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Pengantar 
 
Diskusi Keputusan PLTN di milis Kagama Virtual (alumniUGM@googlegroups.com) berlangsung sejak 

24 Maret 2011 dan berakhir pada  12 April 2011. Terdapat 273 komentar dari 33 orang kontributor yang 
tercatat konsisten terhadap topik. Namun apabila ditotal berdasarkan asal topiknya, maka terdapat 304 
komentar secara keseluruhan dan  41 orang kontributor (lihat gambar di bawah). 
 
 

 
 

Sebagai isu yang sempat kembali mencuat, PLTN di Indonesia selalu mengundang pro dan kontra. 
Sayangnya perbedaan pendapat mengenai nuklir sebagai energi alternatif sering berujung pada keputusan 
tanpa bentuk. Diskusi tentang hal ini dianggap bersifat anti kesimpulan. Salah satu penyebab utamanya, 
keragu-raguan. Karena itulah, milis Kagama Virtual mencoba mengangkat permasalahan ini serta 
memperlakukannya sebagai masalah kebangsaan yang harus segera dituntaskan. 

 
Topik keputusan masalah PLTN ini merupakan topik terpanjang di milis Kagama Virtual hingga saat 

tulisan ini disusun. Sedemikian menariknya topik ini, hingga melibatkan berbagai pihak dengan latar 
belakang keilmuan yang berbeda-beda. Kemajemukan sudut pandang ini menghasilkan berbagai ide dan 
terobosan yang mampu memperbarui pandangan terhadap nuklir. Harapan terbesar para kontributor dari 
pembahasan topik ini adalah terbentuknya wawasan pikir yang luas dan kokoh menyikapi nuklir sebagai 
energi alternatif di masa depan. 
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Penyusun awalnya ingin merangkum diskusi ini dalam bentuk tulisan yang singkat dan padat. Namun 
penyusun segera menyadari, bahwa semangat dan jalan berpikir diskusi ini tidak akan sempurna 
tersampaikan, apabila peringkasan seperti di atas dilakukan. Oleh karena itu, penyusun tetap mengikutkan 
secara utuh alur berpikir dalam diskusi ini, melalui kutipan terbatas sepanjang berlangsungnya pembahasan.  
Menurut penyusun, rangkuman maupun pengembangan akan lebih mudah dilakukan apabila kumpulan 
kutipan komentar pada diskusi ini telah terselesaikan lebih dulu. 

 
Dalam diskusi ini, penyusun juga menyadari dua hal yang tak kalah pentingnya, yaitu privasi 

intelektual dan energi kolektivitas. Proses pengambilan keputusan maupun penarikan kesimpulan tiap orang 
sesungguhnya bisa sangat berbeda. Sudut pandang, bekal sejarah, latar belakang keilmuan, dan aspek-aspek 
mendasar lainnya, mendorong tiap orang untuk berpikir dengan gaya dan tujuannya masing-masing. Diskusi 
ini menunjukkan secara lengkap, bahwa hasil penjelajahan pikiran yang berbeda-beda tadi adalah 
kewenangan tiap individu. Inilah yang penyusun sebut sebagai privasi intelektual. Seandainya hasil pemikiran 
tiap orang tadi digabungkan dan diarahkan pada tujuan yang mampu disentuh secara bersama, maka 
terjadilah sinergisasi ide. Penyusun menganggap sinergisasi ide sebagai penghasil energi kolektivitas. Dan 
diatas itu semua, penyusun percaya bahwa kondisi sinergi tersebut sebagai titik paling potensial untuk 
menghasilkan perubahan besar yang ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Indonesia. Perubahan kolektif 
bangsa. 

 
Penyusun mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan semua pihak yang telah 

menjadikan diskusi ini sangat menarik dan mencerahkan. Khusus kepada para moderator yang telah 
memberikan ruang sekaligus memandu diskusi ini agar terus bergerak maju, penyusun mengucapkan ribuan 
terima kasih. Semoga seluruh buah pikiran yang telah kita tuangkan mendatangkan manfaat dan perubahan 
ke arah yang lebih baik bagi kita dan Indonesia di masa mendatang. 

 
Salam perubahan ! 
 

Mewakili seluruh kontributor yang berbahagia, 
Penyusun sekaligus pembuka topik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan: 
Diskusi ini bersifat kritis serta disampaikan dalam forum khusus dan terbatas, yaitu milis Kagama Virtual. 
Keseluruhan materi yang ada di dalam tulisan ini adalah milik milis alumniUGM@googlegroups.com. Diskusi 
dilakukan dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di alam demokrasi. Penggunaan materi ini 
dibatasi di kalangan KAGAMA, kecuali ada keputusan lain secara langsung dari pengelola milis Kagama 
Virtual. 
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Daftar Kontributor Diskusi Keputusan PLTN Milis Kagama Virtual 

No Kontributor (diurutkan berdasarkan urutan pengutipan komentar) * 

1 Zulfadli 

2 Andi Rahmah 

3 Basir Sahuddin 

4 Akhmad Khusyairi 

5 Irvan Kristanto 

6 Sutoyo Saragih 

7 Eviyan Yanuar Hadi 

8 Ery Wijaya 

9 Valdi Riovia 

10 Aminulloh Anwar 

11 Nunung Widyaningsih 

12 Eko Blangkon Kusdiyanto 

13 Siswanto Cahya Bhuwana 

14 Tri Harso Sulistiyo 

15 Ginong Pratidino 

16 Ir R J Taruno Poedjohardjo 

17 Arief Prihantoro 

18 Nurcahya Priyonugroho 

19 Riwi Setiantoro 

20 Indra Andhika Rossadi 

21 Ronald Manik 

22 Sarjono Bregas 

23 arifoje 

24 Sulastama Raharja 

25 Albert Pratama 

26 Agus Cahyono 

27 adioranye 

28 Aditya L. Ramadona 

29 Hardian Syahputra 

30 Arum Kusumaningtyas 

31 Rovicky Dwi Putrohari 

32 Yunus Tohir 

33 Hendarto Adi 

 

 

 

 

 

* Karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi ruang tulisan ini, sejumlah pendapat dari beberapa 

kontributor dengan sangat terpaksa tidak ikut ditampilkan. 
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Diskusi Keputusan PLTN Milis Kagama Virtual 
 

No Komentar 
1 from Zulfadli zulfadli.sy@gmail.com  

to alumniUGM@googlegroups.com 

date Thu, Mar 24, 2011 at 5:55 PM 

subject Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailed-by gmail.com 
 

hide details Mar 24  
 

 
Membingungkan..! 
Terlalu banyak kajian tapi tidak ada keputusan. 
 
Sebenarnya apa pandangan final terkait dengan PLTN ini? 
 
Setiap pilihan pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. 
Tapi apa yang akhirnya dipilih? Lanjutkan ide menggunakan PLTN atau berhenti? 
Ayo pilih solusi yang terbaik, setelah itu lakukan. Jangan ada kesimpulan setengah hati. 
 
Saatnya KAGAMA bicara, 
Mari kita tentukan sekarang... 
 
Salam, 
Zulfadli 
 
http://www.antaranews.com/berita/250201/apa-kata-mereka-yang-kontra-pltn 
http://sains.kompas.com/read/2011/03/21/2306146/PLTN.di.Indonesia.Tidak.Harus.Dibatalkan 
 
========================================================================================= 
 
Apa Kata Mereka yang Kontra PLTN 
 
Jakarta (ANTARA News) - Gempa yang melanda Jepang 11 maret 2011 lalu memicu terjadinya ledakan pada 
pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut. 
 
Seiring kekhawatiran radiasi nuklir, kampanye menolak PLTN di Indonesia seolah mendapat momentum. LSM 
pecinta lingkungan Green Peace pun menggelar diskusi di Jakarta untuk mengkampanyekan gerakan anti 
PLTN Indonesia. 
 
"Apa sih motif para promotor PLTN itu sampai gemar mempromosikan pembangunan PLTN? Filipina dan 
Swiss saja menolak dan mengkaji ulang rencananya," kata Nur Hidayati, country representative  Greenpeace 
Asia Tenggara-Indonesia dalam diskusi Gerakan anti-PLTN Indonesia di Jakarta, Rabu. 
 
Menurut Hidayati, PLTN yang ada di dunia  ebanyakan dibangun pada era sebelum tahun 80-an dengan 
faktor gempa tak melebihi skala 7. 
 
"Sekarang kondisinya sudah berubah bahkan gempa Aceh saja sampai 9.1 SR dan Jepang 9.0 SR," katanya. 
 
Dia mengemukakan  PLTN bukan masalah reaktor dan teknologi saja tapi ada persoalan  politik, ekonomi, dan 
sosial. 
 
"Semua hal itu Indonesia bobrok, saya tidak habis pikir keantusiasan Badan Tenaga Atom Nasional yang ingin 
membangun PLTN," katanya. 
 

http://www.antaranews.com/berita/250201/apa-kata-mereka-yang-kontra-pltn
http://sains.kompas.com/read/2011/03/21/2306146/PLTN.di.Indonesia.Tidak.Harus.Dibatalkan
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Hidayati melanjutkan, PLTN punya masa berlaku maksimal 40 tahun, teknologi yang pada masanya sempurna 
akan usang. "Hal ini tak pernah dipikirkan oleh BATAN, soal pembongkaran dan monitoring selama ratusan 
tahun.Apakah layak kita mendapatkan benefit listrik selama 50 tahun tapi harus melakukan monitoring 
selama ratusan tahun." ungkapnya. 
 
Dia juga menilai bohong besar atas pernyataan bahwa  PLTN menjadikan Indinesia lebih berdaulat. 
 
"Kita hanya akan membeli teknologi dan tak mendapat aspek alih teknologi," katanya. 
 
Pendapat serupa  disampaikan oleh Iwan Kurniawan Doktor Fisika Nuklir Ekperimen, Lulusan Universitas 
Tsukuba Jepang. 
 
Dia  mengatakan teknologi nuklir tak pernah berhenti, mulai dari generasi 1,2,3 dan 4. 
 
"PLTN Fukushima itu generasi 2 dan Indonesia melalui BATAN menawarkan PLTN generasi 4," katanya. 
 
"Dosis normal radiasi yaitu 100 Milli Sieverts per tahun bagi pekerja yang ada PLTN dan di Jepang Radiasi dari 
ledakan bisa mencapai 400 Milli Sieverts sejam atau sama dengan orang yang bekerja di PLTN delapan 
tahun," katanya 
 
Mengenai ledakan di PLTN Jepang, dia memperkirakan gempa mempengaruhi bahan bakar di dalam reaktor 
dan mengganggu bahan bakar. 
 
"Dugaan saya ini bocor dan dalam kondisi ini orang yang disiplin dan berpendidikan tinggi seperti Jepang saja 
tidak mampu kalau hal ini diadopsi indonesia maka akan sangat berbahaya," katanya. 
 
"Tsunami menghancurkan genset, gempa menghancurkan sistem reaktor teknologi dan Jepang tak mampu 
menanggulangi bencana alam." 
 
Iwan menilai, dari sisi kegempaan PLTN di Indonesia termasuk rawan dan biaya yang akan dikeluarkan sangat 
mahal. 
 
"Dari sisi sumber daya manusia kita lemah, penanganan bencana Merapi, Aceh,  menjadi bahwa bukti kita 
belum sanggup." 
 
"Kalau terjadi di Indonesia dampaknya 3 kali Chernobyl. Jepang punya teknologi yang luar biasa tapi tetap 
tak  bisa atasi Fukushima, sedangkan yang ada di pikiran orang Indonesia  adalah membeli teknologi, bukan 
menciptakan teknologi." 
 
"Indonesia tak pernah mengembangkan apapun dalam teknologi PLTN, mahalnya teknologi pltn ini menjadi 
tanggung jawab rakyat inilah yang selalu saya kritisi," kata Iwan. 
(yud/A038) 
 
Editor: Aditia Maruli 
COPYRIGHT © 2011 
 
========================================================================================= 
 
PLTN di Indonesia Tidak Harus Dibatalkan 
 
KOMPAS.com - Gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang Jumat (11/3/2011) lalu memang telah 
mengakibatkan krisis nuklir. Sistem pendingin tak berfungsi sehingga sejumlah reaktor terancam lumer. 
Jepang harus sekuat tenaga mendinginkan reaktor dan berjuang melawan radiasi zat radioaktif. 
 
Melihat hal tersebut, beberapa kalangan di Indonesia menganggap bahwa PLTN adalah teknologi yang 
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berbahaya. Dengan adanya beberapa wilayah Indonesia yang rawan gempa, maka dikhawatirkan kasus 
Jepang akan terulang di Indonesia. 
 
Melihat kasus Jepang, haruskah pengembangan PLTN di Indonesia digagalkan? Benarkah tak bisa dipilih 
lokasi tertentu di Tanah Air yang tak rawan gempa sehingga pengembangan PLTN tetap bisa dilanjutkan? 
 
Prof. Dr. Zaki Su'ud dari Kelompok Keahlian Nuklir dan Biofisika ITB, serta Dr. Irwan Meilano dari Kelompok 
Keahlian Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB membahasnya dalam konferensi pers di ITB 15 
Maret 2011 lalu. 
 
Irwan mengungkapkan perbedaan wilayah geografis Jepang dan Indonesia. Menurutnya, tak ada lokasi di 
Jepang yang tak rawan gempa sementara Indonesia masih punya wilayah berpotensi gempa rendah. Dengan 
demikian, PLTN masih bisa dikembangkan. 
 
"Daerah-daerah inilah yang seharusnya digunakan untuk lokasi pembangunan PLTN," papar Irwan. 
Menurutnya, Jepang saja yang seluruh daerahnya berpotensi gempa 40 persen kebutuhan listriknya disuplai 
dari PLTN. 
 
Irwan mengungkapkan, berdasarkan peta zonasi gempa, Indonesia memiliki wilayah berpotensi gempa 
rendah, yakni Bangka Belitung, Kalimantan, dan bagian utara Banten. Wilayah lain berpotensi gempa tinggi 
dan sedang. 
 
Zaki mengatakan bahwa PLTN sebenarnya pantas dikembangkan. Dalam perbincangan dengan Kompas.com, 
tenaga nuklir memiliki kelebihan dibandingkan dibandingkan sumber energi alternatif lainnya. 
 
"Jangan lupakan fakta bahwa nuklir adalah sumber energi murah. Listrik dari PLTN hanya dihargai Rp 300 s.d. 
Rp 350 per kWh. Bahkan, PLTN generasi keempat dapat menyediakan listrik dengan tarif Rp 150 s.d. Rp 200 
per kWh," papar Zaki. "Inilah sebabnya pemerintah China saat ini menggalakkan pembangunan PLTN," lanjut 
Zaki. 
 
PLTN juga menurutnya memiliki kelebihan karena tidak menghasilkan emisi karbon seperti sumber lainnya. 
 
Zaki mengungkapkan, dalam membangun PLTN yang terpenting adalah belajar dari potensi bencana. "Buat 
desain yang meminimalisir terjadinya kerusakan akibat bencana. Pastikan margin of safety telah memadai," 
ungkapnya.  
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 from andirahmah91@yahoo.com  

reply-to alumniugm@googlegroups.com 

to alumniugm@googlegroups.com 

date Thu, Mar 24, 2011 at 9:01 PM 

subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailing list <alumniugm.googlegroups.com> Filter messages from this mailing list 

mailed-by googlegroups.com 

signed-by googlegroups.com 

unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
 

hide details Mar 24  
 

 
 
Selama pemerintahnya korup dan tidak mau bertanggung jawab:  
 
Say No for Nuke in Indonesia! 
 
Salam, 
Andi Rahmah 
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3 
 from Basir Sahuddin sir.airc@gmail.com  

reply-to alumniugm@googlegroups.com 

to alumniugm@googlegroups.com 

date Thu, Mar 24, 2011 at 9:04 PM 

subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailing list <alumniugm.googlegroups.com> Filter messages from this mailing list 

mailed-by googlegroups.com 

signed-by googlegroups.com 

unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
 

hide details Mar 24  
 

Kalau menurut saya, sebaiknya PLTN menjadi pilihan terakhir dalam mengatasi ancaman krisis listrik di negeri 
ini. (*kok ancaman ya, padahal dah krisis, kenapa? ya karna masih sering ada pemadaman dimana2, dan rasio 
elektrifikasi yang masih rendah, 65%). 
 
Untuk beberapa tahun ke depan, manfaatkan dulu potensi energi listrik yang aman yang kita miliki, sambil 
terus melakukan penelitian & pengembangan teknologi PLTN yang paling aman dengan berbagai 
pertimbangan ekstrim sekalipun. Bina & latih SDM yang akan mengelola PLTN tersebut, kalau perlu 
dikarantina agar handal untuk menjadi operator & pengelola PLTN. Kita butuh the best of the best dalam 
mengelola PLTN sehingga kesalahan terkecil sekali pun tidak terjadi. 
 
Mindset kita terhadap EBT (Energi Baru & Terbarukan) sebaiknya diubah, tidak lagi sebagai alternatif sumber 
energi tetapi harus sama dengan sumber energi yang lain. Kalau masih mindset alternatif yang dipakai, 
sampai kapanpun tetap tidak akan maksimal penggunaan & pemanfaatan EBT di negeri ini. 
 
Salam, 
Basir 
 

4 from Zulfadli zulfadli.sy@gmail.com  

to alumniugm@googlegroups.com 

date Fri, Mar 25, 2011 at 7:00 AM 

subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailed-by gmail.com 
 

hide details Mar 25  
 

Saya ingat sebagian besar negara-negara pengguna nuklir adalah negara-negara maju. Ini bukan berarti 
pikiran mereka lebih maju sehingga memilih menggunakan nuklir. Tapi ketersediaan energi listrik untuk 
industrilah yang mendorong meraka untuk menggunakan nuklir. Ketersediaan energi untuk industri 
berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dari sisi pendidikan dan aktivitas 
sosial masyarakat, kemudahan elektrifikasi juga mendukung peningkatan kualitas hidup warganya.  
 
Amerika tentang nuklir sana-sini, ternyata mereka sendiri pake, malah punya reaktor paling banyak di dunia. 
Iran bisa melesat maju seperti sekarang karena sadar bahwa nuklir adalah solusi untuk menjembatani 
kebutuhan energi listrik dengan semangat menjadi negara yang mandiri. 
Kalo masalah lokasi reaktor di dunia, ada beberapa yang juga terletak di lokasi rawan bencana gempabumi. 
 
Tapi ini semua lebih mengarah pada permasalahan ketersediaan energi listrik. 
Sehingga mereka "korbankan" rasa aman melalui hidup bergandengan dengan teknologi nuklir. 
Ini negara maju, yang mampu mengeksploitasi potensi energi lainnya selain nuklir. 
 
Lalu gimana dengan Indonesia? 
Saya gak menyangkal iklim keterbelakangan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Boro-boro reaktor 
nuklir, jembatan suramadu sehari dibuka aja langsung dipreteli lampu, baut dsb. Untuk dikilokan. Bayangkan. 
 
Tapi selanjutnya apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan ketersediaan energi listrik di 
indonesia? 
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Supaya kita bisa beralih dengan tenang ke solusi tersebut, tanpa lirak lirik lagi tentang nuklir yang sering 
disebut lebih besar risikonya daripada manfaatnya. Kondisi sekarang kan terjadi karena solusi tersebut belum 
ada. Makanya bolak-balik bicara nuklir terus. 
Artinya, ketika ada yang bicara tentang opsi nuklir, bisa jadi karena terdesak dengan tuntutan energi listirk 
yang (masih tetap) tidak bisa terpenuhi. 
 
Mohon pencerahannya. 
Salam hormat, 
Zulfadli 
 

5 from akhmad khusyairi a.khusyairi@gmail.com  

reply-to alumniugm@googlegroups.com 

to alumniugm@googlegroups.com 

date Fri, Mar 25, 2011 at 8:11 AM 

subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailing list 
<alumniugm.googlegroups.com> Filter messages from this mailing 
list 

mailed-by googlegroups.com 

signed-by googlegroups.com 

unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
 

hide details Mar 
25   

 
On 3/25/11, Zulfadli <zulfadli.sy@gmail.com> wrote: 
> Saya ingat sebagian besar negara-negara pengguna nuklir adalah negara-negara 
> maju. Ini bukan berarti pikiran mereka lebih maju sehingga memilih 
> menggunakan nuklir. Tapi ketersediaan energi listrik untuk industrilah yang 
> mendorong meraka untuk menggunakan nuklir. Ketersediaan energi untuk 
> industri berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di negara 
> tersebut. Dari sisi pendidikan dan aktivitas sosial masyarakat, kemudahan 
> elektrifikasi juga mendukung peningkatan kualitas hidup warganya. 
Sepakat dengan Bung Zulfadi, 
Memang ketersediaan pasokan listrik mendorong pertumbuhan industri dan 
ekonomi, ketahanan energi akan mampu mendorong investor untuk 
berinvestasi dimana implikasinya akan membuka lapangan pekerjaan 
sehingga roda putaran perekonomian akan berputar lebih cepat. 
jika kita mengacu kondisi yang sekarang ini terjadi, para investor 
masih memikirkan ulang untuk berinvestasi di Indonesia karena 
ketidakjelasan kebijakan pemerintah dibidang Energi ini. Mereka masih 
berfikir ulang bagaimana jaminan ketersediaan pasokan energi bagi 
industri yang akan mereka bangun, berapa kerugian yang akan dialami 
jika beberapa menit saja pasokan listrik dihentikan alias mendapat 
giliran pemadaman, kerugian tidak hanya dialami pada proses produksi 
saja, namun keberlangsungan komunikasi dengan client juga akan 
mengalami hambatan. 
 
> Amerika tentang nuklir sana-sini, ternyata mereka sendiri pake, malah punya 
> reaktor paling banyak di dunia. Iran bisa melesat maju seperti sekarang 
> karena sadar bahwa nuklir adalah solusi untuk menjembatani kebutuhan energi 
> listrik dengan semangat menjadi negara yang mandiri. 
Amerika mempunyai kepentingan dalam menentang pembangunan nuklir 
dinegara lain, karena mereka khawatir jika suatu negara memiliki PLTN, 
maka spent fuel nya, yang mempunyai kandungan plutonium tinggi, 
mempunyai potensi untuk dimanfaatkan pada bisang militer. 
Disamping itu, US mengetahui dimana suatu negara memiliki PLTN, maka 

http://zulfadli.sy/
http://gmail.com/
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dapat diprediksi pertumbuhan industri dan ekonominya akan semakin 
pesat, sehingga berpengaruh pada income pemerintah dan yang 
dikhawatirkan adalah kondisi yang terjadi di China, dengan dibangunnya 
beberapa PLTN di China maka pertumbuhan ekonominnya melesat dan US 
kedodoran menghadapi pertumbuhan ekonomi China yang tumbuh sebagai 
kekuatan baru. 
 
> Kalo masalah lokasi reaktor di dunia, ada beberapa yang juga terletak di 
> lokasi rawan bencana gempabumi. 
Memang terdapat beberapa lokasi PLTN yang rawan terjadi bencana, hal 
ini mempunyai implikasi pada nilai nvestasi yang harus disiapkan, guna 
memenuhi faktor safety requirement yang ditetapkan IAEA. 
 
Kalau melihat kondisi Fukushima, reaktor Fukushima I-1 memang dibangun 
pada era 60-an, dimana pada era itu safety requirement masih cukup 
longgar, sehingga perhitungan bahaya tsunami untuk kejadian yang 
terjadi bulan Maret ini lolos dalam perhitungan desain. Tapi untuk 
ketentuan IAEA yang baru, insyaAllah hal ini bisa diperhitungkan. 
 
> *Tapi ini semua lebih mengarah pada permasalahan ketersediaan energi listrik 
> *. 
> Sehingga mereka "korbankan" rasa aman melalui hidup bergandengan dengan 
> teknologi nuklir. 
> Ini negara maju, yang mampu mengeksploitasi potensi energi lainnya selain 
> nuklir. 
> 
> Lalu gimana dengan Indonesia? 
> Saya gak menyangkal iklim keterbelakangan masyarakat yang sangat 
> mengkhawatirkan. Boro-boro reaktor nuklir, jembatan suramadu sehari dibuka 
> aja langsung dipreteli lampu, baut dsb. Untuk dikilokan. Bayangkan. 
> 
Masalah klasik : 
Tidak bisa dikomparasikan antara kondisi PLTN dan Jembatan Suramadu, 
jangankan PLTN, kita bandingkan saja dengan Bandara Juanda. Kenapa 
baut2 pesawat disana, yang notabene banyak sekali logam, bahkan 
aluminium yang konon harganya lebih mahal dari besi (menurut tukang 
loak yang biasa lewat depan rumah..he..he..he..), tidak mengalami 
kejadian seperti di Suramadu? 
 
