlah orang yang 

berlebihan atau pensiunan yang 

mungkin memerlukan perubahan 

layanan yang diberikan secara lokal, 

dan pendanaan akan diperlukan untuk 

tujuan ini. 

 Jika pendapatan turun, maka 

pendapatan pajak daerah juga 

cenderung turun. 

 Pajak lokal dibayar oleh fasilitas 

cenderung turun atau berhenti sama 

sekali. 

 

Dampak terhadap Masyarakat lebih 

Luas 

Hilangnya pekerjaan dan aktivitas ekonomi 

akibat penutupan satu atau lebih fasilitas 

nuklir di daerah atau negara akan memiliki 

efek pada perekonomian regional atau 

nasional sebanding dengan pangsa produk 

domestik bruto yang relevan yang 

terepresentasikan. Ada kemungkinan bahwa 

kehilangan peluang pekerjaan 

di satu wilayah dari suatu negara besar yang 

akan terkait dengan laba tempat 

lain. Misalnya, pembukaan pembangkit 

listrik baru di tempat lain yang 

menyebabkan pembangkit listrik tenaga 

nuklir (PLTN) lama untuk ditutup. 

Kemungkinan ada  masalah tentang 

kewajiban kepemilikan yang berhubungan 

dengan penutupan fasilitas, dekomisioning 

dan pemulihan tapak, terutama jika ada 
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penundaan lama setelah penutupan sebelum 

pembongkaran dimulai. Kemungkian ada 

kebutuhan untuk mengembangkan teknik 

baru dan kompetensi teknis lainnya untuk 

memenuhi persyaratan dekomisioning. 

 Meskipun dekomisioning adalah kas 

negatif, dengan investasi yang dibuat untuk 

mengembalikan lingkungan bukan untuk 

menghasilkan pendapatan baru, keahlian 

yang dikembangkan dapat menjadi berharga 

di tempat lain. Sementara ini, pada nilai 

nominalnya, dapat dilihat sebagai positif, 

dekomisioning nuklir harus dilakukan di 

lokasi, sebagai tapak tidak dapat  dibawa 

kontraktor. Akibatnya, bisnis baru yang 

diperoleh  mau tidak mau akan 

mengakibatkan penyebaran tenaga di 

daerah geografis lain, dengan hanya 

anggota keluarga para pekerja yang mencari 

nafkah tersisa di masyarakat lokal  yang 

bekerja secara penuh waktu. 

Implikasi dari dekomisioning juga dapat 

menyebar ke hubungan kawasan 

internasional. Bantuan mungkin diperlukan 

untuk membantu dalam pendanaan 

dekomisioning  dan pengelolaan limbah. 

Pengaruh  sosial ekonomi pada skala 

regional, nasional atau internasional yang 

mungkin ditemui berlaku pada prinsipnya 

untuk situasi dekomisioning.  

 Masalah-masalah yang berpotensi 

mempengaruhi masyarakat luas adalah 

sebagai berikut: 

(1) Perekonomian nasional. 

 Hilangnya pendapatan dari penjualan 

listrik atau produk lainnya ke negara 

tetangga; 

 Kemungkinan persyaratan untuk impor 

produk pengganti atau layanan; 

 Dampak terhadap kelangsungan hidup 

industri pribumi lain karena hilangnya 

output yang diproduksi secara lokal; 

 Permintaan perekonomian untuk 

sumber daya berlaku untuk 

melaksanakan strategi dekomisioning 

yang dipilih*; 

 Kemungkinan manfaat bagi masyarakat 

dan ekonomi dari pelepasan pekerja 

terampil  dari pemadaman fasilitas, 

terutama jika perekonomian tumbuh *; 

 keterampilan baru yang berharga 

mungkin dikembangkan di tempat lain 

untuk pembongkaran *. 

 

(2) Pembiayaan dekomisioning 

 Dana yang memadai tidak mungkin 

telah disediakan untuk pembongkaran 

dan pemulihan tapak. 

 Tambahan dana mungkin diperlukan 

untuk mengurangi dampak sosial 

ekonomi shutdown fasilitas  

 Tanggung jawab untuk pendanaan 

mungkin tidak jelas, atau lembaga yang 

relevan mungkin tidak memiliki 

kekuatan yang cukup untuk menangani 

setiap kekurangan dana. 

 Terdapat  prioritas dana yang bersaing.  

 Bantuan keuangan dan teknis 

internasional mungkin tidak tersedia, 

tetapi kemungkinan ada beberapa risiko 

kehilangan kendali atas kebijakan. 

 

(3) Infrastruktur. 

 Kemungkinan persyaratan penting 

untuk sistem nasional konfigurasi ulang  

(Misalnya jaringan listrik atau 

pemanasan distrik jika PLTN besar 

telah ditutup) jika terjadi pemdaman  

tak terduga; 

 Kehilangan kemampuan kunci pada 

penelitian nuklir atau lembaga medis; 

 Kehilangan pendidikan teknis yang 

disediakan oleh fasilitas; 

 Kemungkinan kesulitan pendanaan 

penelitian di bidang nuklir tanpa 

penggantian fasilitas; 

 Penyediaan fasilitas untuk pengelolaan 

bahan bakar bekas, limbah radioaktif 

dan bahaya lain yang muncul dalam 

dekomisioning *; 
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 Penyediaan fasilitas pembuangan atau 

rute untuk fasilitas tersebut di negara 

lain; 

 Penyediaan pengaturan yang efektif 

untuk memastikan pengelolaan tapak 

selamat  tanpa gangguan jika 

penundaan pembongkaran merupakan 

bagian dari strategi*. 

 

(4) Hubungan masyarakat (Public relation). 

 Kepentingan/minat stakeholder dapat 

meningkat dibandingkan dengan tahun 

pengoperasian fasilitas, khususnya 

yang berkaitan dengan pengelolaan 

limbah. 

 Spekulasi perlu diminimalkan dengan 

memastikan bahwa informasi yang 

akurat disebarkan untuk memenuhi 

tuntutan masyarakat dan stakeholder. 

  perdebatan publik mungkin timbul dari 

dekomisioning, penyimpanan bahan 

bakar dan strategi pembuangan limbah 

yang diusulkan. 

 Permulaan kegiatan pengelolaan 

limbah dan dekomisioning dapat 

mengangkat isu yang lebih luas 

keberlanjutan. 

 Tapak nuklir mungkin berharga untuk 

digunakan kembali untuk tujuan 

serupa*, tapi hal ini mungkin 

kontroversial. 

 Terdapat  tindakan risiko iri dari 

dukungan sosial ekonomi masyarakat 

daerah lain di negara itu. 

  masalah lintas perbatasan perlu 

dikelola. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Reaktor riset sering dikaitkan dengan 

universitas atau lembaga penelitian, dan 

fasilitas nuklir kecil yang kemungkinan 

memiliki tujuan medis. Sebagai hasilnya, 

banyak yang berlokasi di atau dekat daerah 

perkotaan dengan beberapa fasiltas nuklir 

yang terletak di  lokasi lebih terpencil. 

 Pengaruh sosial dan ekonomi yang 

mungkin paling signifikan  dalam kasus 

reaktor nuklir yang telah ditutup selama 

bertahun-tahun, yang  memiliki staf dan 

penyesuaian  pada masyarakat telah dibuat. 

Dampak penutupan reaktor nuklir atau 

fasilitas nuklir kecil lainnya tidak 

diperkirakan separah dari fasilitas nuklir 

besar, namun akan ada dampak 

lokal. Kemungkinan ada pengaruh ekonomi 

dan lainnya yang signifikan terhadap 

lembaga yang memiliki fasilitas tersebut 

karena hilangnya alat bantu pengajaran, 

layanan produksi isotop atau kemampuan 

perawatan medis, serta kehilangan 

prestise. Setidaknya untuk sementara 

waktu, dekomisioning akan menghasilkan 

pekerjaan baru. 

Keterbatasan dalam ketersediaan dana atau 

sumber daya lainnya dapat menyebabkan 

keterlambatan, terutama karena biaya 

dekomisioning mungkin besar 

dibandingkan dengan tahunan anggaran 

fasilitas nuklir kecil. Sutuasi yang sulit 

dapat timbul di beberapa negara ketika 

dukungan asing untuk penelitian nuklir 

hilang. Sisa tenaga kerja berpengalaman 

dalam bidang ilmiah yang ada tetapi dengan 

keterampilan teknik yang terbatas. Kadang-

kadang terdapat juga masalah dengan 

penuaan tenaga kerja dan staf pensiun yang 

berpengalaman. Gaji untuk staf biasanya 

ditahan dan dijaga oleh negara, tepai hal ini 

akan menyebabkan pekerja menderita moral 

dalam lingkungan seperti itu. 