> *Tapi selanjutnya apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan 
> ketersediaan energi listrik di indonesia?* 
> Supaya kita bisa beralih dengan tenang ke solusi tersebut, tanpa lirak lirik 
> lagi tentang nuklir yang sering disebut lebih besar risikonya daripada 
> manfaatnya. Kondisi sekarang kan terjadi karena solusi tersebut belum ada. 
> Makanya bolak-balik bicara nuklir terus. 
> Artinya, ketika ada yang bicara tentang opsi nuklir, bisa jadi karena 
> terdesak dengan tuntutan energi listirk yang (masih tetap) tidak bisa 
> terpenuhi. 
> 
Sudah menjadi sunnatullah bahwa semua hal (termasuk teknologi) 
diciptakan berimbang, berimbang dalam arti sisi manfaat dan resiko, 
disinilah manusia dikaruniai akal untuk mengelola. 
Semua teknologi memiliki dampak positif dan negativ, namun bagaimana 
kita bisa meminimalisasi resiko sehingga manfaat yang besar dapat kita 
ambil dari hal itu. Kita ambil contoh dibidang transportasi saja, jika 
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kita mau aman, maka kita cukup jalan kaki, tapi kao kita mau cepat 
maka kita memerlukan pesawat. Pesawat yang terbang dengan ketinggian 
ribuan meter memiliki energi potensial yang cukup besar disamping 
energi kinetik yang juga luar biasa besarnya. Kedua energi inilah yang 
mempunyai resiko pada penumpang dan manusia dibawahnya. Oleh karena 
itu pesawat tetap digunakan dengan memimimalisasi resiko, misalnya 
meningkatkan safety requirement dan terbang diatas laut. 
 
Tidak berbeda dengan PLTN, PLTN generasi baru, setelah belajar dari 
berbagai keelakan nuklir yang pernah terjadi, banyak sekali pembenahan 
dilakukan, hal ini berimplikasi pada harga PLTN yang cukup mahal, 
namun hal ini dikompensasi dengan pemanfaatan bahan bakar nuklir yang 
sangat efisien dimana hanya diperlukan 1 kali penggantian bahan bakar 
selama 18 bulan (beda dengan PLT batu bara yang memerlukan puluhan ton 
batubara tiap harinya) dan jaminan pasokan listrik disamping energi 
yang dihasilkan sangat besar yaitu 1300 Mw untuk 1 pembangkit 
(dibandingkan dengan PLT batu bara, hanya kurang dari 300 Mw). 
 
Monggo dilanjut diskusinya... 
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Di China, pejabat senior aja segera dihukum gantung begitu terbukti melakukan korupsi. 
 
Artinya, pemerintahan yg bersih dan bertanggung jawab itu merupakan syarat mutlak yg harus dipenuhi klo 
mau bangun PLTN. 
 
Di Indonesia, fenomena melakukan kotupsi ala gayus dan bahasyim makin marak. Cuma di negeri kita kan 
setelah tersangka mendapat keputusan pidana langsung ngadain konferensi per dgn naskah pidato yg lebay? 
 
Formalitasnya hukuman 7 thn. Faktanya: berdasarkan praktek yg terjadi di rutan, cuma weekend nginap di 
penjara. Uang korupsi ratusan milyar kan lebih dari cukup utk menikmati kehidupan sbg pengusaha puluhan 
usaha waralaba. 
 
Buat saya, basi banget alasan klise "demi meningkatkan daya tarik investor, pertumbuhan 
ekonomi...bla..bla..bla", 
 
coba dicek deh berapa banyak alokasi APBN utk membangun bendung raksasa dgn alasan utk meningkatkan 
kapasitas PLTA, ternyata cuma jadi "monumen" yg gak berfungsi apa2. Karena Cacthment areanya dibiarkan 
berubah jd lahan industri dan permukiman. 
 Akumulasi kerugian akibat bendung2 raksasa itu tidak berfungsi sampe trilyunan! Pejabat2nya gak ada yg 
merasa bersalah tuh! 
 
Kalau utk menerapkan ilmu MKDU Irigasi 1 yg sederhana aja gak becus, trus masih ngotot mau bangun PLTN? 
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Mau berapa banyak lagi rakyat dibuat sengsara turun temurun? 
 
 Kita bisa ngomong secara teoritis dgn gampangnya karena yakin berada pada jarak aman, jika terjadi 
kebocoran. Bukan begitu? 
 
Apa Mas-Mas masih punya keyakinan yg kuat ttg keamanan PLTN puluhan ribu megawatt di Indonesia kalau 
jarak reaktornya hanya pd radius 30-50 km dr tempat tinggal keluarga kita? 
 
Kawan saya di koalisi, melakukan riset ttg konsentrasi timbal dalam darah anak2 SD di desa yg terletak di kab. 
Bogor. Hasilnya? Kurang dari 10% yang kadar timbalnya di bwh ambang batas! Penyebabnya adalah kegiatan 
peleburan aki bekas yg berada di wilayah itu. Kasus anak2 lahir dgn keterbelakangan mental dan lumpuh 
total juga bnyk dijumpai di wilayah itu. Kalau mau info lbh detail, sila kunjungi www.kpbb.org. 
 
Dari kasus ini saja, berapa besar kerugian ekonomi penduduk dgn beban anak2 yg dilahirkannya dalam 
keadaan cacat seumur hidup? Pertumbuhan ekonomi siapa yg diuntungkan dr aktifitas spt itu? 
 
Klo hal kecil spt ini saja pemerintah pura2 buta dan tuli, bgmn dgn hal yg lbh besar? 
 
Analoginya: 
 
Ujian masuk SD aja gak lulus, koq pengen sekolah di SMP :-P 
 
Salam, 
 
AR 
@transjakarta kor 6 
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Panggil Mbak aja Mas, spy gak minder sama saya karena beda generasi ;-). 
 
Saya memang bukan pakar nuklir, cuma belajar menggunakan logika: 
 
Hubungannya korupsi sama PLTN? Banyak banget, . 
Kalau tiap tahapan2 sbb biaya silumannya 40%, hasilnya: 
 
- FS dan AMDAL, 
asal2an. Yang penting terlihat wangun dan gak jadi temuan. 
 
- masa konstruksi, 
faktor keamanan struktur bangunan dieliminir spy uang yg ada masih cukup memberi keuntungan bg 
kontraktor. Klo ketebalan dindingnya sih pasti sama dgn spek, tp umur rencana kemampuan konstruksinya 
menahan radiasi cuma mereka dan Tuhan yg tahu berapa banyak  tereduksi. 
 
Toh kalau sdh lewat masa 3 tahun, sdh aman bagi mereka utk ngeles sbg bencana jika terjadi kebocoran kan? 

http://www.kpbb.org/
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- tahapan operasi dan perawatan 
 
Biaya perawatan yang terpangkas akan menurunkan tingkat keamanan dari instalasi peralatan yg digunakan. 
 
Analogi ini saya gunakan berdasarkan pengamatan : 
 
Bis Transjakarta yg umurnya baru 2 tahun aja bisa terbakar di tengah jalan dan melukai penumpangnya. Pdhl 
biaya perawatan tinggi yg menjadi dasar penentuan tarif, adalah biaya perawatan kelas 1. Di Kolombia, 
armada BRTnya yg sdh berusia 3-4 thn gak ada bedanya dgn armada baru. Padahal biaya perawatannya sama 
persis nilainya dgn Transjakarta! 
 
Jadi, 
Selama pemerintahan korup dan tidak bertanggung jawab, KATAKAN TIDAK UTK PLTN! 
 
Salam, 
AR 
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Setuju...  
Selama politik masih menjadi raja di negeri ini.. sehingga semua bisa dipolitisir... mungkin PLTN (bukan 
teknologinya, lho).. masih rawan dibangun di Indonesia.... its complicated.. he he , (IMHO).. 
Di Cina.. bukan tidak ada korupsi... cuma mereka bisa memanage korupsi he he (sekarang trendnya di sana : 
bukan kasih uang, tetapi memberikan barang2 mewah/bermerk.. makanya semua brand premium 
penjualannya melesat di Cina). Terutama di daerah selatan yang fokus di industri...(kadang2 Beijing tidak bisa 
mengendalikan secara sempurna). 
Ibarat Pohon, korupsi di cina itu mereka cuma mengambil buahnya saja, kalau di Indonesia, itu Pohon, buah, 
daun, ranting, batang dan akar disikat semuanya..(mungkin korupsi di cina , seperti korupsi jaman ORBA?.. 
masih ada sisa2nya serta disalurkan juga buat beasiswa supersemar, buat membangun tempat ibadah di 
daerah). 
 
kalau Pejabat senior cina digantung karena korupsi... yaa itu bagi yang benar2 keterlaluan dan orang cina 
punya peribahasa : Membunuh ayam buat menakuti monyet.. (sebagai warning buat yang lain supaya hati2... 
korupsi ya korupsi tapi yaa hati2, he he he). 
Dan menjadi public relations buat Pemerintah... 
 
Yang Pasti... yang dibutuhkan adalah ketegasan dari pemerintah, khususnya yang level top. 
Saat ini di china.. bukan hanya facebook, twitter dan situs jaringan sosial yang disensor... GMAIL dan google 
pun sudah dibungkam... 
bahkan , kata relasi saya (saat dinner).. sekarang pembicaraan telepon via HP akan langsung terputus apabila 
mengucapkan kata "protes' dalam bahasa cina.. 
Pembangunan di sana ... jalan tolnya sudah lintas negara... tapi proses penggusuran dll dilakukan dengan 
smooth... (yang protes yaaa disikat). 
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Dan juga rakyat cina bisa membedakan urusan politik dan urusan bisnis (ujung2 buat pembangunan)... 
urusan politik adalah urusan orang2 pejabat politbiro di beijing... pejabat2 politbiro di daerah bisnis cuma 
berfungsi sebagai regulator saja. 
Mungkin yang perlu dipelajari dari Cina , adalah bagaimana mereka melakukan distribusi kekuatan politik, 
keuangan, pertanian dll. 
Beijing : berkuasa secara politik/birokasi.. tetapi tidak berkuasa secara ekonomi , karena terpusat di daerah 
selatan dan timur (Guangzhou dan Shanghai). Daerah2 tengah dipusatkan sebagai daerah pertanian. 
Sedangkan kita... semuanya tersentral di Jakarta/Jawa... 
 
salam, 
irvan 
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Mendingan dilanjutkan aja, namanya mau maju ya harus berani ambil resiko... 
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Barangkali bu Andi, maksudnya begini. Budaya kita kalau beli barang KW1 yg datang KW2 penyelesaian ckp 
dng cincai, barang rusak belum waktunya, sah2 saja nggak ada korban manusia, paling hanya fulus !. Kalau 
mengelola PLTN, budaya spt ini, ... Kan bisa repot pak ?? 
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Mas dan Mbak sekalian,  
 
Setelah membaca sejarah beberapa negara maju , saya jadi punya kesimpulan sebagai berikut: 
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Untuk membangun perekonomian, faktor lingkungan hampir selalu menjadi nomor kesekian, bahkan 
cenderung dikorbankan, cobalah contoh di Eropa sewaktu revolusi Industri dikibarkan, lalu Jepang sewaktu 
membangun perekonomiannya pasca perang dunia ke dua, dan juga yg terbaru di China!! 
Setelah perekonomian berkembang, otomatis SDM, dan kesadaran masyarakat akan lingkungan menjadi 
berkembang juga, dan ini juga sudah dicontohkan oleh negara2 yg saya sebut tadi di atas. 
Ironis bagi negara berkembang, seperti Indonesia, ketika kita akan membangun, standart persyaratan kita 
sudah dituntut harus sesuai dengan yg negara maju punya, kalau tidak akan dibilang tidak pro-lingkungan. 
Padahal kita butuh membongkar hutan kita untuk biaya pembangunan, mengolah bahan tambang kita untuk 
pembangunan juga. Padahal negara2 maju juga sudah melakukan itu sebelum2nya. Ini saya curigai hanya 
sekedar upaya memberi utangan pada kita semata untuk keuntungan mereka 
Korupsi, selalu terjadi di negara berkembang, historynya juga di negara2 maju seperti itu sebelumnya.  
PLTN simbol sebuah negara maju, karena complicatednya sumberdaya yang digunakan, baik dalam keilmuan, 
ekonomi, maupun SDMnya sendiri. 
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Good Points Mas Ery... 
Jadi.. kalau Pemimpin kita tegas dan berani melawan hegemoni negara2 maju yang menghalang2i kita untuk 
naik level.. mungkin kita bisa maju . 
Tapi kalau gak tegas.. ya selamanya jadi bangsa paria... 
Jadi saat ini mau gak mau kita harus memasuki periode seperti eropa saat revolusi industri... No Pains No 
Gains!! 
Nah, kayaknya sekarang.. elite politik kita semuanya sudah terbelenggu dengan berbagai kepentingan 
negara2 maju... 
sebagian rakyat juga sudah terpecah2 dengan berbagai kepentingan (khususnya di kelas menengah yang 
seharusnya jadi agent of change)... apakah ini buah dari demokrasi yang kebablasan? 
 
irvan 
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Trimakasih mbak atas responnya; 
Saya tanggapi berdasarkan kompetensi saya saja ya; 
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On 3/25/11, andirahmah91@yahoo.com <andirahmah91@yahoo.com> wrote: 
> 
> Panggil Mbak aja Mas, spy gak minder sama saya karena beda generasi ;-). 
> 
> Saya memang bukan pakar nuklir, cuma belajar menggunakan logika: 
> 
> Hubungannya korupsi sama PLTN? Banyak banget, . 
> Kalau tiap tahapan2 sbb biaya silumannya 40%, hasilnya: 
> 
> - FS dan AMDAL, 
> asal2an. Yang penting terlihat wangun dan gak jadi temuan. 
FS dan AMDAL : 
Kebetulan saya bekeja pada bidang yang terkait dengan hal ini: 
Dari sudut pandang kami sebagai badan regulatory, kami tidak 
mempermasalahkan berapun biayanya yang diperlukan dalam FS dan AMDAL, 
namu kita akan melihat dan mengkaji apakah FS dan AMDAL yang diajukan 
sesuai dengan ketentuan yang ada, disamping itu kami pun akan 
melakukan verifikasi data yang diajukan oleh pemoho, jadi ketika hasil 
FS dan AMDAL tidak layak, maka akan kami tolak. 
Disamping kami, ada badan internasional yang juga akan turut mengkaji 
hal ini, oleh karena itu jika penyimpangan dilakukan dalam tahap ini 
maka dapat dipastikan pembangunan tidak akan dapat dilanjutkan. 
 
> 
> - masa konstruksi, 
> faktor keamanan struktur bangunan dieliminir spy uang yg ada masih cukup 
> memberi keuntungan bg kontraktor. Klo ketebalan dindingnya sih pasti sama 
> dgn spek, tp umur rencana kemampuan konstruksinya menahan radiasi cuma 
> mereka dan Tuhan yg tahu berapa banyak  tereduksi. 
Pembangunan PLTN TIDAK SAMA DENGAN MEMBANGUN JEMBATAN MAUPUN GEDUNG 
SIPIL LAINNYA. 
Dalam proses pembangunannya kita akan memberikan izin hanya jika pihak 
pemohon memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik oleh badan 
nasional maupun badan internasional (IAEA), dan beton2 yang dibangun 
(jika ditakutka dikorupsi) dapat diuji dengan teknologi nuklir (gamma 
kamera) yang dapat diketahui kualitas dari beton tsb. Jika hal ini 
sudah terlanjur dibangun oleh pemohon (pemilik instalasi) maka harus 
dilakukan pembongkaran (siapa yg rugi?), 
jika tidak dilakukan pembongkaran, maka dapat dipastikan izin 
komisioning (yaitu izin memasukkan bahan bakar, yg sebelumnya harus 
ada izin import bahan bakar) tidak akan diterbitkan. 
 
jadi disini yang punya kepentingan adalah investor, jika dia melakukan 
pekerjaan yang asal2an, maka dapat dipastikan hal itu merupakan 
pekerjaan MUBADZIR dan hilang investasi mereka. 
 
Terkait dengan kontraktor : 
sebagai ilustrasi, misalnya perusahaan saya mau mendirikan PLTN, maka 
saya akan membeli kepada vendor PLTN (Thoshiba, westing house, General 
Electric, dll), dimana vendor tersebut telah mendapatkan sertifikasi 
dari badan internasional, maka saya mempercayakan pembangunan PLTN 
kepada "dia", maka sudah menjadi kepentingan dia untuk mengawasi 
kontraktor lokal yang dia tunjuk untuk melaksanakan konstruksi. Jika 
dia tidak mengawsi dengan baik, maka bangunan yang dihasilkan tidak 
akan baik dan langsung saya bisa komplain, komplain kita akan 

mailto:andirahmah91@yahoo.com
mailto:andirahmah91@yahoo.com
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meruntuhkan reputasi si Vendor dimata internasional. Saya dapat 
mengetahui bangunan tsb memenuhi standar atau tidak hal ini bisa 
dibantu oleh badan regulatory nasional ataupun internasional. 
Jadi Vendor PLTN juga mempunyai kepentingan untuk menjaga "reputasi"nya . 
 
> Toh kalau sdh lewat masa 3 tahun, sdh aman bagi mereka utk ngeles sbg 
> bencana jika terjadi kebocoran kan? 
> 
> - tahapan operasi dan perawatan 
> 
> Biaya perawatan yang terpangkas akan menurunkan tingkat keamanan dari 
> instalasi peralatan yg digunakan. 
> 
> 
Terkait dengan biaya perawatan : 
Jika perawatan tidak dilakukan dengan baik, maka badan pengawas 
nasional dapat mencabut izin operasi yang diberikan. disamping itu 
pada lokasi PLTN ditempatkan inspektur yang mengawasi secara real time 
pengoperasian PLTN tsb. 
 
> Analogi ini saya gunakan berdasarkan pengamatan : 
> 
> Bis Transjakarta yg umurnya baru 2 tahun aja bisa terbakar di tengah jalan 
> dan melukai penumpangnya. Pdhl biaya perawatan tinggi yg menjadi dasar 
> penentuan tarif, adalah biaya perawatan kelas 1. Di Kolombia, armada BRTnya 
> yg sdh berusia 3-4 thn gak ada bedanya dgn armada baru. Padahal biaya 
> perawatannya sama persis nilainya dgn Transjakarta! 
> 
> Jadi, 
> Selama pemerintahan korup dan tidak bertanggung jawab, KATAKAN TIDAK UTK 
> PLTN! 
Kenapa dilakukan analogi dengan Bus Transjakarta? kenapa tidak 
dilakukan analogi dengan pengoperasian pesawat terbang, pengoperasian 
hotel yang telah mendapatkan sertifikasi hotel bintang 5? 
Tidak ada sertifikasi atau standar baku yang diterapkan dalam 
pengoperasian bus transjakarta, oleh karenanya kondisi transjakarta 
sekatrang amburadul. 
Pengoperasian pesawat terbang dan pengelolaan hotel berbintang 5 
mengacu pada standar baku internasioanal dan diawasi juga oleh 
internasional. 
 
DUA PERTANYAAN BUAT KITA, 
1. KENAPA KITA TIDAK PERNAH CURIGA DILAKUKAN KORUPSI PADA RING PISTON 
MOTOR BAJAJ? PADAHAL INDIA MERUPAKAN SALAH SATU NEGARA YANG TERKORUP 
DIDUNIA, toh hingga kini PLTN mereka aman2 saja. 
2. KENAPA KITA PERNAH CURIGA DENGAN ATPM (MOBIL INNOVA misalnya) BAHWA 
MOBIL YANG KITA BELI BAUTNYA ATAU KOMPONEN KRITIS LAINNYA KURANG 1, 
PADAHAL MOBIL TSB DIRAKIT DI CIKARANG OLEH ANAK BANGSA YANG ANDA TAHU 
PEMERINTAHNYA KORUP? 
 
Salam, 
 
AK 
TN '95 
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PLTN , pembangkit listrik tenaga NO Clear. Kali ya mbak andi 
valdi riovia 
BRI Pandeglang/FKT 96 
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Jawabannya sederhana Mas, 
 
Perakitan Innova dilakukan oleh swasta. Bukan pemerintah, baik dana investasi maupun pengoperasiannya. 
Itu sebabnya mengapa perusahaan swasta bisa jauh lebih maju daripada BUMN. 
 
Pemerintah korup, EGP dgn dampak negatif apapun yg terjadi akibat perbuatannya. 
 
Swasta? Akan berupaya menjaga asetnya dgn baik. 
 
Masih ingat kasus fuel pump bermasalah pd ratusan vios baru milik Blue Bird? Mereka menarik kembali 
produknya dan menggantinya dgn yg produk baru baik pd Blue Bird sbg penggunanya. 
 
Kalau soal pesawat, pernah melihat roda pesawat menggelinding lepas dari tempatnya saat akan take off, 
sementara SOPnya jelas menyatakan bhw pesawat yg dioperasikan harus lulus uji laik terbang? Pernah 
Menhub bilang, bhw itu kesalahan pihaknya dalam menerapkan standar uji laik terbang? 
 
Kalau dari lubuk hati paling dalam anda merasa yakin bahwa nuklir aman di Indonesia, coba usulkan 
kampung anda di mana seluruh keluarga dan kerabat anda tinggal, sebagai tempat pembangunan reaktor 
nuklir itu. Mau? 
 
Kalau gak mau, jangan ngomong soal nuklir di Indonesia. 
Pertanyaannya: Siapa lagi yang mau dikorbankan? 
 
Saya sih gak mau. 
 
Salam, 
AR 
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Dear mbak AR, 
Terimakasih atas quick response nya: 
 
On 3/25/11, andirahmah91@yahoo.com <andirahmah91@yahoo.com> wrote: 
> 
> Jawabannya sederhana Mas, 
> 
> Perakitan Innova dilakukan oleh swasta. Bukan pemerintah, baik dana 
> investasi maupun pengoperasiannya. Itu sebabnya mengapa perusahaan swasta 
> bisa jauh lebih maju daripada BUMN. 
> 
> Pemerintah korup, EGP dgn dampak negatif apapun yg terjadi akibat 
> perbuatannya. 
> 
> Swasta? Akan berupaya menjaga asetnya dgn baik. 
Sesuai dengan peraturan yang ada maka PEMERINTAH tidak boleh membangun 
PLTN, yang diperbolehkan itu BUMN, KOPERASI, SWASTA... 
jadi jelas bukan? 
 
> Masih ingat kasus fuel pump bermasalah pd ratusan vios baru milik Blue Bird? 
> Mereka menarik kembali produknya dan menggantinya dgn yg produk baru baik pd 
> Blue Bird sbg penggunanya. 
> 
> Kalau soal pesawat, pernah melihat roda pesawat menggelinding lepas dari 
> tempatnya saat akan take off, sementara SOPnya jelas menyatakan bhw pesawat 
> yg dioperasikan harus lulus uji laik terbang? Pernah Menhub bilang, bhw itu 
> kesalahan pihaknya dalam menerapkan standar uji laik terbang? 
 
Pengawasan operasi PLTN tidak hanya dilakukan oleh nasional tetapi 
internasional, say tidak berkompeten komentar dibidang transportasi. 
Jadi kalo pengawas nasional lalai, maka masih ada pengaws 
internasional, yaitu IAEA. 
 
> Kalau dari lubuk hati paling dalam anda merasa yakin bahwa nuklir aman di 
> Indonesia, coba usulkan kampung anda di mana seluruh keluarga dan kerabat 
> anda tinggal, sebagai tempat pembangunan reaktor nuklir itu. Mau? 
Penentuan tapak PLTN tidak berdasarkankemauan individu per individu, 
tetapi pemilihan tapak dilakukan berdasarkan suatu studi yang 
komprehenshif, dan sejak tahap ini (FS) badan internasional sudah ikut 
cawe2 dalam mengawasi proses ini. 
 
> Kalau gak mau, jangan ngomong soal nuklir di Indonesia. 

mailto:andirahmah91@yahoo.com
mailto:andirahmah91@yahoo.com
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> Pertanyaannya: Siapa lagi yang mau dikorbankan? 
Pembangunan PLTN tidak mengorbankan siapapun, mereka yang tergusur, 
jika lahan merekanya dianggap layak, akan diganti sesuai dengan 
ketentuan yg berlaku. bakan jika mau penduduk sekitar PLTN bisa 
mengajukan subsidi listrik. 
 
BTW sudah pernah ke kawasan PUSPIPTEK mbak? 
 
> Saya sih gak mau. 
 
Memang njenengan aslinya mana? jepara? babel? 
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No Pains No gains... 
kalau tidak mulai memanfaatkan tenaga nuklir... buat apa ya ada jurusan teknik nuklir di UGM (pertanyaan 
iseng, he he). 
IMHO... kita perlu membangun PLTN... Cuma.. yaitu : dengan standard yang terjamin (kayaknya di Serpong 
ada reaktor nuklir buat penelitian, kog harga tanah malah tambah naik ya di sana?). 
Politikus tidak boleh terlibat dalam prosesnya... biarkan ahlinya yang bekerja... 
 