Di negara yang reaktor nuklir atau fasilitas 

nuklir kecil lainnya hanya 

bagian kecil dari sebuah industri nuklir 

yang lebih besar, dampak sosial ekonomi 

cenderung dibatasi dan diberi  

diberi kesempatan untuk memindahkan 

pekerrja di tempat lain.  Dekominsioing 

atau  proyek konstruksi akan membatasi  

skala dampak sosial ekonomi. Pada tapak 

besar yang terutama ditujukan untuk 

penelitian, akan terjadi pengurangan jumlah 

pekerjaan  secara bertahap  di tapak karena 

tidak ada yang 'produk' nyata yang 

produksinya tiba-tiba hilang saat operasi     
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berhenti. 

 

PEMBELAJARAN DARI DAMPAK 

Sosial ekonomi   pembongkaran PLTN 

 VANDELLÒS I – SPANYOL [2] 

PLTN Vandellòs I  pertama kali 

terhubung ke grid   pada bulan  Maret 1972. 

PLTN ini tidak beroperasi lagi sejak 

Oktober   1989 karena  terjadi kebakaran 

yang merusak  fasilitas  konvensional 

instalasi. Namun demikian, hal ini tidak 

memiliki konsekuensi radiologis.Kejadian 

ini menandai awal dari proses 

pembongkaran  instalasi nuklir, yang 

pertama kali dilakukan di Spanyol.  Seperti 

halnya proyek investasi, pembongkaran 

fasilitas nuklir menyebabkan masuknya 

sumber daya ekonomi yang 

menguntungkan agen lokal, perusahaan 

dan kemakmuran ekonomi daerah secara 

keseluruhan. Hal ini meningkatkan sumber 

daya secara positif  yang 

mempengaruhi kegiatan ekonomi di 

wilayah tersebut, mewujudkan  penciptaan 

pekerjaan, peningkatan permintaan layanan 

lokal, kemungkinan penciptaan  perusahaan 

baru dan peningkatan produksi lokal. Jenis 

investasi lain juga memiliki 

konsekuensi positif bagi perekonomian  

lokal, misalnya, subsidi untuk 

meningkatkan infrastruktur    lokal 

dan lebih banyak dana untuk 

memberikan pelayanan sosial yang lebih 

baik. Meskipun telah ada  beberapa 

penelitian tentang pengaruh ekonomi dari           

pembangunan  fasilitas nuklir, studi untuk 

pembongkaran secara praktis  tidak 

ada. Tujuan proyek penelitian tepatnya 

untuk  menentukan dpengaruh 

ekonomi yang berkaitan dengan proses 

pembongkaran PLTN Vandellòs I. 

Investasi yang dilakukan 

       Studi  dampak langsung 

pembongkaran instalasi di area yang 

berbeda dan lingkungan yang 

berpengaruh. Area dari pengaruh instalasi 

mengacu pada zona, area atau distrik 

berbeda, termasuk di daerah kota yang 

berbeda,  berdasarkan jarak PLTN. Secara 

spesifik, dan sesuai dengan data yang 

diberikan oleh ENRESA (La Empresa 

Nacional de Residuos Radiactivos, S.A), 

klasifikasi area pengaruh PLTN disajikan 

pada Tabel 1. Tabel 2 menunjukkan 

bahwa sebagian besar investasi telah 

dibuat di wilayah yang ditetapkan sebagai 

Zona 1 dan 4. Mengenai total investasi 

langsung, 54% dari jumlah ini pindah ke 

Wilayah 4, sementara Zona 1 dan 2 

(daerah dekat dengan fasilitas) menerima 

sekitar 40% dari investasi ini. Dalam 

kategori kota, distribusi jumlah ini (40%) 

yang cukup seimbang. Kota yang 

berdekatan langsung sekitar PLTN (Zona 

1) menerima sebagian besar investasi ini 

(khususnya 36% dari total),  Camp Baix  

hanya menerima 4%. Dampak ekonomi 

shutdown permanen berhubungan erat 

dengan dampak sosial.Hilangnya 

pendapatan (karena baik efek langsung 

maupun tidak langsung) memiliki dampak 

yang signifikan pada daerah yang 

dipengaruhi oleh  instalasi. Dampak  

tersebut untuk alasan berikut: 

 

 

Tabel 1. Klasfikasi Area Pengaruh PLTN Vandellos I [2] 
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Tabel 2.  Investasi (dalam Euro) yang dibuat dalam Proses Pembongkaran [2] 

a. penurunan kegiatan ekonomi di 

daerah kota yang terkena dampak 

yang disebabkan oleh hilangnya atau 

berkurangnya kegiatan sebelumnya 

dilakukan selama pengoperasian 

fasilitas - layanan (perawatan, 

pembersihan dan subkontrak), 

pengisian bahan bakar dan kegiatan 

tidak langsung (Komersial dan 

layanan). 

b. Penurunan pendapatan (pajak, tarif 

dan kompensasi ekonomi) bagi 

pemerintah kota, yang menyebabkan 

penurunan kegiatan administratif dan, 

oleh karena itu, investasi rendah dan 

kegiatan berkurang. 

c. Pemblokiran tapak untuk kegunaan 

lain, sehingga mencegah  

pengembangan kegiatan alternatif.  

Pengaruh negatif dekomisioning 

diperlukan membuat jeda waktu 

antara penutupan permanen dan 

dekomisioning sesingkat mungkin, 

karena periode ketidakpastian dan 

perlambatan ekonomi di daerah 

tersebut.   

d. Kerugian kerja langsung dari akhir 

operasi di PLTN Vandellòs hampir 

300 pekerjaan di sebuah komunitas 

beberapa 4000 jiwa. 

e. Hilangnya lapangan kerja tidak 

langsung dipengaruhi tidak hanya 

mendukung dengan PLTN, tetapi juga 

masyarakat perdagangan dan jasa. 

 

Dampak Ekonomi Yang Terkait Dengan 

Pembongkaran 

1. Efek pada penghasilan. 

Pembangunan PLTN Vandellòs 

menyebabkan peningkatan populasi lokal 

(pada waktu itu, Hospitalet de l'Infant bukan 

kota tetapi seperempat dari kota Vandellòs), 

perubahan kegiatan ekonomi dan 

peningkatan lapangan kerja. Selain itu, awal 
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operasi menghasilkan peningkatan 

pendapatan kota..Peningkatan ini 

menyebabkan efek tambahan pada lembaga 

keuangan dan pelaku ekonomi. Efek pada 

pendapatan produksi, yang dapat 

diklasifikasikan dengan cara berikut: 

a) efek langsung: Efek ini berkaitan dengan 

injeksi awal pendapatan pada kegiatan 

produksi. Akibatnya, efek langsung 

mencakup dampak dari pembelian 

produk yang dihasilkan dari investasi 

pada berbagai sektor perekonomian 

referensi. 

b)  efek tidak langsung: Sektor menerima 

permintaan langsung pada gilirannya 

akan membutuhkan input dan bahan 

baku dari industri lain, dan hal ini akan 

menyebabkan dorongan yang sesuai 

dalam produksi sektor ini.  Efek ini tidak 

langsung menangkap dampak produksi 

yang disebabkan oleh reaksi berantai 

dalam investasi dan pengeluaran awal, 

sebagai akibat dari ketergantungan yang 

ada di antara kegiatan produksi. 

c) efek induksi: Peningkatan memicu efek 

langsung dan tidak langsung di sektor 

produksi, sebagai akibat dari sektor 

produktif yang akan meningkatkan 

tenaga kerja kontrak untuk memenuhi 

pertumbuhan produksi. 

 

Pekerjaan yang lebih tinggi akan 

menghasilkan gaji yang lebih tinggi dan 

meningkatkan pendapatan konsumen. Hal ini 

akan meningkatkan konsumsi, yang akan 

menghasilkan kenaikan produksi 

baru. Singkatnya, efek yang disebabkan 

mengukur umpan balik yang dipicu pada 

kegiatan produksi sebagai akibat terjadinya 

kontak di luar permintaan yang 

meningkatkan produksi dan, karenanya, 

meningkatkan gaji, menghasilkan 

peningkatan konsumsi dan dampak lebih 

lanjut pada produksi. 