Masalah lokasi.... masih banyak pulau2 kosong di nusantara.. kenapa tidak dibangun di sana, sekalian buat 
pemerataan pembangunan? 
Yang pasti studi pendahuluannya harus bersih dan valid... mungkin alumnus teknik nuklir dapt memberikan 
sumbangsihnya... 
Kalau menurut saya yang awam (dan melihat kejadian di jepang).. mungkin harus dibangun di daerah yang 
bebas gempa (tidak masuk daaerah lempeng yang sering gempa).. berarti : Jawa, Sumatera, Papua gak layak? 
Mungkin Kalimantan, kepulauan riau (malah bisa menjual dayanya ke singapore?). Selama bisa memberikan 
manfaat ke rakyat dan sosialisasinya baik (tidak dihasut oleh pihak lain) pasti banyak yang mendukung... Saya 
yakin dengan kompetensi ahli2 nuklir kita (tapi tidak dengan birokratnya yang berkuasa). 
Indonesia yang begini luas.. kog tidak ada lokasi yang tepat buat PLTN? 
 
irvan 
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unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
 

Mbak Andi,  
 
Pertanyaan saya sederhana, ada tiga pilihan: 
Mau listrik byar pet seumur hidup, atau 
mau hidup dalam resiko radiasi nuklir yang cepat atau lambat mematikan, atau  
mau hidup dengan resiko hujan asam, bahaya kematian prematur, kesulitan bernapas, dll akibat bahan bakar 
batubara yang pelan tapi pasti mematikan. 
Hehehe....medeni memang, tapi kita memang hidup dalam resiko, kecuali kalau mau byar pet. Oleh karena 
itulah teknologi diciptakan, memudahkan, mengurangi resiko, dan membuat hidup jadi nyaman. 
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Saya asli bangka.... 
tapi kalau pembangunannya sesuai standard... saya mendukung 100% PLTN ada di sana.. karena Bangka tidak 
masuk jalur gempa dan pastinya harus memberikan manfaat ekonomi ke penduduk lokal (minimal, biaya 
listriknya lebih murah?), dan listriknya nyala terus.. sekarang di bangka listriknya berasal dari PLTD warisan PT 
Timah saat jaya2nya dulu (jaman buyut saya masih kerja di Timah, listrik gratis).. sekarang dalam satu 
minggu, bisa 3 hari listrik mati.. sehingga banyak yang pakai genset... alangkah senangnya penduduk bangka, 
kalau listrik tidak seperti sekarang yang byar pet dengan adanya PLTN yang aman 
 
Salam 
irvan 
 

20 from andirahmah91@yahoo.com  

reply-to alumniugm@googlegroups.com 

to alumniugm@googlegroups.com 

date Fri, Mar 25, 2011 at 6:40 PM 

subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailing list 
<alumniugm.googlegroups.com> Filter messages from this 
mailing list 

mailed-by googlegroups.com 

signed-by googlegroups.com 

unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
 

hide details Mar 
25   

Mas Ery yg baik, 
 
Saya memahami bahwa hidup penuh pilihan. Oleh karena itu,  
Saya sdh merencanakan untuk merombak total bangunan tempat tinggal saya dlm 1-2 thn ke dpn dgn konsep 
sustainable development: 
 
1. Ketersediaan listrik dipasok dari solar cell yg dipasang di rumah saya. 
2. Air hujan dikonservasi dgn membangun sumur resapan yg dimensinya dihitung berdasar luasan atap 
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rumah, 
3. Sebagian kebutuhan gas utk memasak dipasok dari sistem sanitasi pengolahan limbah rumah tangga. 
4. Desain rumah menghilangkan kebutuhan listrik utk penerangan di siang hari dan pendingin suhu udara. 
Karena sekeliling rumah saya tanam 4 pohon berdaun lebar dan berbuah (phn jambu, mangga, duren, 
rambutan) plus berbagai tanaman perdu utk apotik hidup. 
 
Jadi, dengan cara itu saya merasa sangat damai memilih hidup sehat tanpa khawatir kekurangan suplai air 
bersih, PASOKAN LISTRIK TERJAMIN, dan suhu udara yg lebih sejuk di dalam rumah saya. Tetangga pun bisa 
mendapat benefit dari efluent sistem sanitasi dari rumah saya yg tidak mencemari lingkungan. 
 
Artinya, KITA DAPAT MEMILIH CARA YANG BAIK UNTUK MENIKMATI HIDUP bukan ? ;-). 
 
Kalau kita sendiri gak mau pada radius 10-30 km dari tempat keluarga kita bermukim ada instalasi reaktor 
nuklir, maka jangan mengusulkan adanya instalasi ini di manapun.  
 
Salam, 
 
AR 
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ikut aja polling di republika 
 
Rencana pembangunan PLTN kembali menjadi perdebatan menyusul krisis 
nuklir di Jepang. Setujukah Anda pembangunan PLTN di Indonesia untuk 
mengatasi krisis pasokan listrik? 
 
di pojok kanan bawah situs 
 
http://www.republika.co.id/ 
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Salut Mbak Andi,atas ide rmhnya...cuma solusinya jd dewe2 dong....lagi2 sendiri-sendiri Payah....,rmh sy aja 
sedia generator he3...salam 
 

http://www.republika.co.id/
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*Saya sdh merencanakan untuk merombak total bangunan tempat tinggal saya dlm 1-2 thn ke dpn dgn 
konsep sustainable development: 
 
1. Ketersediaan listrik dipasok dari solar cell yg dipasang di rumah saya. 
2. Air hujan dikonservasi dgn membangun sumur resapan yg dimensinya dihitung berdasar luasan atap 
rumah, 
3. Sebagian kebutuhan gas utk memasak dipasok dari sistem sanitasi pengolahan limbah rumah tangga. 
4. Desain rumah menghilangkan kebutuhan listrik utk penerangan di siang hari dan pendingin suhu udara. 
Karena sekeliling rumah saya tanam 4 pohon berdaun lebar dan berbuah (phn jambu, mangga, duren, 
rambutan) plus berbagai tanaman perdu utk apotik hidup. 
 
Wassalam 
«Nunung Widyaningsih»TS'78¤ 
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Mbak Andi,  
 
Wah mantab planningnya, saya sebagai orang energy planning sepakat. 
 
Seandainya warga kita sudah punya income yg lumayan saya yakin juga dengan sendirinya kita akan aware 
dengan hal2 tersebut. Karena kenaikan kemampuan finansial masyarakat akan berjalan seimbang dengan 
naiknya kualitas SDM dan juga kualitas lingkungan.  
 
Sekarang yang kita butuhkan itu adalah pemantik agar perekonomian kita itu maju, sehingga masyarakatnya 
juga punya income yg tinggi, sehingga otomatis semuanya akan terdorong menjadi lebih baik.  
 
OOT ya, tahukah Mbak Andi, PV itu sejatinya lebih kotor dari pada nuklir, bahkan bersaing dengan batubara 
dalam hal keramahan terhadap lingkungannya. Kok bisa? PV kan tidak mengeluarkan emisi dan juga radiasi? 
hehe iya memang, tapi proses pembuatan PV itu yg mengeluarkan bahan pengotor ke lingkungan :) dan PV 
itu capital costnya juga tidak murah, perawatannya juga tidak mudah. 
 
Sustainable development yg digembor2kan oleh negara maju itu sejatinya adalah sangat mahal biayanya 
mbak :) terutama bagi bangsa Indonesia yang sedang bergerak ke arah menjadi negara maju. Itulah kenapa 
hanya negara maju yang mampu mengaplikasikan sustainable development dengan bagus, bukan seperti 
negara kita, lha wong untuk bisa mbangun aja syukur, kenapa mesti digondeli dengan embel2 harus ikut 
syarat ini itu. 
 
Hal yang mendasar dulu mari kita penuhi (kebutuhan lisrik yang besar), lalu naek ke strata selanjutnya 
sustainable development 
 
Salam,  
 
Ery Wijaya 
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Oh iya tambahan,  
 
Kalau kita sendiri gak mau pada radius 10-30 km dari tempat keluarga kita bermukim ada instalasi reaktor 
nuklir, maka jangan mengusulkan adanya instalasi ini di manapun 
Oh tentu, saya mendukung kalau wilayah saya dijadikan tempat pembangunan PLTN, saya trust dengan 
teknologi dan SOPnya maupun SDM Indonesia yang mengoperasikannya, karena saya pikir banyak manusia 
Indonesia terpilih yg kualitasnya gak kalah dengan bule2 atau orang Jepang. 
 
Nah sekarang saya ganti tanya, kalau PLTN dibangun didekat rumah saya, lalu Mbak Andi mau gak ikut 
menikmati listriknya yg dijamin bersih tanpa polusi dan tidak byar pet, hehehe... 
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Mas Ery yang baik, 
 
Terima kasih infonya, namun 
Mengingat life timenya hingga 25 thn, saya kira ini pilihan terbaik. Emisi dan polutan yg dihasilkan pd saat 
proses pembuatannya akan jd sangat kecil jika dibagi dgn (365x25) kan?  
 
Jangan2 polutannya malah sdh bisa dibersihkan dengan mekanisme self purified yg dimiliki alam? 
 
Salam, 
 
AR 
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Kalau soal kualita SDMnya saya tidak meragukannya Mas.  
 
Monggo kalau mau membangun PLTN di wilayahnya Mas. Pasokan listriknya bisa untuk wilayah lain yg gak 
punya pilihan untuk menikmati listrik selain dari pemerintah. 
 
Kalau saya tetap stick dgn rencana yg sdh saya buat, hemat dan damai ;-). 
 
Salam, 
 
Andi Rahmah 
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Mas Akhmad, 
 
Saya setuju dengan ide pembangunan PLTN. Saya justru berharap PLTN itu malah dibangun secepatnya dan 
di Muria, karena pengguna listrik paling banyak ada di pulau Jawa (=> sebagian besar penduduk Ina ada di 
pulau Jawa). 
(Dibangun di pulau lain, apa ya optimal?) 
Apalagi IAEA juga sudah setuju dengan rencana penggunaan nuklir di Indonesia. Ini berarti kita gak kayak 
iran, yang dimarahi ama negara-negara maju gara-gara make nuklir, yang katanya riskan untuk 
disalahgunakan. Artinya juga, kita gak jadi sasaran permusuhan dengan amerika dan negara lainnya 
(setidaknya di awal pembangunan PLTN nanti). Dan ini sangat bagus untuk mengembangkan nuklir secara 
produktif. 
 
Muria ini tergolong relatif aman, karena tidak berada langsung di tepi subduksi antar lempeng yang aktif. 
Namun tetap punya sejarah kegunungapian purba, serta sejarah tektonik lampau yang bisa menjadi risiko 
raksasa bila teraktivasi kembali (dalam waktu ratusan/ribuan/jutaan tahun lagi ?). 
 
Tapi, 
Beberapa hari lalu, saya sempat baca artikel yang menarik dari DEN bahwa teknologi nuklir tidak tepat 
digunakan di Indonesia (saat ini), karena pembangunannya justru menciptakan ketidakmandirian energi. Ini 
keterbalikan yang sangat dihindari, terutama bagi negara yang ingin membangun PLTN. 
 
Kenapa? Karena disebutkan kalo kita hanya akan menjadi konsumen semata. Tidak ada alih teknologi, tidak 
ada perputaran ekonomi di kelas bawah, bahkan tidak signifikannya peningkatan kesejahteraan bagi kaum 
muda (penciptaan lapangan kerja yang minim, akibat kita hanya mengkonsumsi teknologi dan energi, tidak 
terlibat dalam produksinya.). 
Kita hanya bisa menjadi pembeli teknologi nuklir, kemudian kita akan diatur oleh pemilik teknologi ini secara 
tidak langsung, dan pada akhirnya kita terkungkung untuk mengikuti permainan pemilik teknologi nuklir ini. 
Kemungkinan terbesar adalah lahirnya kebijakan-kebijakan yang semata-mata profit oriented dalam 
pengelolaan nuklir ini. Ini jelas-jelas harus dihindari, karena semangat utama nuklir adalah akses bagi energi 
listrik untuk masyarakat secara luas. 
 
Nah, ketidakmandirian tadi apakah benar-benar berarti bagi kita di masa mendatang, sekalipun rasio 
elektrifikasi bisa terpenuhi dengan baik dan merata? 
Pembangunan PLTN yang memilih lokasi di Bangka, jelas menambah banyak alasan mahalnya energi nuklir ini 
untuk digunakan di luar pulau tersebut. Kalo untuk ekspor energi, kenapa tidak dibangun di Kalimantan saja, 
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kan bisa dijual langsung ke Malaysia atau Brunei yang satu pulau? Lalu, seandainya listrik dari nuklir ini mahal 
dan tidak terjangkau, apakah ada artinya bagi peningkatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, yang 
menjadi bagian paling besar dari penduduk indonesia? 
 
Rancangan pemanfaatan energi nuklir yang sekarang, membuat saya berpikir ulang tentang harapan 
ketersediaan listrik dari nuklir. 
Namun di sisi lain, solusi selain nuklir masih lebih rumit daripada yang bisa dibayangkan. 
 
Kita semua butuh solusi, 
Mas Akhmad dan yang setuju nuklir, harap menyampaikan gagasan mengenai rancangan pemanfaatan energi 
nuklir yang mampu menyelesaikan masalah diatas. 
Mbak Andi dan yang tidak setuju nuklir, harap menyampaikan gagasan mengenai jalan keluar bagi 
pemenuhan energi listrik selain menggunakan nuklir. 
 
Salam untuk solusi, 
Zulfadli 
 
Oya, Iwan Kurniawan yang jadi narasumber kontra nuklir di berita sebelumnya, apakah beliau Alumni UGM 
juga? 
Kalo betul, maka sangat diharapkan penjelasan lebih rinci dari beliau untuk kita semua. 
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@ Mbak AR, terimakasih atas ide2 brilliant nya; 
 
Seneng sekali saya mendengar ide brilliant ini, mungkin konsep ini 
bisa ditiru, namun tidak semua kalangan bisa mengaplikasikan ide ini, 
kalau saya punya rumah dengan lahan minimal 200 meter maka ide 
tersebut applicable untuk rumah saya. 
 
Sebagai tambahan informasi, daya yang dihasilkan oleh solar sel 
berkisar tidak lebih dari 50 watt/m2 solar sel, kalo saya punya lahan 
200 m2, jika yang 100 m2 saya gunakan untuk listrik, mungkin daya yang 
saya dapatkan maksimal 50 x 100 =5000 watt, lumayan untuk kebutuhan 
rumah tangga. Namun hal ini sulit diaplikasikan di Jakarta, dimana 
lahan RSS yang ada paling cuman 50-60 m2, kalo digunakan semua untuk 
solar sel memang lumayan, tapi rumah sulit mendapatkan pencahyaan 
matahari yang berfungsi juga sebagai disinfectant alami. 
 
Hal serupa juga dialami dengan kebutuhan Industri, berapa meter 
persegi yang dibutuhkan untuk memasok kebutuhan untuk proses produksi, 
kemudian kantor, mall, dll. 
 
Belum lagi kalo kita ga punya batteray alias aki, maka listrik hanya 
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bisa dipasok kalo pas cuaca cerah, kalau mendung , hujan atau malam 
hari? 
 
OK solusinya pake batteray atau aki, berapa banyak aki yang kita 
butuhkan untuk menyimpan daya? berapa rupiah investasi yang dibutuhkan 
untuk membeli batteray? 
Belum lagi biaya maintenance nya, disamping itu aki (mengacu pada aki 
mobil) hanya berumur tidak lebih dari 1 tahun, kalo sudah begitu 
berapa banyak timbal yang dibuang tiap tahunnya? belum lagi limbah 
plastik casingnya. Jatuhnya berapa harga listrik per KWh nya? 
 
Bukannya anda mengatakan didaerah banten gara2 prose pengolahan aki 
mencemari lingkungan? 
Trs, berapa volume ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan aki tsb?  
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Mas Zulfadli, 
Terimakasih atas positive response nya, saya akan me-response sesuai 
kompetensi saya aja ya mas..:D 
 
On 3/25/11, Zulfadli <zulfadli.sy@gmail.com> wrote: 
> Mas Akhmad, 
> 
> Saya setuju dengan ide pembangunan PLTN. Saya justru berharap PLTN itu malah 
> dibangun secepatnya dan di Muria, karena pengguna listrik paling banyak ada 
> di pulau Jawa (=> sebagian besar penduduk Ina ada di pulau Jawa). 
> (Dibangun di pulau lain, apa ya optimal?) 
> Apalagi IAEA juga sudah setuju dengan rencana penggunaan nuklir di 
> Indonesia. Ini berarti kita gak kayak iran, yang dimarahi ama negara-negara 
> maju gara-gara make nuklir, yang katanya riskan untuk disalahgunakan. 
> Artinya juga, kita gak jadi sasaran permusuhan dengan amerika dan negara 
> lainnya (setidaknya di awal pembangunan PLTN nanti). Dan ini sangat bagus 
> untuk mengembangkan nuklir secara produktif. 
> 
> Muria ini tergolong relatif aman, karena tidak berada langsung di tepi 
> subduksi antar lempeng yang aktif. Namun tetap punya sejarah kegunungapian 
> purba, serta sejarah tektonik lampau yang bisa menjadi risiko raksasa bila 
> teraktivasi kembali (dalam waktu ratusan/ribuan/jutaan tahun lagi ?). 
 
Terkait dengan kondisi tapak, saat ini IAEA telah menggodok revisi 
safety requirement terkait dengan Volcanology (DS 405) , hydrology dan 
meteorology (DS 417) menyikapi pengaruh iklim global dan pengalaman 
beberapa negara anggota dalam pengoperasian dan pembangunan PLTN. 

http://zulfadli.sy/
http://gmail.com/
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Saat ini, dalam draft safety guide DS 405 ini nantinya akan 
dipersyaratkan kajian evaluasi bahaya volcanology untuk jangka waktu 
10 juta tahun, ini semakin memperketat persyaratan keselamatan dalam 
evaluasi tapak PLTN. 
Semoga dengan adanya revisi DS 405 ini, kejadian volcanology besar 
dapat diperhitungkan dalam mendesain PLTN 
 
> Tapi, 
> Beberapa hari lalu, saya sempat baca artikel yang menarik dari DEN bahwa 
> teknologi nuklir tidak tepat digunakan di Indonesia (saat ini), karena 
> pembangunannya justru menciptakan ketidakmandirian energi. Ini keterbalikan 
> yang sangat dihindari, terutama bagi negara yang ingin membangun PLTN. 
 
> Kenapa? Karena disebutkan kalo kita hanya akan menjadi konsumen semata. 
> Tidak ada alih teknologi, tidak ada perputaran ekonomi di kelas bawah, 
> bahkan tidak signifikannya peningkatan kesejahteraan bagi kaum muda 
> (penciptaan lapangan kerja yang minim, akibat kita hanya mengkonsumsi 
> teknologi dan energi, tidak terlibat dalam produksinya.). 
> Kita hanya bisa menjadi pembeli teknologi nuklir, kemudian kita akan diatur 
> oleh pemilik teknologi ini secara tidak langsung, dan pada akhirnya kita 
> terkungkung untuk mengikuti permainan pemilik teknologi nuklir ini. 
> Kemungkinan terbesar adalah lahirnya kebijakan-kebijakan yang semata-mata 
> profit oriented dalam pengelolaan nuklir ini. Ini jelas-jelas harus 
> dihindari, karena semangat utama nuklir adalah akses bagi energi listrik 
> untuk masyarakat secara luas. 
 
Terkait dengan alih tekhnologi, saya kira Jepang pun pada saat 
pembangunan pertama PLTN nya ¨hanya¨ menjadi konsumennya (mungkin 
pembangunan Fukushima I unit 1 dan 2, dia langsung beli dari General 
Electric, namun untuk unit selanjutnya dia melibatkan Toshiba dan 
Hitachi), namun sekrang Jepang pun sudah punya produk sendiri dan 
mereka menjualnya ke negara lain. 
 
> Nah, ketidakmandirian tadi apakah benar-benar berarti bagi kita di masa 
> mendatang, sekalipun rasio elektrifikasi bisa terpenuhi dengan baik dan 
> merata? 
> Pembangunan PLTN yang memilih lokasi di Bangka, jelas menambah banyak alasan 
> mahalnya energi nuklir ini untuk digunakan di luar pulau tersebut. Kalo 
> untuk ekspor energi, kenapa tidak dibangun di Kalimantan saja, kan bisa 
> dijual langsung ke Malaysia atau Brunei yang satu pulau? Lalu, seandainya 
> listrik dari nuklir ini mahal dan tidak terjangkau, apakah ada artinya bagi 
> peningkatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, yang menjadi bagian paling 
> besar dari penduduk indonesia? 
 
> Rancangan pemanfaatan energi nuklir yang sekarang, membuat saya berpikir 
> ulang tentang harapan ketersediaan listrik dari nuklir. 
> Namun di sisi lain, solusi selain nuklir masih lebih rumit daripada yang 
> bisa dibayangkan. 
 
> Kita semua butuh solusi, 
> Mas Akhmad dan yang setuju nuklir, harap menyampaikan gagasan mengenai 
> rancangan pemanfaatan energi nuklir yang mampu menyelesaikan masalah diatas. 
> Mbak Andi dan yang tidak setuju nuklir, harap menyampaikan gagasan mengenai 
> jalan keluar bagi pemenuhan energi listrik selain menggunakan nuklir. 
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> Salam untuk solusi, 
> Zulfadli 
 
> *Oya, Iwan Kurniawan yang jadi narasumber kontra nuklir di berita 
> sebelumnya, apakah beliau Alumni UGM juga? 
> Kalo betul, maka sangat diharapkan penjelasan lebih rinci dari beliau untuk 
> kita semua. 
 
Sekedar sharing informasi : Iwan Kurniawan kalau tidak salah dia 
alumni fisika UI, s2 dan s3 nya di Jepang, sepertinya dia tidak 
mendalami reaktor nuklir. 
Pulang dari Jepang dia kembali ke instansinya, BATAN, namun ada 
konflik dan diduga dia kecewa karena tidak mendapatkan jabatan sesuai 
harapan dia, maka akhirnya dia bergabung dengan LSM anti nuklir. 
 
Salam 
 
AK_TN95 
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Mbak Andi,  
 
Ya, untuk solusi perindividu memang bagus, saya malah beraharap orang2 yg punya duit bisa begitu, dari 
pada beli listrik yg bersubsidi hehehe...cuman yg perlu kita pikirkan kan tidak kasus perkasus tiap individu, 
karena kita mencari solusi nasional. 
 
Untuk PV, semoga lifetime yg dijanjikan produsennya benar, dan tidak abal2, kalau saya menyarankan beli yg 
merknya terkenal (made in Japan atau Germany), dan jangan asal murah, karena bahan pengotornya kalau yg 
murahan (made in China terutama) itu besar, sehingga efisiensi produksi listriknya tidak sesuai dengan 
spesifikasi produk yang ditulisnya, ujung akhirnya juga life timenya tidak sesuai dengan yg diharapkan. Bisa2 
belum sampai 20 tahun sudah loyo tidak mampu menghasilkan arus listrik yg cukup. 
 
Atau kalau budgetnya terbatas dan hanya mampu beli yg made in China, pastikan dealernya mau 
memberikan service dan garansi yg baik, kemarin saya punya project di Gunung Kidul, pengangkatan air 
dengan solar water pumps, kami pakai produk China yg digaransi oleh WIKA, secara overall saya puas dengan 
layanan yg diberikan oleh WIKA. 
 
Kebetulan dulu saya pernah mengepalai lab energy technology di Asian Institute of Technology, lab saya 
punya peralatan untuk menguji kinerja dari berbagai merk PV yg beredar di pasaran, ya hasilnya seperti yg 
saya sampaikan tadi. Istilahnya, ada harga ada barang :D 
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Hehehe, lahan rumah saya gak nyampe 90 meter persegi Mas. Yang ada sekarang juga hasil gambar saya, yg 
dibuat utk latihan :-). 
 
Filosofi ruang itu kan bisa disiasati vertikal. RSS pun bisa punya 'cerobong' untuk mendapatkan cahaya dan 
sirkulasi udara yg lebih baik. 
 
Prinsipnya: 
 
kalau mau, pasti bisa! 
Fokus pada tujuan, 
jangan fokus pada rintangan. 
 
Soal apakah rumah impian saya bisa terwujud seperti yg saya inginkan,  Tolong doakan saja supaya saya 
diberi umur panjang dan kesehatan untuk bisa mewujudkan mimpi memiliki 'eco house' ini sebagai exercise 
utk sel2 abu2 di kepala saya. 
 
Mengenai kapasitas solar cell nya, saya punya konsultan yg memiliki pengalaman mendesain dan memasang 
instalasi solar cell ini 10 thn lebih. Kebetulan ybs teman main saya sejak saat di SMA dulu. Nanti kita lihat saja 
lah bagaimana bentuknya :-). 
 