 

2. Efek pada pekerjaan. 

Terlepas dari efek tersebut pada pendapatan 

dari sektor produksi, investasi menghasilkan 

dampak yang terwujud dalam kaitannya 

dengan variabel ekonomi lain. Penciptaan 

lapangan kerja dalam perekonomian lokal 

mengambil keunggulan khusus. Dengan 

menimbang bahwa investasi 

apapun menyebabkan peningkatan kegiatan 

produksi, sekto yang terkena dampak perlu 

lebih banyak pekerja untuk memenuhi 

pertumbuhan produksi. Peningkatan 

permintaan tenaga kerja merupakan efek 

positif pada pekerjaan di daerah yang 

menerima investasi ini, hal ini dikenal 

sebagai efek pendudukan. 

3. Efek pada penciptaan perusahaan. 

Investasi memicu semua jenis hubungan baru 

dengan struktur produksi lokal, dalam 

mewujudkan permintaan untuk penyedia 

layanan dan kontrak kegiatan dengan agen 

lokal dan perusahaan. Sebagai hasilnya,  

permintaan baru dapat terkait dengan proses 

penciptaan perusahaan di tingkat lokal untuk 

memenuhi jasa yang dibutuhkan oleh 

investasi proyek. Hal ini menunjukkan 

bahwa efek pada penciptaan perusahaan sulit 

dihitung sebelumnya, yaitu sebelum proses 

investasi telah mencapai titik puncaknya dan 

sebelum itu ada kemungkinan untuk 

membangun segala konsekuensinya. Kadang-

kadang, hal itu juga mungkin sulit untuk 

membangun hubungan sebab-akibat antara 

pengaturan dari perusahaan dan keputusan 

investasi, yaitu mungkin sulit untuk 

sepenuhnya yakin bahwa pengaturan dari 

sebuah perusahaan adalah karena semata-

mata untuk investasi proyek yang 

spesifik. Semua kesulitan menjelaskan fakta 

bahwa dampak pada penciptaan perusahaan 

biasanya berada di luar margin analisis. 

 DAMPAK EKONOMI dari 

pembongkaran 

Dampak ekonomi dihitung dengan 

menggunakan metode input-output, yang 

secara umum terdiri dari menetapkan 

grup relasi yang mencerminkan 

hubungan dalam kerangka 
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produksi. Logika model input-output  

didasarkan pada gagasan bahwa, dalam 

menanggapi kenaikan atau penurunan 

dalam permintaan akhir suatu sektor, 

sektor ini harus menghasilkan lebih atau 

kurang untuk memenuhi permintaan 

baru. Hal ini harus  menyebabkan sektor 

ini menuntut lebih atau kurang antara 

konsumsi dari sektor tersisa tersebut, di 

samping itu, harus menghasilkan lebih 

(kurang) dan menggunakan lebih 

(kurang) input menengah, dan 

sebagainya.  

 Pada saat itu, tabel terbaru input-output 

tersedia untuk Catalonia, mengacu pada 

tahun 1987, digunakan sebagai titik 

awal. Dengan menggunakan teknik 

statistik penyesuaian, perkiraan ganda 

dibuat dari tabel ini: perkiraan waktu 

(1987-2001) dan ramalan teritorial (dari 

Catalonia ke provinsi Tarragona, 

wilayah Camp Baix dan, akhirnya, 

kelima kota yang berdekatan dengan 

Vandellòs I PLTN). 

Studi tentang dampak ekonomi dari efek 

pembongkaran PLTN Vandellòs I 

ditujukan mengambil tiga wilayah 

teritorial yang berbeda sebagai acuan: 

 

(1) Pertama, efek pada penciptaan    

kegiatan dan pekerjaan di provinsi 

Tarragona dievaluasi. 

(2) Kedua, penciptaan aktivitas dan kerja 

wilayah sekitar PLTN (Baix Camp) 

dinilai. 