 Salam, 
 
Andi Rahmah 
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Kok wis dho ribut..., lehe arep mbangun PLTN tanggal piro tho??? Ojo lali undangan slametane.., ngedum 
besekan... Wakakakakakak 
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seneng sekali diskusi dengan mbak AR yang punya konsistensi tinggi dan 
bisa menerima perbedaan pandangan. 
 
Semoga mbak AR diberikan kesehatan dan umur panjang dalam mewujudkan 
rumah impiannya, dan juga bisa bener2 ¨eco house¨ tanpa menambah beban 
lingkungan akibat keseringan ganti aki, saya yakin mbak AR lebih 
memahami dampak Pb akibat limbah aki yang mungkin akan digunakan dalam 
rumah impiannya. 
Sebagai bahan pertimbangan, aki dengan kapasitas 50mAh harga dipasaran 
udah mencapai sekitar 700 rb-an, tinggal kalkulasi aja, berapa daya 
yang akan disimpan, dan berapa banyak Pb yang akan dibuang 
kelingkungan setiap tahunnya. 
 
Semoga sukses mewujudkan ¨eco house¨ yang bener2 ramah lingkungan. 
 
Salam, 
 
AK/TN´95 
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BAU yang jadi paradigma pembangunan di negeri kita memang menyedihkan. 
 
Saya merasa bangsa Jepang bisa maju pesat karena budaya mereka yg menghargai karya seseorang. Sekecil 
apa pun kontribusinya pada masyarakat. 
 
Kalau saya sendiri bukan orang yg punya kepentingan dan bermain di isu ini, Mas. Yang membuat saya jadi 
berkomentar soal PLTN ini semata-mata karena alasan social engineering di pemerintahan kita yg payah: 
Budaya korupsi dan tidak bertanggung jawab. 
 
Kawan saya, Mbak Tri Mumpuni(kebetulan alumni ITB) di IBEKA bekerja me-listriki desa dgn program mikro 
hydronya. 
 
Ada yang salah dengan hal ini? Mereka mengajari arti menjaga sebatang pohon kepada penduduk setempat 
untuk kelangsungan pasokan listrik di desanya. Bukan hanya sampai di sana, mereka juga membentuk 
kelembagaan yg berfungsi untuk mengatur pembiayaan guna menjamin kontinuitas perawatan instalasi 
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perawatan mikro hydro itu. 
 
Mereka sudah bukan LSM lagi bentuknya, melainkan sebagai entitas swasta. Profesional.  
 
Mbak Tri Mumpuni baru agak mudah aksesnya ke ESDM setelah menerima penghargaan internasional 
karena kerja keras dan pengabdiannya utk melistriki desa.  
 
Salam,  
 
AR 
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salut buat kerja keras mbak AR dkk, itu suatu usaha yang positive 
untuk pembangunan bangsa, namun upaya tersebut sebaiknya tidak 
dibenturkan dengan upaya pemerintah untuk program-program yang 
mempunyai orientasi jauh kedepan. 
 
Kalo memang sama sama ingin berperan dalam pembangunan bangsa, maka 
tidak perlu saling menegasikan, malah seharusnya bisa memberikan 
resultan yang positf. 
 
Salam, 
 
AK/TN'95 
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Setuju mas Irvan,  saya rasa PLTN memang mau tidak mau harus dibangun (walaupun saat ini mau mbangun 
Geothermal jg).  
 
Untuk masalah desain saya rasa tidak ada masalah (saya tidak suka menyoroti hal politis, namun secara 
teknologi dan desain saja dikarenakan saya bekerja di dunia rekayasa). 
Dalam desain suatu plan entah itu Nuklir, LNG, Refinery pastilah semua desain itu direncanakan dengan 
matang. Mulai dari Fase FEED (Front End Engineering Design sampai fase EPC) 
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Dan, ketika kita mendesain plan itu pasti ada angka keamanannya, contoh filosofi nya ialah: 
- 1 fail safe = jika satu valve rusak maka masih aman 
- 10 fail safe = jika sepuluh valve rusak maka masih aman 
dll 
 
dan, ketika tahapan engineering, pastilah akan dilakukan Hazop analisis juga, hal ini dilakukan sampai fase 
konstruksi. adapun kegunaan dari Hazop ini ialah utk meminimalkan resiko. 
 
selama ini, proyek2 LNG maupun Refinery yang pernah saya kerjakan selalu peduli dengan lingkungan. 
Contohnya ialah Tangguh LNG, dimana ketika fase konstruksi, tiap pohon yang ditebang harus di data, diukur 
lingkar pohonnya. satwa dipapua pun sangat dilindungi, bahkan kemaren sampai mengeluarkan Jutaan dollar 
hanya utk relokasi satwa disana. 
Untuk Gorgon, ini lebih strict lagi, dimana pekerja konstruksi yang boleh masuk ke area dibatasi, proses 
assembly dilakukan diluar, semua satwa yang ada di barrow island tidak boleh diganggu maupun direlokasi. 
 
Jadi kami selaku tukang rekayasa sangat peduli dengan alam. 
 
mari kita bangun PLTN :D 
 
tHs 
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Saya sdh malas ngomong masalah teori, sejak masuk dunia kerja, kayaknya hampir semua keputusan lbh 
banyak ditentukan oleh kekuasaan & uang ! Teori hanya unt justifikasi saja, spy yg salah kelihatan bener ?? 
Makanya hasil pembangunan setelah 60 th lbh merdeka, saya melihat kemacetan di Jabotabek, banjir tdk 
teratasi, hutang menumpuk, pemadaman listrik bergilir, subsidi besar, gas menghilang, lingkungan rusak, 
ekonomi biaya tinggi, dsbnya. Bagi saya itu wajar, karena kita terbiasa melanggar Hukum Alam (bhs Qur'an 
Sunnatullah), sedangkan bangsa jepang, Eropa, USA, dsbnya yg tdk faham Quran, mereka justru paling taat 
dng Sunnatullah, ilmu no. 1 kekuasaan /hepeng /fulus akan mengikuti, makanya anda akan melihat kemajuan 
fisik yg tertata rapi, lingkungan bersih, dsbnya !! 
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Haahahah.. De Dino nanggap wayang gak ? Kalau aku mah nunggu duren runtuh aja deeeh.. Sapa tau dapet 
cipratan rezeki baik mau PLTN atau gak... Kkkkkk.. 
 
Di forum ini kaya' nya banyak ahli Energy.. 
Kalo saya boleh tahu, berapa sih kira2....kebutuhan Indonesia 25 tahun mendatang atau dengan dimensi yg 
lebih kecil.. Untuk Jawa Bali Aja deh... 
Saya menanyakan untuk 25 th, karena rata2 umur generator diatas 18 tahun, kinerjanya sdh senin-kemis 
(karena banyak hal). 
 
Kemaren ada cuplikan kebutuhan.. Energy listrik.. 
Dari UGM bilang 100 GW, dari BPPT bilang 150 GW, Pedagang ? Bilang 450 GW,, GreenPeace ? 
 
Kalau ada yang punya data, (gak usah Indo Raya scopenya terlalu luas). Unt Jawa Bali aja.. Berapa % Power 
plant kita saat ini yang beroperasi dari semua yg terpasang.. Baik di musim penghujan (ombak besar) maupun 
di musim kering kerontang... 
 
Menurut saya, walau akan membangun PLTN atau tidak, kan kapasitas yg terpasang saat ini dan kapasitas yg 
operasi juga harus dihitung dengan baik ?  
Percuma ribut2 bangun PLTN atau tidak jika yang sudah ada aja sudah sangat loyo, karena kekurangan / 
kesulitan pasokan bahan bakar sehingga tidak mampu operasi di based load, atau karena breakdown 
(unschedule maintenance) .dll. 
 
Nah para ahli di forum ini,, coba tolong sajikan berapa % daya operasi pertahun dari semua pembangkit 
terpasang dan berapa % yang tdk mampu operasi krn breakdown, dan % yng tidak mampu operasi pd based 
load, termasuk proyek 10 G,  
 
Saya sedikit mengerti, betapa memprihatinkan maintenance dari generator2 kita, sehingga begitu banyak 
pembangkit kita tidak dapat operasi pada based loadnya..bahkan breakdown... 
 
Saya tidak paham energy strategy.dan planning, tapi saya paham soal maintenance dan repair generator..... 
 
Salam 
Sis 
PAT 81 
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Kalau yg resmi ada dua : RUPTL : Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (oleh PLN) dan RUKN : Rencana 
Umum Ketenagalistrikan Nasional (Pemerintah /ESDM). Untuk semua sistem di Indonesia termasuk Jamali 
(Jawa Madura Bali). Untuk pembangkit existing, program 10 G, ... rahasia dong, ... Kkkkkwkwkwk !! 
 

40 from Nino pratidino@gmail.com  

reply-to alumniugm@googlegroups.com 

to alumniugm@googlegroups.com 

date Sat, Mar 26, 2011 at 10:42 AM 

hide details Mar 
26   



Halaman | 31  
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Wow, diskusi ttg pembangkitan listrik ini sangat menarik, meski saya dari elektronika yg nyasar ke IT, tetapi 
dulu pak Tiyono (dosen TE) pernah crita ke kami klo bisnis listrik ke depannya sangat prospektif dan 
strategis..  
 
Saya memantau n banyak belajar, trims.. 
Btw, nanya nih, saya newbie, dari berita2 krisis nuklir Fukushima, saya baca bahwa PLTN tetap pakai turbin yg 
menggerakkan generator. Turbinnya diputer oleh uap dr air + panas uranium rod di reaktor. Sptnya kok mata 
rantainya panjang ya dan mirip dgn pembangkitan yg lain, apakah itu berarti losses-nya jg banyak? Apakah 
tenaga nuklir ini tdk bs di-harvest menjadi energi listrik secara lebih langsung? Misal bayangan saya spt 
transducer gitu (panas-jd electric)? Hehe, maaf bila pertanyaannya newbie. 
 
Salaam 
Ginong Pratidino (Nino), 
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PLTN yg ada sekarang sama dengan PLTU mengikuti Rankine cycle atau Regeneration Cycle, bedanya di PLTU 
pakai Boiler di PLTN pakai reaktor nuklir. Yg jelas semua pakai generator, jadi mas Sis paling banyak 
orderannya, nggak peduli jenis pembangkitnya, kecuali solar cell, .... Kwkwkw ! 
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Santai aja Mas Sis,  
(Maaf karena banyak yang pake pak dll, tapi saya masih pake mas. Nyesuaikan dengan kebiasaan sapaan 
standarnya milis, bukan berarti saya tidak hormat. Saya hormat sepenuhnya dengan orang yang saya ajak 
bicara. Tapi kalo ketemu langsung mungkin gak berani manggil mas, manggilnya pak dhe ...) 
 
Kalo PLTN dibangun kan kemungkinan perusahaan swasta ngembangkan energi listrik lainnya jadi terbuka.  
 
Kenapa? Saya sampaikan aja pendapat saya langsung, daripada ditanya-tanya lompat-lompat atau jumpalitan 
tentang logika. 
Ini kan menurut saya, umpami salah, nyuwun dilurusken. 
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Kalo energi dasar listrik dapat terpenuhi secara kuantitas (jumlah banyak) dan murah, maka subsidi negara 
bisa diprioritaskan pada pengembangan hal-hal yang lain. Apalagi kalo angka 65% rasio elektrifikasi yang 
sekarang bisa terpenuhi dari listrik nuklir, maka beban pemerintah semakin ringan. Nah setelah itu 
pemerintah tinggal konsentrasi ke daerah-daerah yang belum terjamah listrik aja. Buat pembangkit listrik 
tenaga solar atau batubara aja gak papa. 
 
Kalo masih mau ngembangin energi alternatif, ya bisa kerja sama dengan masyarakat atau swasta. Nah listrik 
tenaga kerjasama ini yang sebaiknya dilepas subsidinya. Penggunanya untuk industri atau masyarakat 
menengah keatas (yang punya kebutuhan listrik ekstra). Yang make ya bayar full.  
Dengan demikian, ada listrik harga murah ada listrik harga normal. Ada listrik negara, ada listrik kerjasama.  
Pemerintah bisa kembangkan program-program pendukung kesejahteraan lainnya, masyarakat bisa nikmati 
listrik, pengusaha bisa nikmati keuntungan. Sip kan? 
 
Nah nanti orderannya gak cuma dari PLN ama yang dalam negeri aja Mas SIs, tapi udah merambah ke 
perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan swasta itu, belum berapa tahun aja, udah dicek semua 
peralatannya je. Apalagi semakin lama nanti? Wah bahaya juga, nanti malah gak pernah puasa Mas Sis ini ;p 
Kalo udah terkenal, bisa-bisa jarang di indonesia karena sering pergi-pergi terus Mas. Kayak temannya yang 
darimana itu, jerman ya? 
Sukses dah... 
 
Tapi kalo PLTN digergaji orang, wehahaha, gak tau nanti gimana ;) 
Kiamat sugra mungkin....hehehe 
 
Oya, ini diskusi nuklir kita pada akhirnya gimana? Setuju atau menolak? Dengan syarat atau mutlak? 
 
Salam, 
Zulfadli 
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Karena masih berkepanjangan diskusinya, saya menyatakan tetap menolak keputusan membangun PLTN di 
Indonesia. 
hehehe, www.insist.com. boleh yaa. Alasannya: 
Baru 4% energi panas bumi Indonesia yang dimanfaatkan (menurut berita di metro tv yang beberapa jam lalu 
saya lihat) 
Negara kita terletak di garis equator = penerima energi surya terbesar di dunia, plus sumber energi alternatif 
lainnya (biodiesel, bio massa, dll) 
 
Artinya, kombinasi sumber-sumber energi terbarukan itu akan membangkitkan kegiatan ekonomi lainnya 
yang berkelanjutan. Gimana caranya, Mas-mas yang bergelut di bidang energi pasti lebih faham  
 
Salam, 
Andi Rahmah 
 

http://www.insist.com/
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Tenang mbak Rahma 
 
Semua orang dijamin haknya unt berpendapat kok.. Kan bukan zaman kenArok ... Kkkkkkk 
 
 
Kalau menurut data2 yg diberikan kemaren 
UGM bilang kebutuhan energy Listri 100 GW 
BPPT ; 150 GW 
Swasta : 450 GW 
 
Dalam waktu 10 th mendatang, kalau pemerintah tidak lagi bangun power pllant lagi, mungkin kapasitas 
terpasang saat ini hanya akan mampu beroperasi 60%an.. Apa lagi proy 10 GW yang skrg dalam 
pembangunan, itu made in china,, auxiliary dr pembangkit ini bener2 sangat payah.. Yg di cilacap itu belum 
lagi genap 1 th aux nya sdh banyak yang breakdown. 
 
Saya kemaren ada seminar Power Generation di Petro, mrk bangun 30MW made in china,, skrg mrk sdh 
mengeluh aux nya sdh banyak masalah, padahal baru 8 bulan running, dan blm serah terima, 
 
Saya pernah inspeksi PowerPlant di kudus, made in china, baru 9 bulan sdh breakdown, dan itu masih 
dioperasikan oleh pihak manufacturenya dan belum serah terima ke pemiliknya.. 
 
Saya bandingkan konstruksinya dengan Alstom, GE, Siemens, ABB dll... Hehehehe made in china itu bisa kita 
sandingkan antara motor honda deng mocin... 
 
Ada juga made in china yang handal "merknya Dung Fang", saya pernah malakukan repair, Alstom 87 MVA, 
baru 10 th breakdown, dan Dung Fang yg disebelahnya sdh 15 th belum pernah major overhaul. 
 
Kalau kondisinya seperti diatas, let say geothermal akan di maximumkan (perkiraan kapasitas seluruh geo di 
indo kira2 29 GWe). 
Sedang tenaga surya, perlu lahan yang sangat luas.. Tenaga air, ? Power hydro yg ada saja kalau mesin kering 
seperti cirata yg mrpkan salah satu hydro terbesar hanya mampu beroperasi dibawah 50% dari kapasitas 
terpasang, juga saguling...belum lagi masalah pendangkalan tiap thn kondisinya makin parah.. 
 
Jadi satu2nyanon fosiil power plant yang memiliki kapasitas terbesar cuma geo.. Itupun kalau indo mampu 
membiayai unt investnya.. 
 
Sepertinya PLTN tidak lagi tabu unt menjadi pilihan, dan sepertinya tidak ada sumber yang bisa menyediakan 
energy yg cukup unt indo, kec PLTN, walau ini hrs menjadi alternatif terakir. 
 
Mohon info dari temen2 PJB dan IP, apa ya merknya unt proj 10 G itu ?.. 
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Salam 
Siswanto 
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Benar Mbak Andi, 
 
Potensi panas bumi kita memang belum optimal dimanfaatkan. 
 
Saya dengar kendalanya ada 2 (yang ngomong Montty Girianna, BAPPENAS):  
1) keterbatasan data (=> risiko eksplorasi dan pengembangan yang sangat tinggi, sehingga mikir ribuan kali 
untuk terjun di dalamnya) 
2) kendala regulasi (=> izin operasi, dan sistem penjualan listrik yang diproduksi nantinya - berkaitan dengan 
monopoli PLN) 
 
Kedua-duanya udah dipikirkan solusinya,  
untuk keterbatasan data, diupayakan adanya dana bergulir untuk eksplorasi geothermal dari pemerintah 
untuk kendala regulasi, diupayakan adanya kemudahan-kemudahan khusus untuk bisnis geothermal. 
 
Tapi, ini masih belum berjalan. Perlu waktu sekian lama dulu baru bisa terwujud. 
 
Menurut saya geothermal ini cocok sekali dengan konsep listrik negara  dan listrik kerjasama tadi. 
Listrik negara lewat PLTN, listrik kerjasama ya bisa lewat geothermal, biomass, biodiesel, tenaga surya, angin, 
air, dsb. 
 
Kalo sumber energi lainnya, ada yang bilang masih belum dulu (terlalu mahal dibanding operasional, 
mengancam ketahanan pangan, dsb). Saya ya cuma dengerin aja kalo ada yang bilang gitu, tapi analisanya 
masuk menurut saya. 
 
Harga listrik kerjasama, kalo pemainnya udah banyak, maka kompetisi harganya juga makin menarik alias 
murah. Konsep bisnis bisa dipake disini. Jadi gak mikirin subsidiiii terus, sekali-kali boleh lah mikirin untung 
rugi ;p 
 
Mengimbangi pandangan Mbak Andi, saya juga ingin menyampaikan pikiran saya. 
 
Saya setuju dibangun PLTN di Indonesia dengan beberapa syarat, 
1) Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan dilakukan berdasarkan asas kualitas, 
keselamatan dan berorientasi masa depan (long life time). 
misalnya: teknologi paling... aman, manajemen paling...mantabh, dan seterusnya 
 
2) Skenario penanggulangan terhadap bahaya yang terjadi harus mampu meminimalkan risiko hingga 
mencapai batas normal  di daerah yang mengalami kegagalan (reaktor meledak, dst). 
misalnya: bila terjadi kebocoran radiasi di lokasi PLTN, maka pemerintah harus bisa mengendalikan risiko 
kebocoran tadi dan menurunkan tingkat radiasi hingga kembali normal (bisa pake tekonologi yang mampu 
men-de-radiasi lingkungan dan kontaminan, membuat penyimpanan reaktor yang bisa dilepas-pasang bila 
terjadi bahaya, menyiapkan area lokalisasi radiasi dengan membangun sarana sterilisasi di pulau-pulau kecil 
dan terluar di indonesia, termasuk riset dan pembaruan teknologi berkelanjutan setiap waktu tertentu 
dengan frekuensi yang rapat, dsb) 
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3) Listrik yang dihasilkan oleh PLTN harus semurah mungkin, lebih murah dari energi listrik lainnya yang ada 
di indonesia (bahkan mungkin dunia..hehehe). Semangat listrik nuklir adalah listrik yang dapat diakses 
masyarakat luas. Bila ternyata hasilnya tidak seperti itu, gak ada gunanya mbangun PLTN di Indonesia. 
 
Itu dari saya... ;) 
Monggo kalo ada yang lain 
 
Salam hormat, 
Zulfadli 
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Hehehe, mantaaps banget infonya.  
Saya jadi makin yakin klo kita hanya akan melakukan "pembunuhan massal" dan penderitaan tiada akhir bagi 
masyarakat klo ngotot bangun nuklir dgn kultur pemerintahan yg korup dan tidak bertanggungjawab.  
 
China juga punya PLTN kan? Nanti siapa yg bisa jamin klo peralatan utk instalasi nuklirnya bukan made in 
China?? 
 
Peace, Say No for Nuke!  
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Nah kalo ini jelas berat Mbak. 
 
1) Bagaimana kita mengukur kultur pemerintahan yang korup dan tidak bertanggungjawab. Supaya nanti kita 
bisa juga mengetahui kalo pemerintahan kita udah bersih dan bertanggungjawab. 
2) Apa yang menyebabkan kultur pemerintahan korup dan tidak bertanggungjawab. Supaya nanti kita bisa 
mengupayakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. 
 
Salam, 
Zulfadli 
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signed-by googlegroups.com 
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> O-------o-------o---i- 
> 
> Kwkwkwkwkkw... 
> Kalu di mark up, mustinya bangun 2 buah, ntar dapetnya cuma 1 1/2 buah... 
> 
> Kalau yang 1 buah sih bisa operasi, nah kalau yng cuma 1!2 njur piye... Jadi 
> boooom.... Matek lah kita.... 
> 
wah gampang Pak 
yg 1/2 buat mbangun gedung DPR aja 
dibangun dideketnya PLTN hehehe 
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....bikin PLTN di kepri aja..... 
 
begitu ada masalah PLTN, presiden telpon ke PM singapura "you mau bantu kita atau you mau ikut kena 
radiasinya....?" 
 
he he he..... 
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Ini ide bagus mas, sama seperti d bangka. Kalo d kepri bisa kena malay dan singpor 
 
valdi riovia 
BRI Pandeglang/FKT 96 
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....salam... 
 
tenaga surya itu setahu saya mahal biaya sen/kwh nya, terutama karena panel surya yang harganya mahal... 
 
tenaga angin juga sering kurang stabil, akibatnya baling-baling PLTangin sering mati tidak bergerak karena 
angin kurang kencang....artinya pasokan listrik dari PLT angin belum reliable....plus dampak sampingan yaitu 
suara ribut...... 
 
geothermal memang kita punya banyak sumber, sayangnya ada 1 syarat lagi, yaitu ketersediaan air dan 
jaringan transmisi, yang membuat biaya PTLG juga membengkak..... 
 
kalau biomassa ya bagus, namun kalau memakai minyak sawit yang kita butuhkan untuk minyak goreng, 
akibatnya pasokan sawit untuk minyak goreng akan berkurang dan mengakibatkan harganya bakal 
melambung.  pemakaian gandum untuk biofuel di eropa adalah salah satu penyebab harga gandum naik, 
selain gagal panen di Rusia....artinya penggunaan biomassa harus diikuti dengan pembukaan lahan baru agar 
suplai makanan tidak terganggu..... 
 
kalau untuk sumber energi terbarukan, saya pribadi lebih sreg dengan tidal wave generator, plt 
ombak.....sayang harganya masih muahal dan teknologinya baru tahun 2008 diaplikasikan secara komersial di 
Inggris.....ombak lebih predictable ketimbang angin, selain gratis dan dampak lingkungannya minimal. 
 
salam 
 
hendi 
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Salam mbak AR: 
 
Menolak boleh saja, tapi alasanya yang rasional dan ilmiah, kalo emosional akhirnya jadi debat  kusir, kita 
sesama alumni kan perlu mendiskusikan hal ini untuk pengayaan wawasan. 
 
Saya kira, Pemerintah ga pernah berpikir untuk membeli PLTN produk china, sejak awal digulirkannya PLTN 
(tahun 90 an) kPemerintah selalu melihat vendor vendor yang sudah terbukti membangun PLTN yang aman. 
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Dalam salah satu regulasi ketenaganukiran, Pemerintah hanya mengizinkan pembangunan PLTN yang sudah 
terbukti aman (proven technology), dan ini dibuktikan dengan penajagan yang dilakukan oleh pemerintah ke 
beberapa negara yang mempunyai PLTN yang sudah terbukti, diantaranya, General Electric, Westing House, 
Toshiba,dll 
 
Yang dimaksud pembunuhan massal bagaimana? 
Apakah anda sudah mendengar berita telah terjadi kematian sekian puluh atau sekian ratus bahkan ribuan 
akibat kejadian di Fukushima? Kalo korban mati akibat tsunami banyak, cuman hingga saat ini saya belum 
mendapatkan informasi resmi dari pemerintah Jepang ada korban akibat radiasi nuklir. 
 
Sekedar informasi buat mbak Andi, Nuklir mempunyai grade sendiri dalam penentuan kualitas suatu 
material, kalo selama ini kita mengenal KW1, KW2, dst, maka diatas KW1 itu ada istilahnya military grade, 
jadi standar khusus yang diterapkanoleh pihak militer, baru kemudian diatas military grade ada nuclear 
grade, nah ini yang dipakai untuk PLTN maupun teknologi nuklir lainnya. 
 
Salam, 
 
AK 
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seingat tph , dulu ada pemikiran / gagasan , kalau harga crude oil lebih dari US$ 25 / bbl ,maka energi 
alternative akan justified , nyatanya ??!! 
hal ini disebabkan buanyak yg belum menyadari bahwa energi fossil adalah non renewable ataupun 
replenishable (tidab bisa diperbaharui) .tph 
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Tengkyu Mas hendi, artinya kita punya banyak pilihan selain Nuke, iya kaan ;-) 
 
AR 
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Kakak saya cerita, kalau temannya yg tinggal 2000 km dr Chernobyl menyampaikan bahwa negerinya skrg 
menghadapi "cancer booming" akibat kebocoran pltn di Chernobyl. Detailnya akan saya cari tahu lagi.  
 
Kita lihat saja nanti apa yg terjadi dgn Jepang 10-15 thn yad. Dampak radiasi, selain kecacatan permanen juga 
kanker. 
 
Saya kira pola hidup hemat energi dgn desain bangunan yang meminimalkan kebutuhan penerangan dan 
pendingin udara. Prinsip Green Building sangat powerful utk mengurangi konsumsi energi.  
 
@Mas Ery, kalau 15% konsumsi listrik pd saat peak hour di negeri ini bisa dikurangi dgn gerakan hemat 
energi, setara dgn berapa ya dayanya? 
 
Saya lebih memilih mengoptimalkan kerja pembangkit listirik yg ada, jadi Mas Sis yg kebanjiran order! 
Hehehehe 
 
Salam, 
 
AR 
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Sepertinya Topik ini sangat menarik perhatian..banyak Pro dan Kontra 
 
Mbak Rahma Bilang : 
 
Saya lebih memilih mengoptimalkan kerja pembangkit listirik yg ada, jadi Mas Sis yg kebanjiran order! 
Hehehehe 
Saya secara pribadi sangat setuju MBAK...... 
 
Bisa dibayangkan bahwa Power Plant Kita saat ini sudah sangat Sepuh, mendekati masa Istirahat, baik dari 
sisi Generatornya maupun Turbine nya, sehingga sangat mempengaruhi kinerja mesin2 tsb, ditambah dengan 
kesulitan pasokan Bahan Bakar Gas, Batu bara (terutama di musim ombak besar), dan di musim kering (untuk 
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Hydro). 
 
Bisa bayangkan jika per tahun Pembangkit kita musti Istirahat dengan Rata-Rata 3GW.sementara 
penambahan pembangkit sampai saat ini baru ada 10GW dan belum beroperasi sepenuhnya. 
Kalau penambahan / pembangunan Pembangkit berlarut-larut sampai 10 th mendatang, Insya Allah Banyak 
Industri yang kembang kempis karena gak punya pasokan Listrik. 
 
Saya pernah diskusi dengan Industri Besar di Jawa, tentang kebijakan PLN dalam rangka memenuhi 
kebutuhan pasokan Listrik. 
 
Inudstri itu memiliki banyak plant, salah satu plant nya memiliki Pembangkit 30 MW, dengan kebutuhan 
Pasokan cuma butuh 9 MW, oleh PLN, perusahaan itu harus mengoperasikan Pembangkitnya dengan Beban 
MVAR 9, dengan begitu mereka jika akan menjaga cos phi 0.8, mereka harus mengoperasikan beban MW di 
kisaran 12. padahal mereka hanya butuh 9 MW untuk memenuhi kebutuhan listriknya. 
 
Dengan demikian mereka setiap hari memasok listrik ke PLN sebesar 2 MW, mereka tidak akan berani 
menurunkan beban MW, jika MVAR nya di patok mati sebesar 9 MVAR, jika mereka memaksakan untuk 
menurunkan beban MW nya, maka Rotor Generator akan kelelahan karena Thermal Stress, 
 
Karena dengan dipatoknyabeban MVAR, untuk mengejar Cos phi 0.8 mereka harus menaikkan Excitasi, 
dengan demikian arus rotor akan sangat tinggi, efeknya rotor akan menjadi panas, jadi agar arus excitasi 
rendah mereka harus menaikkan MW out put nya. 
 
Nah kalo kondisi keterbatasan kemampuan pasokan Listrik PLN ini berlangsung terus, bisa dibayangkan 
kerugian Industri.... 
 
Dengan kondisi saat ini, pembangkit kita bisa digolongkon sudah uzur, mau refurbishment? 
 
Untuk melakukan perbaikan atau rutin maintenance memerlukan waktu paling cepat 3 minggu (jika cuma 
overhaul), major repair bisa memakan waktu 3 bulan. untuk pengadaan baru (generator) dari mulai kontrak 
sampai running (commissioning) memerlukan waktu 18 - 32 bulan) tergantung size dan system 
pendinginannya.  
 
Banyak diantara kita tidak mengetahui kondisi pembangkitan kita saat ini, taunya marah karena BYAR 
PEEEEET,,,, dan tiap bulan harus bayar, telat ? segel !!!! 
 
dalam hal ini saya hanya ingin memberikan pandangan lain, untuk bahan diskusi,,,, 
 
untuk menambah pandangan rekans semua, silahkan lihat file terlampir berikut. 
 
Salam 
 
Sis 
PAT 81 
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@ Mas Sis, 
Terimakasih atas pencerahannya, memang kadang temen2 yang kontra itu tidak mengetahui kebutuhan dan 
bagaimana repotnya menyediakan pasokan listrik dan juga bagaimana kondisi riil dilapangan, kadang temen2 
hanya tahu, sekarang sudah terpasang sekian tanpa memikirkan umur pembangkit maupun turbinnya, 
kadang mereka hanya memikirkan hitungan diatas kertas saja, ada sekian giga potensi panas bumi, ada 
sekian giga potensi batubara, dst... 
Namun mereka tidak mengetahui berapa efisiensi dari pembangkit2 tsb, dan bagaimana susahnya 
mengembangkan pembangkit geothermal yang kondisinya sebagian besar di hutan2 lindung/gunung2, 
 
Saya ingin tanya mas: 
Kalau pembangunan pembangkit dari geo thermal, Sejauh mana pengaruh, (mulai dari pembangunan hinga 
dioperasikannya), terhadap kondisi hidrology disekitar lokasi pembangkit?  
@mbak AR: 
menulis : Kakak saya cerita, kalau temannya yg tinggal 2000 km dr Chernobyl menyampaikan bahwa 
negerinya skrg menghadapi "cancer booming" akibat kebocoran pltn di Chernobyl. Detailnya akan saya 
cari tahu lagi.  
 
Saya memang bukan praktisi kesehatan, seingat saya (mohon dikoreksi kalau salah) cancer itu penyebabnya 
macem2, mulai dari radiasi, MSG, rokok, mungkin juga alkohol, ataupun kondisi udara yang mungkin 
mengandung bahan/unsur karsinogen, atau bahakan kebiasaan hidup berjemur dibawah sinar matahari. 
Saya ingin mendapat informasi lebih detail, apakah sudah dipastikan bahwa cerita dari kakak anda, dimana 
cancer booming itu bener2 dari kecelakaan di Chernobyl? Mengingat cancer itu banyak sekali penyebabnya. 
 
Semoga diskusi ini semkain memperkaya wawasan kita, 
 
Salam, 
 
AK 
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orang sering hanya melihat dampak buruk radiasi Nuklir dr sebuah PLTN tanpa membandingkan dg dampak 
buruk dr pencemaran PLTA Batubara (pembangkit existing yg selama ini mensupply listrik masyarakat) dan 
dampak kerusakan lingkungan yg diakibatkan oleh eksploitasi tambang Batubara. Pernahkah dilakukan study 
cancer booming akibat penggunaan Batubara utk PLTA bagi lingkungannya, baik lingkungan sekitar 
pembangkit maupun lingkungan sekitar tambang ? Atau mungkin juga dampak kerugian ekonomi dan 
kerugian ekologisnya ?.... Apakah para penentang PLTN tersebut pernah melakukan study sbg pembanding ? 
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Bagi penentang PLTN dan setuju dg PLTA Batubara coba baca radiasi dari ash batubara yg selama ini telah 
memapar kita : 
 
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=coal-ash-is-more-radioactive-than-nuclear-waste 
 
http://pubs.usgs.gov/fs/1997/fs163-97/FS-163-97.html 
 
Kalau mereka penentang PLTN karena radiasinya kenapa selama ini dengan nyamannya menikmati radiasi 
dari ash batubara dan tidak pernah melakukan protes ? 
 
Atau karena semata2 ketidaktahuan mereka saja ? Kalau mmg tidak tahu semestinya lebih baik diam atau 
mencari tahu lebih dulu baru kemudian protes. 
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@ Mas Arief ; 
 
Terimakasih atas pencerahannya,  
Memang selama ini para penentang PLTN itu hanya melihat sisi buruk dari PLTN, tanpa melihat sisi buruk dari 
pengoperasian PLT batubara. Selama ini mereka mengira bahwa PLT Batu bara tidak mempunyai resiko. 
Dari pembangkitnya saja, efisiensinya sangat rendah, berdasarkan hasil dari kerja praktek seorang temen, dia 
menunjukkan bahwa efisiensi PTN batubara paiton tidak lebih dari 25% (@mas Eviyan mohon dikoreksi kalo 
salah). Kemudian kalo kita tarik kebelakan, berapa ribu hektar lahan di Kalimantan yang rusak akibat 
penambangan batubara, sampe2 ada temen yang tinggal di potianak (kalo ga salah) mengatakan bahwa 
Kalimantan ini sudah menjadi negeri SEJUTA DANAU, dimana2 gundul dan banjir.  
 
Kemudian berapa ton konsumsi batubara perhari untuk 1 pembangkit, belum lagi kalo kena ombak besar, 
mereka ga punya cadangan batubara yg cukup untuk lebih dari 3 hari (@ mas Eviyan, mohon dikoreksi kalo 
salah), jadi kalo ombaknya besar, siap2 aja byar pet.. 
Kemudian, dari sekian ton batu bara perhari, berapa ton buter (abu terbang) yang dihasilkan, bangaimana 
dampaknya terhadap pernafasan warga disekitar (belumtahu sampai brp KM), bagaimana pengaruhnya 
terhadap hujan asam, dampak sdari hujan asam itu sendiri bagaimana... 
   
Ash atau buter juga sebagian mengandung partikel/unsur karsinogen, apa sudah pernah diteliti cancer 
booming disekitar pembangkit batubara? 
 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=coal-ash-is-more-radioactive-than-nuclear-waste
http://pubs.usgs.gov/fs/1997/fs163-97/FS-163-97.html
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Sebagai info tambahan untuk diskusi, semoga informasi dari seorang teman ini tidak benar: 
Di Jepara, ada LSM yg menolak PLTN, mereka ingin membuktikan bahwa lebih baik menggunakan sel surya, 
mereka akhirnya membangun disana pembangkit listrik matahari disana, pada awalnya penduduk mau ikut 
kontribusi dalam membantu operational cost pembangkit tsb, namun stelah kurang lebih 1 tahunan, mereka 
ga mau lagi iuran, karena penduduk memandang lebih murah beli listrik dr PLN, akhirnya terbengkalai.... 
 
Salam, 
AK 
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Yg dikawatirkan oleh orang penentang PLTN kan adanya radiasi, tetapi sadarkah dengan penggunaan PLTU 
Batubara (maaf sebelumnya salah tulis PLTA) ash batubara jg mengandung Uranium (U-238) dan Plutonium 
(Pu-239) yg radiatif ? Dan paparan radiasi tersebut tdk under control. Bandingkan dg paparan radiasi yg 
terkontrol dari pembangkit Nuklir. Sebetulnya mana yg lebih berbahaya ? Tahukah mereka ttg bahaya laten 
dari PLTU batubara yg ada selama ini. Pernahkah para pemrotes radiasi tersebut jg memrotes keberadaan 
PLTU Batubara ? Jangan asal protes dengan cara tidak adil hanya karena keterbatasan pengetahuan anda. 
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Kalau begitu coba saja anda buat penelitian tentang cancer booming akibat fly ash batubara dan bandingkan 
magnitudenya dengan korban akibat ledakan Chernobyl pada radius 0-2000 km. Hitung berapa orang yang 
mati seketika karena ledakan nuklir, mati dalam kurun waktu 6 bulan, 1-2 tahun, 3 tahun, 5 tahun-10 tahun, 
dan 10-15 tahun pasca ledakan, hitung berapa banyak jumlah mereka yang menderita karena mengalami 
kecacatan seumur hidupnya dan melahirkan anak-anak yang mengalami kelainan. Hitung berapa kerugian 
ekonomi secara total, dan bandingkan dengan manfaat akibat pembangunan reaktor nuklir itu. dengan 
metode yang sama , anda hitung korban dan kerugian ekonomi akibat pembangunan pembangkit listrik 
menggunakan batubara atau solar cell. 
 
Salam, 
 
AR 
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Silahkan cari sendiri hasil penelitian lewat om gugel, siapa yg care dg hasil penelitian tersebut. Kalau sy kaya 
raya akan saya ikuti saran dari mbak Andi Rahmah dengan biaya sendiri. 
 
Sebenarnya pangkal masalahnya adalah penyakit paranoidnya Amerika sehingga selalu kawatir jika negara 
lain membangun PLTN ujung2nya dicurigai digunakan utk memperkaya bahan radioaktif utk keperluan 
senjata. Lebih baik mereka mendanai kelompok2 anti nuklir daripada mereka tidak bisa tidur krn paranoid 
semua negara menyimpan persenjataan nuklir. Lebih baik negara lain didorong menggunakan PLTU Batubara 
saja. Hasil penelitian yg tersebar dan bisa di trace di om gugel anggap saja semacam dokumen2 yg tersimpan 
di perpustakaan. 
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Pada 1 April 2011 09:21, <ariefprihantoro@kagamavirtual.com> menulis: 
 
Sebenarnya pangkal masalahnya adalah penyakit paranoidnya Amerika sehingga selalu kawatir jika negara 
lain membangun PLTN ujung2nya dicurigai digunakan utk memperkaya bahan radioaktif utk keperluan 
senjata. Lebih baik mereka mendanai kelompok2 anti nuklir daripada mereka tidak bisa tidur krn paranoid 
semua negara menyimpan persenjataan nuklir. Lebih baik negara lain didorong menggunakan PLTU Batubara 
saja. 
  
*** Teori konspirasi saya, ada 2 syarat kalo Indonesia pengen punya PLTN: 
1. Pastikan tidak akan ada orang seperti Ahmadinejad (karena Ahmadinejad ingin melenyapkan satu negara 
dari peta dunia, apalagi Osama bin Laden) menjadi pemimpin Indonesia. 
2. PLTN di-outsourcingkan ke perusahaan USA, seperti Westinghouse atau General Electric 
Selama 2 syarat itu tidak dipenuhi, maka akan selalu ada LSM yang ngrusuhi pembangunan PLTN di 
Indonesia. 
  
Disclaimer: karena cuma teori konspirasi ya jangan dipercaya :-) 
  
-Anung- 
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hehehe, coba baca komentar saya atas pidatonya Obama mengenai energy security di FB. 
 
Tapi, walaupun sulit dibuktikan, teorinya boleh juga tuh...untuk menghadang rencana pembangunan PLTN di 

Indonesia  
 
Salam, 
 
Andi Rahmah, TAP 057 
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Pada 1 April 2011 09:40, Irvan Kristanto <irvankristanto@gmail.com> menulis: 
> 
> walau ada disclaimer.. Mas Anung.. mau tanya: jadi LSM banyak yang membuat kampanye by order 
dong?... tergantung siapa yang bayar...(jadi ingat buku Micahel Crichton : state of fear.... ) 
 
*** Nggak persis gitu..., setiap LSM pasti punya goal dan obyektif 
yang menjadi concern mereka. Tentu saja ada idealisme dari tiap-tiap 
aktivisnya. Nah, jika idealisme ini ketemu dengan funding source yang 
bersedia meng-endorse concern mereka, ya akhirnya jalan. 
 
Saya percaya bahwa kalo di LSM itu idealisme ada dulu, baru funding 
mengikuti. Tapi idealisme saja tanpa funding, tentunya akan mati muda. 
Nah, motivasi dari para aktivis LSM kita sudah tahu: idealisme mereka 
adalah yang menggerakkan mereka. Tapi motivasi dari pemberi fund ini, 
kira-kira apa? Pencitraan? Persaingan bisnis? Kepentingan negara 
adikuasa? 
 
Nah, kembali lagi soal PLTN ini..., apakah kita pengen membangun PLTN 
ini karena memang kita butuh? Benarkah resikonya tidak bisa 
dikendalikan? Benarkah benefitnya bisa berkali-kali cost-nya? Manfaat 
lebih besar dari mudharat. Kalo sudah yakin, ya nggak perlu nunggu apa 
kata Obama dan LSM-LSM itu..., tapi kalo belum yakin butuh banget ya 
jangan maksa. 
 
Lha kita ini kok berwacana sana tergantung Tuan Obama dan LSM luar, 

mailto:irvankristanto@gmail.com
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sih? Kok nurut saja ikut irama yang mereka mainkan? Lha wong berpikir 
saja kok nggak bisa mandiri, sih? 
 
-Anung- 
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Saya mengikuti diskusi ini dari awal dan sekedar ingin menambahkan data agar diskusi menjadi lebih seru: 
 
Di bawah ini adalah data kematian per Terawatts hour energi yang dihasilkan: 
 
Energy Source Death Rate (deaths per TWh) 
Coal – world average 161 (26% of world energy, 50% of electricity) 
Coal – China 278 
Coal – USA 15 
Oil 36 (36% of world energy) 
Natural Gas 4 (21% of world energy) 
Biofuel/Biomass 12 
Peat 12 
Solar (rooftop) 0.44 (less than 0.1% of world energy) 
Wind 0.15 (less than 1% of world energy) 
Hydro 0.10 (europe death rate, 2.2% of world energy) 
Hydro - world including Banqiao) 1.4 (about 2500 TWh/yr and 171,000 Banqiao dead) 
Nuclear 0.04 (5.9% of world energy) 
 
 The air pollution data is mainly from the World Health Organization and the european study Externe. The 
World Health Organization compiled peer reviewed health studies on air pollution from many institutions. 
Occupational health and safety statistics track the deaths of workers in the different industries. 
 
sumber dari  sini.  
 
Kalau kita baca artikel di wikipedia mengenai Chernobyl, ada banyak sumber yang menyebutkan korban yang 
jumlahnya bervariasi, antara 4000 sampai dengan 985000 korban. Kalau perkiraan terburuk yang kita pakai 
untuk menghitung kematian per TWh, maka akan dihasilkan: 
 
     985000 kematian untuk 112000 TWh yang dihasilkan selama 45 tahun: ~ 9/TWh 
 
Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan batubara yang 161/TWh atau minyak yang 36/TWh. 
Perlu dicatat bahwa angka 9/TWh ini sudah memasukkan bencana nuklir terburuk yang terjadi karena 
kecerobohan yang disengaja. 
 
Sedangkan kalau kita bicara masalah Fukushima, PLTN di sana dibangun untuk mampu menahan gempa 
dengan magnitude 7,5 dan tsunami 7 m, sedangkan gempa 2011 kemarin mempunyai magnitude 9 dan 
tsunami mencapai 8 m. Itu artinya terjadi bencana alam yang di luar perkiraan. Hal semacam terjadi di 
Bendungan Banqiao, China. Bendungan dirancang untuk menahan banjir 100 tahun, tetapi terjadi banjir 200 

http://nextbigfuture.com/2011/03/deaths-per-twh-by-energy-source.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster#Assessing_the_disaster.27s_effects_on_human_health
http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam
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tahun, 170000 orang tewas karenanya, bandingkan dengan korban Fukushima. 
  
salam, 
Riwi // TE 98 
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Ralat, kalimat terakhir seharusnya; 
 
Bendungan dirancang untuk menahan banjir 1000 tahun, tetapi terjadi banjir 2000 tahun, 170000 orang 
tewas karenanya, bandingkan dengan korban Fukushima. 
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Sebenarnya kita kan cari solusi. 
 
Saya nangkap keberatan Mbak Andi sebelumnya ada pada bahaya nuklir karena kondisi pemerintahan yang 
tidak bisa diharap sepenuhnya.  
Kalo bicarakan kondisi, saya tambahkan lagi keberatan yang mungkin: tentang pemahaman masyarakat yang 
sangat terbatas tentang teknologi. 
 
Data pemerintah tidak bisa sepenuhnya diharap? 
Indeks persepsi korupsi kita masih 2,3. Pembangunan masih terkendala dimana-mana. Kasus mafia hukum-
pajak-kepolisian, masih belum bisa dituntaskan. Isu-isu politik ujung-ujungnya duit yang bernuansa 
pembodohan makin marak (pembangunan gedung baru DPR pake bentuk U terbalik di daerah rawan gempa 
kayak indonesia, haahh....? dsb). 
 
Data pemahaman masyarakat yang sangat terbatas:  
Masyarakat gergaji tiang listrik, masyarakat curi kabel, masyarakat curi listrik,air, dsb. Alat pengamat gempa 
yang dipasang di sekitar gunung api, sering banget hilang, dikilokan. Peralatan peringatan dini tsunami 
banyak juga yang tidak dikelola dengan baik, sering kejadian false alarm.  
Malah di sinabung dulu, peringatan erupsi gunung api sempat dibatalkan, padahal masyarakat udah ngungsi. 
Begitu masyarakat balik, langsung meletus. Korban gak perlu jadi berjatuhan.  
 
Apa keduanya ada kaitan dengan PLTN? Ya jelas ada. Gak cuma itu, keduanya juga berkaitan dengan masa 
depan indonesia, masa depan kita semua. Gak cuma orang-per orang, tapi sak negara. 
 
Tragis? Ya. 
Tapi, apa solusinya? 
Sebenarnya ini lho yang penting, solusinya..... 
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Salam, 
Zulfadli 
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Bener banget Mas Zul, saya terharu membaca emailnya. Dari awal saya sendiri menyatakan bahwa saya tidak 
meragukan kapasitas putra-putri bangsa kita mengenai teknologi nuklir. Akan tetapi, dengan kultur 
pemerintah dan masyarakat kita seperti ini, sungguh sangat mengkhawatirkan. 
 
Solusinya, ada banyak alternatif yang bisa diberikan pakar-pakar kelistrikan kita.' 
 
Salam, 
 
Andi Rahmah 
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Mana yg mau dibenahi dulu? Politik? Ekonomi? Infrastruktur? Industri? Budaya dan Pariwisata? Atau jangan2 
pemerintah g ada pemikiran kesana? Yg penting mengumpulkan kekayaan sampai masa jabatan abis, trus 
menghabiskan masa tua di singapur? Mending masa HMS, setiap pemerintahan jelas.. Ada Repelita, pelita.. 
Jadi arah pembangunan dan tujuan negara bs di kontrol.. Sekarang ya mau bikin apa2 g jelas.. Hanya sekedar 
"mroyek" buat cari profit.. Takutnya nanti proyek PLTN ini hanya jadi sekedar ajang cari untung segelintir 
orang.. Padahal kan resikonya cukup besar ketika PLTN ini jadi diwujudkan.. 
regards, 
 
indra "jaim" 
FIB-Arkeologi 2004 
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Teori yg kedua, saya agak setuju. 
Yg pertama terlalu jauh sepertinya. 
Hahahaaa 
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Kalo solusinya pake non nuklir, apakah kendala pemerintah dan masyarakat tadi teratasi Mbak? 
 
Salam, 
Zulfadli 
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Sent from my BregasBerry® Sinyal XL, Puji bagi Allah, Nyambung! 
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Saya terpikirkan soal teknologi yang dapat meminimalkan penggunaan energi listriknya makin kecil. Sebagai 
org awam, saya hanya menganalogikan dgn teknologi yg digunakan AC. Beberapa thn yg lalu, minimal daya 
yg digunakan utk starting AC min. 900 watt. Skrg, 300 watt juga sdh bisa utk AC 1/2 PK. Belum lagi dgn alat 
penghemat listrik yg cara kerjanya adalah dgn meningkatkan efisiensi penggunaan listrik. 
 
Dgn analogi sederhana itu, bukankah konsumsi energi listrik kita bisa dikurangi hingga 30% dari sisi teknologi 
peralatan elektronik/mesin yg digunakan? Ditambah dengan kombinasi gerakan hemat energi melalui desain 
bangunan yg memenuhi kaidah "green building", harusnya bisa diatasi masalah kelistrikan kita dgn sumber2 
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yg ada bukan? Tentu saja program ini harus menjadi program pemerintah, yg dilakukan dengan sistematis. 
Soalnya, mau bangun PLTN yg berbahaya itu tentunya pake dana APBN juga kan. 
 