(3) Akhirnya, penciptaan kegiatan 

ekonomi dan lapangan kerja di lima 

wilayah kota sekitar PLTN Vandellòs I 

(Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 

L'Ametlla de Mar, Mont-roig del Camp, 

Tivissa dan Pratdip) diperkirakan. 

 efek Investasi, efek konsumsi dan 

efek total 

Jumlah pengeluaran langsung yang 

disebabkan oleh penutupan PLTN 

memperhitungkan semua kategori 

permintaan yang terkait dengan 

penutupan tersebut dan sektor 

terhadap mana mereka diarahkan. 

Mengingat bahwa penilaian 

dari dampak ekonomi yang 

diperlukan semua biaya terkait yang 

diperhitungkan secara mendalam, dan 

mempertimbangkan tidak hanya 

investasi yang diperlukan untuk 

menyelesaikan penutupan fasilitas 

tetapi juga permintaan yang timbul 

dari konsumsi  

para pekerja secara langsung terkait 

dengan proses pembongkaran. 

Sebagian besar dampak ekonomi 

dijelaskan oleh investasi dalam 

pembongkaran, sementara konsumsi 

pekerja pembongkaran membuat 

kontribusi lebih rendah.  

 efek Langsung, tidak langsung dan 

induksi 

Pembagian efek keseluruhan pada 

pendapatan ke langsung, efek tidak 

langsung dan induksi dapat dilihat 

pada Tabel  

3. Dalam tabel ini, dapat diamati 

bagaimana efek keseluruhan secara 

signifikan menguatkan permintaan 

langsung disebabkan oleh proses 

pembongkaran. 

 Efek pada pekerjaan 

Efek kerja ditunjukkan pada Tabel V-

10, di mana perbedaan dibuat antara 

dampak terhadap pendudukan 

disebabkan oleh pembongkaran dan 

dampak pada pekerjaan disebabkan 

oleh konsumsi pekerja. Sekali lagi, 

sebagian besar dampak ekonomi 

dijelaskan oleh investasi dalam 

pembongkaran, sementara konsumsi 

pekerja pembongkaran membuat 

kontribusi lebih rendah. 

 efek Ganda 

Tabel 5 menunjukkan efek ganda 

pada pendapatan produksi di setiap 

wilayah 
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 dianalisis dalam studi tentang dampak 

ekonomi dari pembongkaran dari 

PLTN Vandellòs I. 

 

4. KESIMPULAN 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Dampak sosial ekonomi akibat 

dekomisioning reaktor nuklir terjadi pada: 

a. Pekerja instalasi 

b. Masyarakat lokal 

c. Masyarakat lebih luas 

 

2. Terdapat   efek potensial sosial ekonomi  

terhadap masyarakat lokal akibat 

dekomsioning reaktor nuklir, efek tersebut 

adalah: 

(1) Kegiatan ekonomi; 

(2) perubahan demografis; 

(3) Layanan; 

(4) Kebijakan dan kebutuhan dana. 

 

 3. Penghentian kegiatan ekonomi 

menyiratkan dampak ekonomi negatif dalam 

wilayah di mana kegiatan yang didirikan, 

seperti yang terjadi dengan Vandellòs I. 

Namun demikian, bahwa dampak negatif 

telah diatasi dengan penciptaan kegiatan 

ekonomi baru yang terkait dengan proses 

dekomisioning.   

 

Tabel 3. Efek langsung, tidak langsung dan induksi[2] 

 

Tabel 4. Efek pada pekerjaan [2] 

 

Tabel 5 Perbanding Efek Ganda [2] 
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TANYA JAWAB DAN DISKUSI 

 

1. Penanya : Anton Reardy BBA (LSM 

Lingkungan Hidup FEBE) 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah ada semacam kontrak masa 

sewa suatu daerah untuk Plant 

Nuklir, apa itu 30 tahun, 50 tahun 

atau selama-lamanya? Untuk 

mendapatkan keamanan masa 

operasi. 

 

Jawaban: 

- Pada Umumnya usia suatu instansi 

nuklir (PLTN) beroperasi berkisar 

antara 40 – 60 Tahun, kalau tidak ada 

masalah keselamatan dan keamanan 

operasi. Setiap 5 Tahun dilakukan 

Periodic Safety Review oleh 

pemegang izin. Suatu daerah yang ada 

PLTN-nya biasanya dimiliki 

pemegang izin.  
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