Salam, 
 
AR 
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Analogi sederhanya memang benar Mbak Andi,  
 
Hanya saja pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan juga merangsang masyarakat untuk semakin banyak 
membeli AC. Jika dulu pas AC min 900 watt yang mampu beli dan bayar listrik hanya 1 orang tiap lingkungan, 
sekarang dengan daya beli yang tunggi bisa sampai 10 rumah dalam 1 lingkungan, belum lagi jika setiap 
kamar dipasang AC. Akhirnya tetap saja kebutuhan listrik akan tumbuh. 
 
Pertumbuhannya tidak sebanding dengan peningkatan efisiensi peralatan listrik 
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Ini analogi lainnya. 
Sekarang mobil hybrid yang ramah lingkungan, hemat penggunaan BBM, dll, udah ada. Tapi kenapa banyak 
yang gak pake? 
Ada keterbatasan lain yang menghambat penggunaannya, misalnya powernya kecil, harganya masih relatif 
mahal, nilai purna jualnya rendah, dst.  
Tingkat akseptabilitas teknologi juga mempengaruhi. 
 
Pertanyaan saya sebenarnya tentang masalah kultur pemerintahan yang korup dan keterbatsan pemahaman 
masyarakat Mbak. 
Bukankah pake non nuklir, keduanya tetap tidak selesai? 
 
Salam,  
Zulfadli 
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S'pore memiliki pembangkit listrik dg supply dari Indonesia (Jambi dan Natuna) ... Daya yg dihasilkan 10.000 
MW ... Mengapa kita mesti bingung2 mesti membangun PLTN sementara Gas kita jual ke S'pore ... 
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Maksudnya, ini adalah pertanyaan tentang pemerintahan yang tidak bisa diharapkan? 
 
Salam, 
Zulfadli 
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Karena kalo iya, kita semua sedang menantikan solusinya. 
 
;-) 
 
Zulfadli 
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Ya gitulah kira2 mas ... 
Kebetulan beberapa bulan yg lalu belajar ke pln-nya S'pore ...  
Mereka menggunakan batu bara dan solar cuma 11% aja sdgkan gas dari natuna dan jambi  
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Mas Arifoje mestinya baca forecast kebutuhan listrik Indonesia hingga th 2030. Mbangun infrastruktur PLTN 
jg tidak 1-2 tahun selesai. Pada saat itu PLTG dg sumber alam Gas yg ada sdh tidak mampu mengcover 
kebutuhan listrik kita, meskipun Gas tsb skrg tdk ada yg kita jual ke negara tetangga. 
 
Regards 
 
Arief Prihantoro 
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Jadi, akar permasalahannya adalah bagaimana membuat penduduk kita hemat energi sehingga laju 
pertumbuhan permintaan lebih kecil atau sama dengan laju peningkatan efisiensinya kan? 
 
Banyak pilihan yg bisa dilakukan oleh pemerintah, daripada mengambil jalan pintas dgn membangun PLTN. 
Gerakan tiap hari menanam pohon di kawasan gersang di daerah Cinere yg dilakukan selama 2 tahun oleh 
sekelompok orang yg peduli lingkungan, ternyata dapat menurunkan suhu rata2 dari 32 derajat menjadi 28 
derajat celcius pada siang hari.  
 
Dari pengalaman itu, harusnya pemerintah melakukan berbagai upaya yang mendidik masyarakat utk bisa 
berhemat tanpa harus menderita karena kepanasan. Konsumsi listrik rumah tangga masih berada pada 
kelompok konsumen listrik tiga besar setelah industri. Jadi, klo 50%kelompok ini saja bisa diedukasi supaya 
mengerti akan pola hemat energi plus kewajiban sektor industri utk menggunakan peralatan hemat energi 
utk penerangan maupun proses produksinya. Bisa dunk masalahnya diatasi. 
 
Salam, 
 
AR  
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Gas 89% dari indonesia 
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Bagaimana kalau kita bangun PLTN saja di dekat Sarawak, kmdn listriknya kita jual ke Malaysia, Singapura dan 
Philipina ? Disisi lain kita stop penjualan Gas kita ke mereka supaya mereka beli listrik kita dr hasil PLTN. 
 
Regards 
 
Arief Prihantoro 
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Jadi, akar permasalahannya adalah bagaimana membuat penduduk kita hemat energi sehingga laju 
pertumbuhan permintaan lebih kecil atau sama dengan laju peningkatan efisiensinya kan? 
 
Dari berbagai studi di dunia, belum ada yang bisa mempraktekkan ide ideal tersebut. Jepang, negara 
terefisien se-dunia berusaha menekan laju pertumbuhan kebutuhan listrik mereka dengan cara 
mengaplikasikan teknologi yang paling efisien di berbagai peralatan rumah tangga mereka. Namun, laju 
kebutuhan listrik yg terus naik belum bisa terbendung sama sekali. Kalau berdasarkan kajian yang saya 
pelajari, permasalahan yg dialami Jepang adalah behavioral consumption. Ini yang uncontrollable, pendidikan 
masyarakat Jepang sudah tinggi, namun pendapatan mereka juga tinggi (daya beli tinggi), Jadi seefisien 
apapun teknologinya, karena kebutuhan manusia itu tidak terbendung, mereka mampu membeli apapun yg 
mereka bisa beli untuk kepuasan dan kenyamanan hidup. Ujung akhirnya ya tetap saja, kebutuhan listrik 
akan terus naik.  
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Jadi, akar permasalahannya adalah bagaimana membuat penduduk kita hemat energi sehingga laju 
pertumbuhan permintaan lebih kecil atau sama dengan laju peningkatan efisiensinya kan? 
 
Dari berbagai studi di dunia, belum ada yang bisa mempraktekkan ide ideal tersebut. Jepang, negara 
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terefisien se-dunia berusaha menekan laju pertumbuhan kebutuhan listrik mereka dengan cara 
mengaplikasikan teknologi yang paling efisien di berbagai peralatan rumah tangga mereka. Namun, laju 
kebutuhan listrik yg terus naik belum bisa terbendung sama sekali. Kalau berdasarkan kajian yang saya 
pelajari, permasalahan yg dialami Jepang adalah behavioral consumption. Ini yang uncontrollable, pendidikan 
masyarakat Jepang sudah tinggi, namun pendapatan mereka juga tinggi (daya beli tinggi), Jadi seefisien 
apapun teknologinya, karena kebutuhan manusia itu tidak terbendung, mereka mampu membeli apapun yg 
mereka bisa beli untuk kepuasan dan kenyamanan hidup. Ujung akhirnya ya tetap saja, kebutuhan listrik 
akan terus naik.  
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Kapasitas terpasang Jawa-Bali, saat ini berikut proy 10 G, adalah 23 GW, kebutuhan total Jawa bali kira2 
17.5GW, itingan diatas kertas ada surplus 5 GW, jika semua pembangkit beroperasi 100% based load. 
 
Saat ini, PLTA Cirata yang memiliki kapasita 4x 125MW, dan 4x140 MW,, hampir2 gak operasi karena masalah 
ketersediaan debit air,, 
 
Belum lagi pembangkit thermal lainnya yang breakdown, karena gangguan turbine dan generator, saya 
perkirakan kapasitas yg breakdown dari pembangkit thermal di tg priok dan semarang kira2 800MVA, ( 
mohon dikoreksi Pak Yun Thohir), PLTGU Muarakarang, kapasitas 550MW, kira2 hanya mampu operasi +/ 
390 MW,,,karena kebutuhan HRSG unt STG nya -tidak dpt di tercukupi.. 
 
Dari ketiga pembangkit tsb saja kira2 sdh kehilangan daya 1.7 GW, 
 
Belum lagi Tg Jati B, 2x600MW, yang selalu kepayahan, dan sekarang ini salah satu unitnya akan ada inspeksi 
yang memerlukan waktu kira2 3 weeks,  
 
Dari itung2an surplus 5G,, akan berubah menjadi minus ....itupun kalau yg proy 10G sudah optimal 
dioperasikan.... 
 
Ini cuma sekedar itungan saya yang sangat kasar, tanpa didukung data yang akurat.. Mungkin temen2 kita 
dari PJB dan IP bisa mensajikan data unit breakdown dan gangguan operasi lain karena faktor BB dan Air... 
 
Salam 
Sis 
PAT 81. 
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Waduh..... Mas Arifoje kok ngira 237jt masyarakat Indonesia ini bodo semua shg menelan mentah2 forecast 
dr PLN ataupun dr kementerian ESDM. Lha wong yang sekolah energy di negeri londo, cino dan jepun (kaya 
mas Ery itu)jg banyak je, yg tentunya bisa memverifikasi forecast tsb, apakah forecast ndobos ataukah ada 
forecast lain yg bisa dijadikan pembanding. 
 
Regards 
 
Arief Prihantoro 
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kalau mereka beli gasnya cash sedangkan goi membelinya utang bagaimana? Lah gas itu kan ndak ada 
kewajiban untuk dmo seperti oli kan? 
  
wong donggi senoro yang sakuprit sajah terjadi tarik ulur antara dijual di dalam negeriatau diekspor. .. akhire 
dipilih dipakai dua2nya :D.. itupun mutusinnya lama, dan dari sisi ekonomis, lebih ekonomis pilih salah satu... 
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10 G yg baru msk baru Indramayu 2 x 300 MW dan Lontar. Untuk PLTU Lontar bebannya blm bisa base load. 
Paiton 1 x 600 MW, main trafonya terbakar, ... Ada peluang mas Sis di Paiton unt repair trafo China dan PLTU 
Lontar agar bisa operasi base load, ... Siapa tahu di generator systemnya, ..... Kekekekekek !!! 
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Hehehe, justru itu tantangannya. Bagaimana membuat masyarakat kita gak rakus menggunakan listrik 
walaupun mereka punya duit utk membelinya. Pemerintah pun mestinya bisa membatasi penggunaan listrik 
rumah tangga yg bisa disuplai PLN. Kalau mau lebih, mereka harus membangun instalasi pembangkit listrik 
sendiri. Apakah itu dgn solar cell, gas, dll. 
 
Jadi, kita tetap bisa nonton tipi 3 dimensi tanpa khawatir keluarga kita mengalami musibah atau minimal 
menderita mandul, kalaupun bisa, melahirkan keturunan yg cacat karena radiasi nuklir.  
 
Salam, 
 
AR  
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Waah, menarik sekali penjelasannya Mas Sis. Sipp. 
 
Jadi, untuk membuat Cirata bisa optimal berfungsi, artinya DAS nya harus dipastikan bisa menyuplai air yg 
cukup sepanjang tahun kan? Boleh tahu DAS untuk Cirata apa saja Mas? 
 
Trus, bendung utk PLTA lainnya bagaimana? 
 
Soal pembangkit2 lisrik yang brekdown, bagaimana program pemerintah utk memperbaikinya sehingga bisa 
optimal? Apakah kejadian2 di pembangkit listrik tersbut akibat kultur korup dan tidak bertanggungjawab? 
 
Salam, 
 
AR 
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Hahahaha... 
Repair Trafo 500 KV, harus pabrikan Pak,,, workshop blm ada yang sanggup,,, 
Pabrikan besar seperti Unindo dan Powel pun yang saya tahu baru sanggup unt 150 kV,,, 
 
Kalo order trafo yg beginian buat saya gak kuat ngangkatnya Pak...lain dengan generator, kita bisa kerjakan di 
tempat, dengan fabrikasi coil dari OEM... 
 
Ada order yg kecilan gak Pak Vyan...  
 
Kkkkkkkkk... 
 
Salam 
Sis 
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Mbak, Pemerintah ini kan pada jago2 matematika, kalau 2+2 = 4. 
 
Oleh para pengusaha akan dibuat 4 adalah unsur, 1+3, atau 2+2, atau 3+1, atau bahkan akan dibuat lebih 
rumit, 4 adalah 1.5 + 1.2+1.3 atau malah pake integral, diferensial, exponensial, dll... 
 
Makanya pembangkit kita selalu bermasalah.... 
 
Mumpung Mbak Rahma di fraksi, ajarin mereka berpikir sederhana,,, agar birokrasi lebih simple dan 
merakyat... 
 
Salam 
Sis 
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Wah sante-sante... 
Gak perlu saling serang dan melebar kemana-mana lah... ;) 
Kalo untuk solusi, kita milih mana yang lebih baik, bukan mana benar mana salah. 
 
Produk diskusi inin sebaiknya menjadi solusi rasional nantinya. Jadi bukan sekedar obrolan sambil lalu aja. 
Siapa tau bisa menjadi masukan produktif bagi yang mampu melakukan perubahan secara nyata. 
(maunyasihbegitudotcom) 
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Saya ringkas aja perkembangan diskusi kita sampai sejauh ini. 
 
1) Menolak PLTN di Indonesia, 
karena kultur pemerintahan yang belum bisa diandalkan sepenuhnya (korup) dan kultur sebagian masyarakat 
yang masih terbelakang. 
 
2) Setuju PLTN di Indonesia, 
karena kebutuhan energi listrik terus meningkat. 
dengan syarat: 

 pelaksanaannya berasas kualitas, keselamatan dan jangka panjang 
 adanya perangkat penanggulangan kegagalan yang mampu mengendalikan bahaya hingga level 

normal 
 listrik nuklir harus murah dan bisa diakses masyarakat luas 

 
Kita masih kehilangan tentang cara merubah kultur pemerintahan dan masyarakat, 
dan juga tentang cara memenuhi 3 syarat setuju PLTN. 
 
Mungkin curah pendapatnya bisa langsung diarahkan ke beberapa hal yang hilang tadi.  
 
Ben ndang dadi. 
 
Salam,  
Zulfadli 
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Kita tu yg aman saja bisa berubah jadi masalah je ... 
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Penjualan gas Natuna dan Jambi ke Singapore dng harga murah adalah salah satu bentuk pengkhianatan 
pemimpin kita ! Zaman Habiebie, gas natuna dan Jambi direncanakan untuk kebutuhan pabrik Pupuk & CC 
power plant yg ada di Sumatra smpai Jawa Barat melalui pipa bawah laut. Sekarang kondisi pabrik pupuk 
megap2 & power plant tdk kebagian gas dan kembali ke BB diesel /solar ! Singapore yg nggak punya gas, 
listriknya nyala terus dan tarif listriknya relatif lbh murah, tdk perlu subsidi !! 
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Itulah kenyataannya ... 
Mereka pake bahan bakar diesel dan batu bara hanya 11 % itu pun hanya pada saat tertentu saja turbin itu 
berputar ... 
 
Hanya saja pada saat di kunjungan ke sana kamera semua di ambil sama mereka ... Dan salah seorg operator 
pemantau supply gas di sana adalah bangsa indonesia alumni tetangga ... 
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Proyek PPDE sebetulnya antibiotik yg dipaksakan di Sistem Jamali dng super crass program, ... Karena ya itu 
tadi gas alam sdh kadung di obral ke Singapore oleh Laksamana Sukardi, shg unt mengurangi pemakaian BBM 
langsung tancep PLTU batu bata 10 G dari China yg konon harganya murah meriah, .... Kekekekek !! 
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Solusi untuk Kultur Pemerintahan yang Korup: 
 
1) Perbarui sistem kepemimpinan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan PLTN serta aspek 
pendukungnya. 
 
2) Buka perkembangan PLTN ke dunia akademik secara transparan tanpa pembahasaan atau kosmetika 
komunikasi lainnya. 
Informasi yang dibuka yaitu mengenai potensi, studi kelayakan, pendanaan, kendala yang ditemui, dsb.  
 
3) Bangun sistem manajemen yang terintegrasi, khusus mengenai nuklir. 
Misalnya: untuk menangani kebocoran radiasi, dibuat skema pembagian peran antara berbagai pihak,  
BMKG menentukan potensi gempa susulan dan tsunami (peringatan dini),  
BATAN melakukan blokir dan netralisasi radiasi,  
TNI mengamankan objek vital agar tidak terjadi kejahatan yang semakin membahayakan situasi,  
BPPT menerjunkan tim untuk memberikan kepada masyarakat mengenai cara berlindung dan evakuasi serta 
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pemahaman mengenai bahaya tanpa dibesar-besarkan,  
BNPB menyiapkan logistik, lokasi pengungsian, perawatan dini terhadap anak-anak dan wanita 
dst. 
 
4) Tegakkan disiplin yang ketat 
Adanya hukuman yang bisa memutus terjadinya perulangan kesalahan dan diterapkan sistem pengawasan 
berlapis. Hukum dirancang harus mampu menyelesaikan konflik yang akan timbul. 
 
5) Terapkan model kepemimpinan "tanggung jawab keputusan di puncak".  
Kesalahan jenis apapun, tetap harus ikut ditanggung oleh pimpinan. Kesalahan ini juga perlu dipublish ke 
dunia akademik (dan jika tepat, juga kepada masyarakat) 
Peran presiden harus nyata, jangan sampe cuma berupa himbauan/kata-kata semata. 
 
6) Bebaskan PLTN dari jaring besi politik dan aroma busuk bisnis yang kotor 
Minta KPK audit secara berkala. Pejabat yang terlibat PLTN harus steril dari pengaruh dibawahi oleh politik 
dan bisnis. 
 
Salam, 
Zulfadli 
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2011/4/1 Riwi Setiantoro <riwariwi@gmail.com> 
> 
> Saya mengikuti diskusi ini dari awal dan sekedar ingin menambahkan data agar diskusi menjadi lebih seru: 
> Di bawah ini adalah data kematian per Terawatts hour energi yang dihasilkan: 
> 
> Energy Source Death Rate (deaths per TWh) 
> Coal – world average 161 (26% of world energy, 50% of electricity) 
> Coal – China 278 
> Coal – USA 15 
> Oil 36 (36% of world energy) 
> Natural Gas 4 (21% of world energy) 
> Biofuel/Biomass 12 
> Peat 12 
> Solar (rooftop) 0.44 (less than 0.1% of world energy) 
> Wind 0.15 (less than 1% of world energy) 
> Hydro 0.10 (europe death rate, 2.2% of world energy) 
> Hydro - world including Banqiao) 1.4 (about 2500 TWh/yr and 171,000 Banqiao dead) 
> Nuclear 0.04 (5.9% of world energy) 
>  The air pollution data is mainly from the World Health Organization and the european study Externe. The 
World Health Organization 
> compiled peer reviewed health studies on air pollution from many institutions. Occupational health and 
safety statistics track the 
> deaths of workers in the different industries. 
 

mailto:riwariwi@gmail.com
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> sumber dari  sini. 
 
 
Saya penasaran dengan bagaimana angka jumlah kematian itu diperoleh, 
lalu saya mencoba mengikuti artikel sumber statistik yang dikutip di 
atas. Artikel aslinya panjang dan tidak memudahkan pembacanya untuk 
membaca dengan nyaman (males baca aja pake banyak alesan, hehehe). 
Tapi dari mencoba klik2 artikel lain yang direferensikan di situ, 
sepertinya angka itu juga bersumber pada statistik lain, jadi saya 
stop di situ saja. 
 
Jadi, akhirnya saya masih bingung, bagaimana menentukan bahwa satu 
kematian disebabkan oleh salah satu teknologi pembangkitan daya 
sebagai faktor tunggal atau setidaknya faktor utama. Misalnya ada 
orang meninggal di kampung saya, terus ada yang nyelethuk, "Wah ini 
pasti meninggal karena PLTU batubara di propinsi sebelah!". Bagaimana 
menilai validitas pernyataan itu? Apakah betul si almarhum meninggal 
karena efek dari pembangkit listrik itu? 
 
Regards, 
Albert 
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Mungkin kita perlu baca-baca perkembangan di luar kita. 
Kadang saya sendiri bingung juga kenapa kondisi seperti ini kok ya bener bisa terjadi ya.. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_reactors 
 
Zulfadli  
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Ide yang cemerlang mas, coba saya urun rembug sesuai kompetensi saya: 
 
On 4/1/11, Zulfadli <zulfadli.sy@gmail.com> wrote: 
> *Solusi untuk Kultur Pemerintahan yang Korup:* 
> 
> *1) Perbarui sistem kepemimpinan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan 
> PLTN serta aspek pendukungnya.* 
 
no idea 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_reactors
http://zulfadli.sy/
http://gmail.com/
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> 
> *2) Buka perkembangan PLTN ke dunia akademik secara transparan tanpa 
> pembahasaan atau kosmetika komunikasi lainnya.* 
> Informasi yang dibuka yaitu mengenai potensi, studi kelayakan, pendanaan, 
> kendala yang ditemui, dsb. 
> 
Saya tidak tahu apa yg dimaksud dengan kosmetika komunikasi dll... 
Yang saya tahu saat dilakukan study kelayakan, IAEA juga ingut cawe2 
mulai dari tahap ini, jadi kalo kita mencoba meng-kosmetik data maka 
IAE akan BRNGOK BENGOK. 
 
> *3) Bangun sistem manajemen yang terintegrasi, khusus mengenai nuklir.* 
> Misalnya: untuk menangani kebocoran radiasi, dibuat skema pembagian peran 
> antara berbagai pihak, 
> BMKG menentukan potensi gempa susulan dan tsunami (peringatan dini), 
> BATAN melakukan blokir dan netralisasi radiasi, 
> TNI mengamankan objek vital agar tidak terjadi kejahatan yang semakin 
> membahayakan situasi, 
> BPPT menerjunkan tim untuk memberikan kepada masyarakat mengenai cara 
> berlindung dan evakuasi serta pemahaman mengenai bahaya tanpa 
> dibesar-besarkan, 
> BNPB menyiapkan logistik, lokasi pengungsian, perawatan dini terhadap 
> anak-anak dan wanita 
> dst. 
> * 
 
Nice idea mas... 
ini sudah terbentuk dalam sistym tanggap darurat nuklir nasional, 
kalau njenengan mau detail informasi monggo japri saya nanti saya bawa 
ke tim/pihak yang berkompeten. 
 
 
> 4) Tegakkan disiplin yang ketat* 
> Adanya hukuman yang bisa memutus terjadinya perulangan kesalahan dan 
> diterapkan sistem pengawasan berlapis. Hukum dirancang harus mampu 
> menyelesaikan konflik yang akan timbul. 
> 
Sostem ini juga sudah diatur dalam regulasi ketenaganukliran kita 
mas...dan sudah diimplementasikan kepada semua pengguna tenaga nuklir, 
baik dari bidang kesehatan, industri hingga diterapkan di BATAN, kalau 
mau data riil, monggo japri saya, nanti saya pertemukan dengan pihak 
yang berkompeten, sekarang kan sudah diterapkan UU keterbukaan 
informasi 
 
 
> *5) Terapkan model kepemimpinan "tanggung jawab keputusan di puncak". 
> *Kesalahan jenis apapun, tetap harus ikut ditanggung oleh pimpinan. 
> Kesalahan ini juga perlu dipublish ke dunia akademik (dan jika tepat, juga 
> kepada masyarakat) 
> Peran presiden harus nyata, jangan sampe cuma berupa himbauan/kata-kata 
> semata. 
> 
no idea 
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> *6) Bebaskan PLTN dari jaring besi politik dan aroma busuk bisnis yang kotor 
> * 
> Minta KPK audit secara berkala. Pejabat yang terlibat PLTN harus steril dari 
> pengaruh *dibawahi *oleh politik dan bisnis. 
ini bukan kompetensi saya menjawab bidang politik, 
Terkait dengan KPK, saya kira nantinya automaticly mereka akan 
langsung terlibat. 
 
Regards, 
 
AK 
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Terima kasih Mas, 
 
Saya kira ada baiknya jika Mas Akhmad paparkan saja informasi tentang yang bisa dijapri ke milis ini. Siapa 
tau nanti banyak masukan yang bisa semakin menyempurnakan dari Mas dan Mbak yang lain. Kalo saya yang 
diajak ketemu dengan orang-orang penting tadi, wah saya ya senang, tapi lebih bagus kalo orang-orang tadi 
ketemu dengan pengambill kebijakan kan Mas? Kayak menteri atau bahkan mungkin presiden. 
 
Tentang kosmetik tadi, ya pastinya sering bengetlah terjadi yang kayak gitu. Ditambahi analisa ini itu, padahal 
ada yang belum teruji. Ditambahi data ini itu, padahal gak berkaitan. 
Maksud saya cuma satu aja, riasan yang dipake jangan sampe menghilangkan wujud aslinya. Kalo sekedar 
biar nampak manis aja gak ada masalah. Sama kayak fotografi, kalo angle nya cocok, gambarnya kan jadi 
kelihatan bagus.  
Tapi kalo sampe manipulasi, wah, itu kesalahan besar Mas. Gak boleh dong. 
 
Mas Akhmad sering mengatakan kontrol IAEA dalam pembangunan nuklir. Menurut saya, hal itu kurang 
tepat kalo dijadikan pertimbangan pembangunan nuklir bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya. Kecuali 
kalo negara kita jadi bawahan IAEA. Hubungan Indonesia dengan IAEA kan bukan hubungan komando Mas.  
 
Contohnya Iran, dilarang, tetap bikin nuklir.  
 
Jadi, harus ada kontrol lain dari dalam struktur pemerintahan kita. Kontrol yang paling bagus kan yang 
berasal dari dalam, bukan dari luar. 
 
Salam, 
Zulfadli 
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2011/4/1 <eviyan@ptpjb.com> 
Penjualan gas Natuna dan Jambi ke Singapore dng harga murah adalah salah satu bentuk pengkhianatan 
pemimpin kita ! 
 
 
Mas, 
Kalau ada info, gas dijual murah itu berapa ya harganya? untuk bandingan, 
Industri beli gas PGN $4.3/MMBTU plus biaya distribusi 750/M3 
Kita juga dibatasi quota, minimum dan maksimum (miminum+20%) 
Kalau kita pakai dibawah minimum, bayar sesuai quota min 
Kalau kita pakai di atas quota, kelebihannya bayar surcharge menjadi 3 kali lipat 
 
Mau nambah quota? makan baso pake sasa.... wo.. tidak bisa. Supply tak ada. 
 
Salam, 
Agus  
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Makasih Mas Zul, 
 
Saya kira sesuai dengan UU keterbukaan informasi, mas2 dan mbak2 bisa 
sewaktu2 menanyakan hal ini ke instansi terkait, silahkan disesuaikan 
kebutuhannya apa, saya cuman bisa memediasi saja. 
 
Terkait dengan IAEA, memang kita bukan dalam garis komando, tapi 
rekomendasi IAEA pada negara anggotanya sangat besar perannya, misal 
dalam study tapak PLTN kita ini, kalo rekomendasi IAEA menyatakan 
tapak ersebut tidak layak, nmaka pihak vendor juga ga mau gegabah 
mensuply apa yg mau dibangun disana, itu salah satu hal kecil saja 
pada tahap study tapak, belum lagi pada masa operasi.... 
 
Memang kontrol IAEA ini sangat ketat mas, satu untuk menjamin keamanan 
dari dampak radiology maupun non proliferation, saya kira bukan ke 
Indonesia saja, ke Iran pun juga, tapi telat, karena Iran sudah 
terlanjur punya instalasi enrichment. 
 
Regard, 
AK 
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Sekarang harga gas di Jabotabek sekitar (5 - 5.5) USD /MMBTU. Gas yg dijual ke Singapore sekitar th 2002 - 
2003 kalau nggak salah (2.3 - 2.4) USD /MMBTU unt long term contract. Pengalaman PLN pernah kontrak gas 
dng Partamina ditahun 1994 harga gasnya saja sdh dipatok 2,45 USD /MMBTU, fixed price selama masa 
kontrak 10 tahun. Saya nggak tahu klausul2 kontrak gas antara RI dng Singapore, apakah pakai fixed price 
atau floating price ??? 
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KESIMPULAN (sementara?) 
 
Milis KAGAMA : 
 
Menolak pembangunan PLTN di Indonesia, 
kecuali jika permasalahan: 

 kultur pemerintahan yang belum bisa diandalkan sepenuhnya (korup) 

 serta kultur sebagian masyarakat yang masih terbelakang 
bisa diselesaikan lebih dulu. 
 
 
Bila kedua permasalahan di atas teratasi,  
 
Setuju pembangunan PLTN di Indonesia,  
dengan syarat: 

 pelaksanaannya berasas kualitas, keselamatan dan jangka panjang 

 adanya perangkat penanggulangan kegagalan yang mampu mengendalikan bahaya hingga level 
normal 

 listrik nuklir harus murah dan bisa diakses masyarakat luas 
 
Tawaran Solusi untuk Kultur Pemerintahan yang Korup: 
 
1) Perbarui sistem kepemimpinan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan PLTN serta aspek 
pendukungnya. 
2) Buka perkembangan PLTN ke dunia akademik secara transparan tanpa pembahasaan atau kosmetika 
komunikasi lainnya. 
3) Bangun sistem manajemen yang terintegrasi, khusus mengenai nuklir. 
4) Tegakkan disiplin yang ketat 
5) Terapkan model kepemimpinan "tanggung jawab keputusan di puncak". 
6) Bebaskan PLTN dari jaring besi politik dan aroma busuk bisnis yang kotor 
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Terlepas dulu dari topik ini, saya ingin tanya ke rekan2. Sutet di negara selain Indonesia ada dimana lagi ya? 
Apa ada di setiap negara? Permasalahan sutet di Indonesia saja belum selesai. Kebanyakan masyarakat sudah 
menilai sutet itu sumber radiasi, sementara malah dia memilih tempat tinggal dekat sutet dengan alasan 
sudah tidak ada lagi lahan, dan lagi2 masa itu lebih berkuasa daripada ahli. Itulah masalah sosial yg masih 
menjadi PR kita bersama, kuncinya adalah edukasi. Secara masalah teknis saya yakin banyak dari anggota 
milist ini tahu tentang PLTN itu. 
 
Cara pandang lagi adalah mesin kendaraan bermotor yang memuat bahan bakar yg jelas mudah terbakar, eh 
ada battrynya juga yang digunakan untuk memercikkan bunga api. Semua lengkap dalam sebuah alat yaitu 
kendaraan bermotor. Cara pandang orang negatif selalu bilang, gimana kalau kendaraannya nanti meledak? 
Terbakar? Hangus? Etc. Cara orang pandai berpikit : itu kan ledakan yang teratur dan terkendali, jadi 
mengapa takut jika dengan ledakan terkendali itu dapat menghasilkan daya? Toh setiap proses butuh belajar. 
 
Saatnya belajar utk maju dan mengedukasi diri untuk selalu positif thinking, ga ada salahnya positif thinking, 
thoh bikin kita selalu awet muda... Hehehehe.... 
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Sepakat mas Adi, memang lebih baik husnudzon dari pada su'udzon.... 
Saya pernah tinggal di India, meskipun ga lama, tapi saya bisa belajar 
banyak dari mereka. 
 
Kondisi India sangat lebih buruk dari kondisi di Indonesia, tercermin 
juga dalam film2nya, polisi sangat korup digambarkan dalam film2 
India, namun satu hal yang patut kita ambil sisi positive nya yaitu 
rakyat nya "PERCAYA" dengan apa yg direncanakan Pemerintahnya, 
sehingga proyek2 yang mengangkat citra India di mata internasional 
bisa naik. 
Sebagai contoh, India di era 50an membeli lisensi dari italy teknologi 
motor Piagio /vespa, dan sekarang dengan produknya Bajaj mereka bisa 
menunjukkan eksistansi diri sebagai bangsa di mata internasional. 
Dibidang yang lainpun sama, selain menghadapi ancaman peperangan 
dengan Pakistan, India juga mendapat rong-rongan dari kelompok muslim 
yang masih terus melakukan perlawanan. 
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Disamping itu, India mendapatkan embargo dari IAEA dan NSG (Nuclear 
Suppliers Group) untuk pasokan komponen maupun Nuclear fuel , bahkan 
India juga mendapatkan embargo untuk belajar di bidang ini. 
Terpacu dari kondisi seperti itu dan ancaman peperangan dengan 
Pakistan, meskipun Pemerintahnya Sangat korup, India bangkit dengan 
dukungan rakyatnya untuk belajar dan mandiri dibidang nuklir dan 
berhasil. 
Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan India mengembangkan senjata 
nuklir sendiri, bahkan akhir2 ini saya mendapat informasi bahwa India 
telah mengembangkan kapal selam nuklir dan sudah berhasil 
dioperasikan. 
 
Sementara itu kondisi masyarakatnya juga sangat jauh lebih buruk dari 
kondisi di Indonesia, ambil contoh angkutan masal KA; kondisi 
penumpang yang naik diatap kereta seperti yang kita lihat di kereta 
jabotabek itu juga terjadi di India, namun kondisinya jauh lebih buruk 
ketimbang di Jabotabek, kemudia jika kita keluar hotel, copet2 disana 
siap menyapa kita dengan ramahnya, sehingga kita tidak sadar jika 
dompet kita sudah pindah posisi, dan tidak hanya itu, ditrotoar jalan 
utama banyak sekali kita jumpai kotpran manusia, sedangkan anak usia 
sekolah di SD banyak sekali yang menjadi anak jalanan, dan tidak 
jarang melakukan tindakan kriminal. 
 
Kalau kita melihat kondisi pemerintah India dan rakyatnya yang percaya 
bahwa meskipun  para pejabatnya korup, mereka percaya bahwa negaranya 
akan dibangun untuk menjadi lebih baik. 
 
Pada era ORBA, kita masih lebih baik dari sekarang, kita punya IPTN 
yang terus berkembang, kita punya program mobnas yang mulai dirintis, 
kita punya program yang jelas untu pupuk bagi pembangunan sektor 
pertanian, dll, tetapi semua itu dihancurkan oleh bangsa kita sendiri, 
dengan alasan korupsi, apakah kita tidak bisa memberantas korupsi 
tanpa mengorbankan sektor lain? 
 
Saya juga sangat benci dengan korupsi, saya pun tidak suka dengan 
nepotisme, tapi saya tidak ingin ketidaksukaan kita terhadap sesuatu 
menjadikan kita berbuat tidak adil. Bukan kan itu yang diajarkan 
Rasulallah? 
 
Kalau kita bercermin dari India, memang saya akui bahwa kondisi 
politik kita  banyak diwarnai oleh korupsi, namun sampai kapan kita 
hanya berfikir untuk membasmi korupsi tanpa memikirkan sektor lain 
yang sebenarnya juga siap untuk dijalankan dan kita terus tertinggal 
dengan negara2 lain. 
 
Saya melihat Malaysia lebih bagus bermainnya, mereka juga membenahi 
politiknya, tapi mereka juga tetap mengembangkan sektor yang lain, 
sehingga mampu melejit meninggalkan Indonesia yang dulu menjadi 
gurunya. 
 
Regards, 
AK 
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Mas Albert, 
 
Mohon maaf kalau tidak bisa segera membalas, karena tidak setiap saat saya bisa membuka milis dan saya 
termasuk orang yang tidak bisa merespon dengan spontan :D. 
 
Artikel yang saya kutip menulis bahwa sumbernya dari World Health Organization and the european study 
Externe. 
Kalau ingin membaca lebih jauh tentang bagaimana data diperoleh, silakan dibaca di sini: 
 
http://nextbigfuture.com/2011/03/global-health-risks.html 
 
Pernyataan WHO sehubungan dengan polusi udara bisa dibaca di sini: 
 http://www.who.int/ipcs/features/air_pollution.pdf 
 
In the year 2004, indoor air pollution from solid fuel use was responsible for almost 2 million deaths (3% of all 
deaths) and 2.7% of the global burden of disease (expressed in disability-adjusted life years, or DALYs*). This 
risk factor is the second largest environmental contributor to ill-health, behind the combination of unsafe 
water with poor sanitation. In low- and middle-income countries, 3.9% of all deaths are due to indoor air 
pollution.Worldwide, indoor smoke from solid fuel combustion causes about 21% of deaths from lower 
respiratory infections, 35% of deaths from chronic obstructive pulmonary disease and about 3% of deaths 
from lung cancer. 
 
Memang angka-angka ini bersumber dari statistik, tetapi semua statistik itu diperoleh dari penelitian dan 
telah dilakukan peer review  atas hasilnya. Nah, data ini sudah menjawab tantangan ini:   
 
Kalau begitu coba saja anda buat penelitian tentang cancer booming akibat fly ash batubara dan bandingkan 
magnitudenya dengan korban akibat ledakan Chernobyl pada radius 0-2000 km. Hitung berapa orang yang 
mati seketika karena ledakan nuklir, mati dalam kurun waktu 6 bulan, 1-2 tahun, 3 tahun, 5 tahun-10 tahun, 
dan 10-15 tahun pasca ledakan, hitung berapa banyak jumlah mereka yang menderita karena mengalami 
kecacatan seumur hidupnya dan melahirkan anak-anak yang mengalami kelainan.  
 
Studi sudah dilakukan dan datanya sudah ada. Bahkan dengan mengambil data terburuk dari tragedi 
Chernobyl saja, Nuklir masih jauh lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi 
lain, terutama batubara . 
 
salam, 
riwi 
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Terima kasih infonya mas Riwi. Sebetulnya waktu sy balas emailnya mbak Andi Rahma sy jg consent dg 
pencemaran yg ada saat ini yg diakibatkan oleh polusi batubara. Cuma sy malas mencarikan file2 yg ada di 
harddisk sy, shg sy cuma jawab "silahkan cari infonya di mbah gugel", di mbah gugel sebenarnya banyak 
tulisan hasil penelitian yg telah dilakukan atas pencemaran yg diakibatkan oleh Pembangkit Listrik tenaga 
batubara. Hanya karena orang kurang care dg keberadaan Pembangkit Listrik Batubara dikarenakan 
berita2nya tidak sebombastis kasus PLTN, meskipun impact-nya sebetulnya jauh lebih parah dr PLTN. 
Amerika sendiri lebih memilih membayar kompensasi atas pencemaran yg ditimbulkannya drpd harus 
mengalah mengurangi jumlah polutannya. 
 
Makanya beberapa email balasan sy selalu mengulang2, kalau orang2 kawatir dengan bahaya radiasi dan 
kematian yg diakibatkan oleh PLTN jika terjadi bencana, kenapa mereka tidak protes dg keberadaan PLTU 
Batubara yg sdh menjadi "current pollutan & radiation", padahal impact PLTU Batubara ini jauh lebih 
berbahaya. Tapi seperti tetap saja tidak ada yg care dengan tulisan sy tersebut, shg sy pun jg menjadi apatis 
jg berkali2 menjelaskan tetapi tidak ada yg "dong" dan mau perduli. 
 
Jika mbak Andi Rahma mengatakan bahwa dia hanyalah seorang ibu dengan 3 org anak yg kawatir dg masa 
depan anaknya jika PLTN ini jadi diadakan dinegeri ini, sy pun jg sama sy jg hanyalah seorang ayah dg 4 org 
anak yg mengkawatirkan masa depan anak jika pencemaran dan radiasi akibat batubara semakin 
terakumulasi di negeri ini.  
 
Memang PLTN bukan tanpa resiko, tetapi jika itu bisa mengurangi tingkat pencemaran udara yg sdh 
terakumulasi sangat tinggi saat ini sy lebih memilih "potensi" resiko yg bakal dipikul dg keberadaan PLTN. Toh 
namanya potensi resiko kita masih fifty2, bahwa resiko itu bisa benar2 terjadi atau bahkan bisa tidak terjadi 
sama sekali. Bandingkan dg PLTU batubara yg sdh existing mencemari dan radiasinya yg karsinogenik 
tersebut memapar kita bertahun2, tetapi masih sedikit yg peduli dibandingkan dg potensi radiasi PLTN yg 
sebaliknya bisa memberikan kepada kita "GREEN ELECTRICITY". PLTN berpotensi menghasilkan cemaran 
radiasi tetapi disisi lain atmosfir kita berkurang polutannya, sementara PLTU batubara yg tidak pernah 
diprotes itu selain menambah tingkat polusinya ternyata jg memberikan kontribusi dlm hal paparan radiasi 
Uranium dan Plutoniumnya, hanya sj krn tidak banyak yg care dengan radiasi akibat Batubara maka tidak 
banyak pula yg protes dg PLTU Batubara. 
 
Semoga info dr mas Riwi tsb bisa memberikan gambaran yg utuh terhadap bahaya Pembangkit Listrik existing 
dan tidak hanya bisa memprotes atau keberatan dg rencana PLTN. 
 
Regards 
 
Arief Prihantoro 
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Sekedar menambahkan bahan diskusi saja, 
 
Pattrick Moore adalah pendiri Green Peace, saat ini telah pensiun. 
Pada tahun 1976, dia mengkampanyekan penolakan penggunaan nuklir 
sebagai pembangkit listrik alias PLTN, namun sekarang dia telah 
mendukung sepenuhnya penggunaan nuklir untuk pembangkit listrik (PLTN) 
seperti halnya dukungannya pada sumber energi baru terbarukan yang 
lain, berikut silahkan dicek : 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Moore_(environmentalist) 
 
dia juga menyatakan hal ini dalam media Australia The Age : 
 
In Australian newspaper The Age, he writes "Greenpeace is wrong — we 
must consider nuclear power".He argues that any realistic plan to 
reduce reliance on fossil fuels or greenhouse gas emissions need 
increased use of nuclear energy. He has publicly acknowledged that 
this is in stark contrast to his views on this subject some decades 
earlier (as has another pioneer environmentalist, Stewart Brand). 
Moore is supported by the Nuclear Energy Institute (NEI), a national 
organization of pro-nuclear industries and in 2009 he chaired their 
Clean and Safe Energy Coalition.As chair, he suggested that the 
mainstream media and the environmentalist movement is not as opposed 
to nuclear energy as in decades past 
 
Ayo silahkan ditanggapi...dedengkotnya Green Peace aja udah berbalik arah..... 
 
Regards, 
AK 
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Masalahnya dia sudah pensiun, jadi banyak hal yang mempengaruhinya utk berubah arah. 
 
Itu sebabnya sby mengkaryakan para sesepuh sebagai pembantunya. Mulai dari wapres sampai menteri. 
Biar gampang diatur, 
 
Hehehe 
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Silahkan dibaca dulu mbah...itung2 buat nambah wawasan aja..:D 
 
Regards, 
AK 
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Apakah ini pertanda perlu direvisi kembali kesimpulan (sementara?) nya? 
Monggo dilanjutken tanpa esmosa mosi, hihihihi...... 
 
Salam,  
Zulfadli 
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Saya nanya ke Mas Akhmad, (sekalian nungguin respon setelah mbaca link-nya Mas Akhmad oleh Mbak Andi) 
 
Bisa tolong dijelaskan rancangan pembangunan nuklir kita yang sekarang... 
Tadi saya baca di Kompas, ijin studi tapak PLTN udah diproses. Kenapa milih di lokasi itu? 
Terus bagaimana mengalirkan arus listriknya ke Sumatera atau Jawa setelah PLTN beroperasi? Bukankah 
harga listriknya malah jadi mahal? 
 
Salam, 
Zulfadli 
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Atau sebaliknya, karena tidak ada yang mempengaruhinya makanya dia sempat memikirkan secara lebih 
jernih dan menyampaikan pendapatnya yang ia rasa paling tepat? 
 
Salam,  
Zulfadli 
2011/4/5 <andirahmah91@yahoo.com> 
Masalahnya dia sudah pensiun, jadi banyak hal yang mempengaruhinya utk berubah arah. 
 
Itu sebabnya sby mengkaryakan para sesepuh sebagai pembantunya. Mulai dari wapres sampai menteri. 

mailto:andirahmah91@yahoo.com
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Biar gampang diatur, 
 
Hehehe 
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Barusan Mas RDP menulis di IE, tentang rencana PLTN di indo, 
Berikut sebagian copas dri tulisan Mas RDP,,,(atau mungkin kalau mas RDP bersedia menforward ke milis 
ini).. 
 
Fukushima Jepang, setelah bencana gempa dan tsunami. Kini Kementerian 
 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengalihkan perhatian 
 
tambahan sumber pasokan baru dari energi baru terbarukan (EBT). 
 
"Bencana di Fukushima akan menjadi pertimbangan pemerintah terhadap 
 
pembangunan PLTN," ujar Direktur Bioenergi Kementrian ESDM Maritje 
 
Hutapea di Jakarta, Rabu 30 Maret 2011 
 
 
http://bisnis.vivanews.com/news/read/212201-inilah-alternatif-esdm-jika-pltn-ditolak 
 
Siswanto 
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Terimakasih mas Zul, 
 
On 4/5/11, Zulfadli <zulfadli.sy@gmail.com> wrote: 
> Saya nanya ke Mas Akhmad, (sekalian nungguin respon setelah mbaca link-nya 
> Mas Akhmad oleh Mbak Andi) 

http://bisnis.vivanews.com/news/read/212201-inilah-alternatif-esdm-jika-pltn-ditolak
http://zulfadli.sy/
http://gmail.com/
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> 
> Bisa tolong dijelaskan rancangan pembangunan nuklir kita yang sekarang... 
> Tadi saya baca di Kompas, ijin studi tapak PLTN udah diproses. Kenapa milih 
> di lokasi itu? 
++++ 
Sesuai dengan PP 43 tahun 2006 pasal 6 (2), maka yang diberikan izin adalah : 
1. Izin tapak 
2. Izin konstruksi 
3. Izin komisioning 
4. Izin Operasi; dan 
5. Izin Dekomisioning, 
Jadi jika kita mengacu pada PP tsb, maka studi tapak tidak memerlukan izin. 
Suatu tapak dapat dipilih menjadi tapak PLTN jika hasil kajian atau 
evaluasi tapak terhadap bebrapa aspek alam, menyatakan bahwa kondisi 
tapak tersebut mempunyai resiko alam yang relatif kecil dibandingkan 
dengan tapak lain; Aspek2 yang dikaji meliputi : meteorologi, 
hidrolgi, seismic, dan volcanology. 
 
> Terus bagaimana mengalirkan arus listriknya ke Sumatera atau Jawa setelah 
> PLTN beroperasi? Bukankah harga listriknya malah jadi mahal? 
Mungkin mas Evian dari PJB atau rekan2 lain yg berkompeten yang bisa 
menjawab pertanyaan ini, 
 
Regards, 
AK 
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Oh gitu,  
Nah yang saya baca tadi adalah izin uji tapak. Saya kira artinya studi tapak. Kalo gitu maksudnya apa Mas? 
Bukan sekedar studi kah? Berarti langsung ngapain nih? 
 
Terus itu hasil studinya sendiri dulu seperti apa ya? Kok belum apa-apa sudah main lanjut aja Mas? 
 
Makasih. 
 
Salam, 
Zulfadli 
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Makasi mas Zul, 
 
Sebelum mengajukan izin tapak, calon pemilik PLTN harus melakukan 
evaluasi tapak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, baik oleh 
badan regulasi nasional maupun IAEA. 
Jadi berdasarkan studi tersebut, pihak calon pemilik PLTN harus 
mengajukan permohonan izin tapak. 
Jika dari hasil verifikasi yang dilakukan regulatory body menyatakan 
bahwa tapak yang diizinkan aman, maka izin tapak diterbitkan. 
 
 
On 4/5/11, Zulfadli <zulfadli.sy@gmail.com> wrote: 
> Oh gitu, 
> Nah yang saya baca tadi adalah izin uji tapak. Saya kira artinya studi 
> tapak. Kalo gitu maksudnya apa Mas? Bukan sekedar studi kah? Berarti 
> langsung ngapain nih? 
> 
> Terus itu hasil studinya sendiri dulu seperti apa ya? Kok belum apa-apa 
> sudah main lanjut aja Mas? 
+++ 
 
Dulu pernah dilakukan studi tapak untuk tapak jepara, mungkin temen2 
yang ada di instansi terkait (BATAN) tahu hasilnya. 
 
Regards, 
AK 
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Kalau dgn karakter pemerintah kayak skrg, saya yakin rekomendasinya sesuai keinginan yg punya PLTN. 
Tergantung berapa besar tas yang disertakan di bawah hasil studi amdalnya. 
 
Saya pernah ikut di komisi amdal pusat. Tapi, krn dipandang radikal, cuma sekali diundangnya. Hehehe 
 
Bayangkan aja, kata2 di dokumennya: 
"karena masyarakat sdh terbiasa dgn genangan 10-15 cm, maka jika terjadi genangan yg lebih permanen 
setinggi 20-30 cm dianggap masih dpt ditolerir masyarakat akibat pembangunan jalan tol ini" 
 
Komentar saya hanya sesederhana mengadopsi tujuan pembangunan utk meningkatkan kualitas hidup. Jadi, 
klo menambah penderitaan artinya gak layak diterusin kan? 
 
Pernah mendengar amdal jalan tol gak lolos sehingga jalannya batal dibangun? 
 
"Trus, apa otomatis saya dibilangin dibayar sama pihak asing  utk menentang pembangunan yg merugikan 
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rakyat banyak? Kebetulan karena tingkat pendidikan dan sosial ekonomi mereka memang rendah, hingga gak 
perlu dipandang sebagai manusia yg juga punya hak utk hidup nyaman?" 
 
Analogi dgn hal ini, diskriminasi perlakuan pemerintah terhadap masyarakat petani, penduduk asli dan 
mereka yg berpenghasilan rendah hanya sebagai obyek. 
 
Ntar klo utk pemilu didekati dengan sejuta janji manis. Setelah itu perlakuan diskriminatif terus saja dialami 
masyarakat. 
 
Apa kita juga harus berperilaku "buta dan tuli" terhadap penderitaan rakyat? 
 
Apa kita juga ikut2ab berperilaku "yang penting keluarga saya aman, hidup berkecukupan. Yang lainn bukan 
urusan saya"? 
 
Sekarang saya semakin memahami makna " tiap2 pemimpin akan ditanya mengenai apa yang dipimpinnya". 
 
Dengan mengingat semua dari kita akan diminta pertanggungjawaban yg menentukan "kualitas hidup abadi 
kita kelak", agak damai perasaan saya. 
 
Salam, 
 
AR 
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Kalau sy setuju dg pembangunan PLTN bukan karena menganggap masyarakat kecil dipandang sebagai 
manusia yg tidak punya hak utk hidup nyaman dan kita musti memaksakan kehendak kita. Juga tidak ingin 
melihat atau peduli berapa tas koper yg akan jadi upeti buat pemimpin negeri ini yg akan bertugas 
mengambil keputusan. 
 
Kepedulian sy semata pada adanya upaya penurunan tingkat polusi yg diakibatkan oleh batubara namun 
kebutuhan akan daya listrik yg bisa dimanfaatkan oleh rakyat tidak berkurang bahkan bisa ditingkatkan. 
 
Sy tidak peduli berapa besar timbunan rupiah atau dolar yg akan dikumpulkan akibat keputusan yg 
diambilnya, jika sy tidak melihat sendiri ataupun bisa membuktikan kejahatan mereka tersebut kepada 
rakyat. 
 
Yg penting buat sy bisa menghirup udara yg lebih bersih buat sy, keluarga sy, keturunan sy, lingkungan sy, 
masyarakat di sekitar sy dan tetap bisa menikmati listrik sesuai dengan kebutuhan. 
 
Salam 
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Kalau saya boleh tau, dari sekian banyak type reactor yg ada di dunia, type apa yang dianggap paling aman,, 
 
Ada yang mau bantu berikan info type2 reactor berikut apa perbedaannya... Hehehehe mau belajar buat 
nambah pengetahuan,,, 
 
Type reactor apa yang kira2 akan di usulkan untuk indonesia,, kalau reactor riset kita kalau gak salah tipe 
TRIGA.... 
 
Reactor type(s) PWR 
Reactor type(s): BWR 
Reactor type(s): ABWR 
Reactor type(s): HWR 
Reactor type(s): PHWR 
Reactor type(s): GBWR 
Reactor type(s): FBR 
Reactor type(s): CPR 
Reactor type(s): CNP 
Reactor type(s): VVR 
Reactor type(s): AMB 
Reactor type(s): BN 
Reactor type(s): RBMK 
Reactor type(s): AM 
Reactor type(s): KLT 
Reactor type(s): KNSP 
Reactor type(s): OPR 
Reactor type(s): APR 
Reactor type(s): CANDU 
Reactor type(s): EPR 
Reactor type(s): TRIGA 
 
Terima kasih atas kesediannya memberikan informasi 
 
Salam 
Sis 
PAT 81 
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Kata2 "masyarakat kecil" adalah bentuk diskriminasi terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 
 
"Tidak peduli" adalah bentuk sikap sebagian besar oknum pemerintah. 
 
Tinggal pura2 "buta dan tuli " aja, maka kita akan merasa segalanya berjalan baik di negeri ini. 
"Korupsi di negeri ini seperti udara", bisa dirasakan tapi tak bisa dilihat dan dipegang dgn "mata biasa" 
 
Saat Udara, tanah, dan air  penuh radiasi jika reaktor skala besar itu meledak, selama tidak mempengaruhi 
"keluarga saya, keturunan saya" maka kebanyakan pengambil kebijakan itu tetap merasa damai dgn 
keputusannya yang diambil. 
 
Salam, 
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Sing paling aman type ADBTR pakdhe.. Arep Di Bangun Ternyata Rasido... Wkwkwkwkwkwkwk 
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Salam rekan-rekan. 
 
Ada informasi yang barangkali bermanfaat (terutama untuk me-NYATA-kan 
diskusi ruang MAYA ini... hehehe) 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM bekerja sama dengan Fakultas Filsafat 
UGM dan Penerbit Kanisius akan menyelenggarakan Seminar Nasional 
dengan Tema "Pro dan Kontra Nuklir sebagai Energi Alternatif". Seminar 
akan dilaksanakan pada 
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Hari/ Tanggal   : Jumat, 8 April 2011 
Waktu           : Pkl 08.30-11.30 
Tempat          : Auditorium Fakultas Filsafat UGM Lt.3 
 
Narasumber      : Dr. A. Sonny Keraf (Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI) 
                 Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Dekan Fakultas Teknik UGM, Anggota Dewan 
Energi Nasional) 
 
Pembahas        : Prof. dr. Hari Kusnanto, Dr.PH (Kepala PSLH-UGM) 
 
Pendaftaran peserta GRATIS kepada Sdr. Retno (0274-565722), paling 
lambat Kamis 7 April 2011 pkl. 15.00 WIB. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Terimakasih 
 
-- 
Aditya L. Ramadona 
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Ini, ada yang sudah nyolong start, duluan ber-iklan :-) 
http://ads2.kompas.com/layer/batan/ 
 
Tapi saya setuju Indonesia punya reaktor nuklir, tapi outsourcing ke 
pihak swasta luar, jangan PNS yang ngurus... ntar cuma tanda-tangan 
absen doang :-) 
 
-Anung- 
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Sy juga setuju seperti pilihan mas Anung. Kalau kita belum percaya dg orang kita sendiri bisa berlaku benar 
kenapa operatornya tidak kita outsource ke operator negara lain yg kita yakini bisa bekerja dengan benar dan 
bertanggung jawab. Sampai pada saatnya kita bisa percaya dg orang2 kita sendiri bisa menjadi operator yg 
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bertanggung jawab. 
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Bagaimana kalau belajar sama orang Ukraina Mas Dab? 
1. Salah satu sumber ketakutan terbesar PLTN adalah bencana Chernobyl yang merupakan bencana PLTN 
terbesar, Chernobil itu ada di negara Ukraina sekarang. Apakah Ukraina tidak menggunakan PLTN? kalau 
ndak salah kebutuhan listrik Ukraina 50% dipasok dari PLTN .... 
2. Kalau tidak salah, jumlah kebocoran reaktor nuklir di dunia itu 3-4 kali saja, jumlah yang cukup banyak 
memang, ning mungkin lebih kecil dibandingkan dengan natural disaster atau man made disaster lain yang 
diakibatkan eksploitasi sumber energi lain. 
3. Teknologi yang yang ada di dunia, terutama teknologi tinggi, berkembang sangat pesat akhir2 ini, 
penggunaan robot, komputer dsb2nya jauh dibandingkan dengan teknologi tahun 60-70an. Faktor keamanan 
dalam setiap pekerjaan juga jauh lebih terperhatikan. 
  
Seandainya pun ada kekhwatian mengenai PLTN, satu2nya adalah... kalau GOI memilih untuk menggunakan 
PLTN bekas a.k.a second :) , kayak kapal bekas di jaman siapa itu yang dibeli dari Jerman terus tenggelam di 
afrika selatan dalam perjalan menuju Indonesia, atau Tampomas.  
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Di serpong bukannya ada reaktor nuklir juga? 
meski gak ribuan mega watt, dan gak beroperasi 24jam 
tapi kan ada kemungkinan "njebluk" juga 
cuma di serpong harga tanah/rumah juga naik tinggi tuh 
kenapa orang2 gak pada takut beli rumah di serpong? :D 
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Sekedar menambahkan informasi saja: 
 
Di Serpong, dioperasika reaktor serba guna (RSG), memang daya nya 
tidak dirancang tinggi, cuman 30 Mw, namun demikian, RSG mempunyai 
fluks neutron 100-10000 kali lipat dari reaktor PLTN. 
 
Dalam operasinya, RSG jika sedang dioperasikan untuk produksi 
radioisotop atau radiofarmaka ataupun keperluan yang lain, RSG 
dioperasikan lebih dari 20 hari tanpa shutdown. 
 
Harga tanah di Serpong, (BSD) saat ini sudah mencapai 7 juta per meter persegi. 
 
Regards, 
AK 
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2011/4/6 akhmad khusyairi <a.khusyairi@gmail.com> 
Sekedar menambahkan informasi saja: 
 
Di Serpong, dioperasika reaktor serba guna (RSG), memang daya nya 
tidak dirancang tinggi, cuman 30 Mw, namun demikian, RSG mempunyai 
fluks neutron 100-10000 kali lipat dari reaktor PLTN. 
 
Apa artinya flux neutronnya 10000 kali lipat dari reaktor PLTN ? 
 Lebih aman atau lebih bahaya ?  
atau sekedar angka saja :D 
 
RDP 
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2011/4/6 akhmad khusyairi 
 
 <a.khusyairi@gmail.com>. 
 
Sekedar menambahkan informasi saja:Di Serpong, dioperasika reaktor serba guna (RSG), 
 
++++++++ 
Type reactornya apa mas, dan apabedanya dengan reactor cernobyl ? Atau dengan 7 unit yang akan ditutup 
di jerman itu ? 
 
Kira2 safetynya kalo dibandingkan dengan reactor fukushima, lebih aman mana? Seandainya daerah tsb 
terjadi gempa seperti fukushima ( Insya   tidak akan pernah terjadi)... 
 
Salam 
Sis 
PAT 81. 
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Saya lebih tertarik bicara tentang rencana pengembangan PLTN ini daripada aspek sosial masyarakat-
pemerintah, Mas. 
 
Kalo bahayanya saya mandang itu kayak sisi lain dari manfaatnya aja, artinya memang sebanding. Makin 
besar manfaat ya makin besar juga risikonya. Itu memang udah rumusan, tapi bukan harga mati. Bisa diutak-
atik lagi, lewat kemauan berpikir manusia.  
 
Saya masih meragukan kebijakan PLTN ini kalo rancangannya masih gak tepat sasaran. Permintaan listrik itu 
paling besar di pulau Jawa, kenapa malah dipasang reaktor di Bangka Belitung? Karena menghindari demo 
masyarakatkah (=> jumlah penduduknya lebih dikit dari yang ada di pulau Jawa)? Itu masang di sana jelas 
banyak masalah Mas, sisi pengawasan dan operasionalnya pasti lebih ribet, karena lintas pulau. Ada masalah 
apa-apa, belum tentu bisa cepat tertangani. 
 
Studi itu juga harus dibuka Mas. Hasilnya itu harus jelas kelihatan seperti apa. Yang jadi masalah di 
masyarakat kita, kalau ada sesuatu yang mestinya terbuka, malah ditutup-tutupi dengan berbagai alasan. Itu 
membuat banyak orang berpikiran pasti ada yang salah.  
[Kenyataannya, banyak hal yang salah selalu ditutup-tutupi kan?] 
 
Martabat bangsa, ketersediaan teknologi, dsb itu nanti dulu lah. Mau apa dengan PLTN, itu yang nomor satu. 
Kalo harga tanah, saya kira dimana-mana memang naik terus. Bukankah yang dekat dengan gunungapi aja 
juga naik ? 
 
Salam, 
Zulfadli 
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On 4/6/11, Zulfadli <zulfadli.sy@gmail.com> wrote: 
> Saya lebih tertarik bicara tentang rencana pengembangan PLTN ini daripada 
> aspek sosial masyarakat-pemerintah, Mas. 
> 
> Kalo bahayanya saya mandang itu kayak sisi lain dari manfaatnya aja, artinya 
> memang sebanding. Makin besar manfaat ya makin besar juga risikonya. Itu 
> memang udah rumusan, tapi bukan harga mati. Bisa diutak-atik lagi, lewat 
> kemauan berpikir manusia. 
> 
+++ 
Tepat sekali mas 
 
> Saya masih meragukan kebijakan PLTN ini kalo rancangannya masih gak tepat 
> sasaran. Permintaan listrik itu paling besar di pulau Jawa, kenapa malah 
> dipasang reaktor di Bangka Belitung? Karena menghindari demo masyarakatkah 
> (=> jumlah penduduknya lebih dikit dari yang ada di pulau Jawa)? Itu masang 
> di sana jelas banyak masalah Mas, sisi pengawasan dan operasionalnya pasti 
> lebih ribet, karena lintas pulau. Ada masalah apa-apa, belum tentu bisa 
> cepat tertangani. 
+++ 
Jika PLTN dibangun di Babel, maka ditempatkan resident inspector 
disana yang memantau operasi PLTN secara langsung 24 jam 
 
> Studi itu juga harus dibuka Mas. Hasilnya itu harus jelas kelihatan seperti 
> apa. Yang jadi masalah di masyarakat kita, kalau ada sesuatu yang mestinya 
> terbuka, malah ditutup-tutupi dengan berbagai alasan. Itu membuat banyak 
> orang berpikiran pasti ada yang salah. 
> [Kenyataannya, banyak hal yang salah selalu ditutup-tutupi kan?] 
> 
Hasil studi tapak digunakan untuk menentukan dasar desain system keselamatan 
Kalau mau lihat hasilnya, mungkin mas dan mbak bisa menggunakan UU 
keterbukaan informasi untuk mengakses nya... 
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Additional information; 
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Di Serpong, selain beroperasi RSG, juga beroperasi fasilitas penunjang 
lainnya, diantaranya: 
1. Instalasi Elemen Bakar Experimental, 
2 Instalasi Radiometalurgi, 
3. Pusat produksi radioisotop dan radiofarmaka, 
4. Kolam penyimpanan bahan bakar bekas, 
5. Instalasi Hot Cell 
6  Fabrikasi elemen bakar nuklir; dan dapat dipastikan juga 
7. Pusat pengolahan limbah radioaktif... 
dan masih banyak instalasi yang lain.... 
 
Bagi yang ada di Serpong, apakah informasi tambahan ini membuat tidur 
anda tidak nyenyak? 
 
Regards, 
AK 
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Resident inspector 24 jam di Babel, menurut saya itu bukan sesuatu yang istimewa Mas.  
Harusnya kalo tidak di Babel pun, tetap tersedia resident inspector yang standby 24 jam di dekat lokasi PLTN. 
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Waduuh, koq di Babel ya? 
Apa karena pertimbangan kapasitasnya khusus utk memenuhi Sumatera? 
 
Atau karena alasan faktor keamanan penguasa yg tinggal di Jkt? takut kena radiasi kalau terjadi "force 
majeur" gitu loh. 
 
Orang2 a.k.a masyarakat di Babel mengerti segala aspek ttg PLTN? 
 
Btw, jika terjadi gempa di atas 8 S.R, apakah tetap dijamin aman? 
 
No body knows ya? Lagi2 NIMBY nih keputusannya. 
 
Salam, 
 
AR 
 
Ps. NIMBY = Not In My Back Yard. 
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Kalau gak Salah alasannya karena babel cenderung aman dari gempa mbak .. Tapi ya kalau tsunami ...? 
Hehehehe ... 
 
Yunus Tohir 
(YunTo) 
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...mungkin, kalau terjadi force majeur maka: 
 
1. di babel akan lebih mudah ngguyur air laut speerti fukushima.... 
 
2. seandainya opsi 1 gagal, containment akan lebih mudah...... 
 
3. mereduksi kemungkinan pembangunan fisik dihambat...... kan bukan di pulau Jawa atau Sumatera.... 
 
4. babel kemungkinan realtif lebih bebas gempa ketimbang Jawa atau Sumatera.... 
 
salam 
 
hendi 
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unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
 

 
sebetulnya mbangun PLTN tuh di balerang sono, listriknya bisa dipasok ke malesa dan singapura....trus 
gimana transmisinya ? kan mahal...? 
 
tawarkan sama mereka "you yang bangun transmisinya, harga listrik gue samain sama pelanggan (industri) 
PLN yang laen..." 
 
kalau perlu, malesa dan singapura bayar listriknya seperti beli pulsa.....jadi bayar di depan....:) 
 
salam 
 
hendi 
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Deket Singapore saja di salah satu pulau propinsi Kepri, listriknya di eksport ke Singapore & Malaysia, ... Tapi 
gas yg ke Singapore dimatiin, dialihkan unt kepentingan Nasional, spt pabrik pupuk, polymer, petro kimia, 
power plant dan industri dalam negeri lainnya, ... Sekalian nakut2ti tikus got (koroptor) yg nyimpen hepeng & 
propertinya di Singapore, .... Kekekekek !  
 

146 
 from Albert Pratama albert.pratama@gmail.com  

reply-to alumniugm@googlegroups.com 

to alumniugm@googlegroups.com 

date Thu, Apr 7, 2011 at 7:57 AM 

subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailing list <alumniugm.googlegroups.com> Filter messages from this mailing list 

mailed-by googlegroups.com 

signed-by googlegroups.com 

unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
 

hide details Apr 7  
 

2011/4/6 hendarto adi <hendartoadi2@yahoo.com>: 
> 
> sebetulnya mbangun PLTN tuh di balerang sono, listriknya bisa dipasok ke 
> malesa dan singapura....trus gimana transmisinya ? kan mahal...? 
> tawarkan sama mereka "you yang bangun transmisinya, harga listrik gue samain 
> sama pelanggan (industri) PLN yang laen..." 
Baru saja minggu lalu saya ngobrol dengan sepupu yang bekerja di 
Singapura. Kata dia, di sana sempat ada wacana mau bikin PLTN, tapi 
diprotes keras oleh banyak penduduk (mungkin perlu pakar nuklir 
seperti Mas Akhmad Khusyairi untuk meyakinkan mereka, hehehe). Saya 
bilang sama si sepupu, mungkin akan menarik jika Indonesia bikin, tapi 
deket Singapura, mau protes gimana mereka coba. 
 
:) 

mailto:hendartoadi2@yahoo.com
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Regards, 
Albert 
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Bagus juga kalo ada upaya antisipasi risiko seperti ini ya. 
 
Tapi kalo maksudnya adalah bila terjadi kebocoran radiasi, kita tetap aman, meskipun daerah lain jatuh 
korban, wah mending tidak usah berpikiran membangun PLTN di Indonesia selama-lamanya.  
Itu solusi yang tidak bertanggungjawab. Itu jelas-jelas menunjukkan inkonfidensi.  
 
Kalo memang gak percaya diri, ngapain bangun-bangun PLTN segala?  
 
Kemungkinan Babel relatfi lebih aman dari gempa ketimbang pulau lainnya, saya kira perlu dikonfirmasi 
dengan data yang ada. Indonesia ini daerah dengan tingkat seismisitas dan aktivitas vulkanik yang tinggi. Kalo 
gak gempa, ya gunungapi. Kalo ada salah satunya, bisa ketambahan lagi tsunami.  
 
Cuma ingin bilang aja, yang kita kira aman, jangan-jangan daerah yang paling potensial memakan korban. 
Makanya saya berharap hasil studi tapaknya dibuka di milis ini. Atau sebenarnya belum ada studi kah? Atau 
dana studinya dipake untuk nego reaktor bekas?  
KAYTDC (Kagak ada yang tau dot com). 
 
Zulfadli 
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Kalo bangun PLTN di Indonesia, terus listriknya dioper ke singapur dan malaisye, wah kita rugi besar dong.. 
Risikonya kita tanggung, listriknya mereka yang nikmati. 
 
Tapi untungnya, kalo mereka macem-macem, kita ancam ledakin reaktor nuklir kita yang dekat ama mereka 
aja.  
Pasti langsung KO tuh. Bisa dipake untuk menundukkan negara tetangga kalo ada konflik perbatasan atau 
lainnya. 
Politik nuklir untuk kemenangan bangsa. Macam-macam, tak ledakin...!  
Hehehee... 
:p 
 
Zulfadli 
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Hasil diskusi di dunia nyata-nya gimana Mas Adit? 
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Boleh dong dishare di dunia maya, hehehee...... 
 
2011/4/6 Aditya L. Ramadona <alramadona@gmail.com> 
Salam rekan-rekan. 
 
Ada informasi yang barangkali bermanfaat (terutama untuk me-NYATA-kan 
diskusi ruang MAYA ini... hehehe) 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Diskusinya seru Mas... 
Kira-kira intinya sebagai berikut. 
 
Sonny Keraf: Menentang PLTN dibangun saat ini. Lebih mendorong 
optimalisasi penggunaan energi terbarukan. Baru setuju penggunaan PLTN 
setelah 2100 (mungkin ini strategi menolak secara halus). 
 
Tumiran: Memberikan gambaran kondisi kelistrikan Indonesia saat ini, 
beserta skenario bila menggunaan PLTN atau tidak. PLTN dibutuhkan bila 
Indonesia ingin mencontoh bagaimana sejarah kemajuan Jepang bermula. 
Mereka memilih PLTN sebagai penyedia listrik u tulang punggung 
berjalannya Industri. Setelah Indonesia maju dan mapan, barulah 
menggunakan energi terbarukan. Saat ini biaya produksi energi 
terbarukan relatif lebih mahal sehingga akan menjadi beban untuk 
kemajuan industri. 
 
Peserta yang Kontra: 
1. Mahasiswa Filsafat UGM. Menentang PLTN, namun sayangnya terasa asal 
menentang saja. Pokoknya anti PLTN gitu... Sudah merasa berhasil 
menggagalkan pembangunan PLTN di Jepara dan sekarang sudah siap-siap 
pasang badan untuk menggagalkan PLTN di Bangka. 
2. Dosen ... UGM. Menentang PLTN, pertanyaannya ialah mengapa BATAN 
dan DEN seolah-olah selalu mensosialisasikan pembangunan PLTN. Tidak 
seimbang antara sosialisasi keunggulan dengan sosialisasi risiko 
pembangunan PLTN 
3. Kadinkes Bantul. Tidak menentang terlalu keras, namun tetap 
khawatir dengan PLTN. Menyarankan supaya Indonesia lebih ke efisiensi 
dan penghematan listrik sebelum masuk ke PLTN. 
 
Peserta yang Pro: 
1. Dosen Teknik Nuklir. Menyampaikan beberapa perhitungan (Saya tidak 
sempat mencatat) ttg persediaan energi kita. Intinya, walaupun 
Indonesia sudah menggunakan seluruh potensi dari energi terbarukan, 
tetap terdapat kesenjangan kebutuhan listrik. Dengan demikian, harus 

mailto:alramadona@gmail.com
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membuat pilihan sulit di antara membabat hutan untuk menggali batubara 
(PLTU) atau membangun PLTN. 
 
KESIMPULAN: 
Pilihan untuk membangun atau menolak PLTN tetap terbuka. Namun 
demikian, setiap pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, 
setiap argumen harus berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya. 
Selanjutnya, konsisten menjalankan hasil keputusan tersebut, apapun 
risikonya. 
 
IMHO: 
Teknologi terus berkembang, sehingga Kita tidak boleh menutup pintu 
rapat-rapat terhadap kemungkinan masuknya PLTN ke negara Kita. Bisa 
jadi di masa yang akan datang teknologi PLTN sudah sangat aman 
sehingga tidak perlu khawatir. Namun demikian, setiap hasil 
pengetahuan manusia tentu tidak sempurna sehingga bila ada kejadian 
luar biasa yang menyebabkan kecelakan, maka itu adalah bagian dari 
pembelajaran u perbaikan yang berkelanjutan. 
 
Kurang lebih diskusinya seperti itu Mas. Sayang td karena waktu sangat 
terbatas, padahal peserta dan narasumber sangat bersemangat.! 
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Wah sip sekali Mas Adit.... 
 
Kayaknya lebih banyak yang gak setuju dengan PLTN daripada yang setuju ya... 
Apakah mereka yang menolak benar-benar paham dengan apa yang terjadi kalo kebutuhan listrik kita yang 
besar di masa depan tidak dapat terpenuhi? 
Sekarang, yang kebutuhan listrik kita masih bisa secara ngos-ngosan dipenuhi aja, pemadaman listrik udah 
rutin. Gimana nanti...? 
Saya khawatir, metode penanggulangan keterbatasan supply listrik di masa depan, lewat cara klasik, 
menaikkan tarif listrik (supaya masyarakat mikir-mikir untuk pake listrik banyak-banyak). 
 
:( 
 
Zulfadli 
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Kalo saya, daripada mbangun gedung dpr. Lebih bagus mbangun pltn. Menurut mbak AR dampak oknum 
pejabat kepada rakyat lebih besar dari pada dampak pltn. 
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valdi riovia 
BRI Pandeglang/FKT 96 
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Ini contoh tulisan yang agak meyakinkan... 
 
+++++++++++++++++++++++++++++ 
Bisakah Listrik Negara 90% Berasal dari Energi Terbarukan? 
Sumber: http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/887/bisakah-listrik-negara-90-berasal-dari-energi-
terbarukan 
 
Sebuah laporan penelitian--segera terbit--dari National Solar Energy 
Center di Israel mengungkapkan bahwa 90 persen listrik di negara 
tersebut bisa bergantung pada energi terbarukan, khususnya matahari, 
menggunakan media penyimpanan listrik. 
 
Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh energi terbarukan adalah 
penyimpanan. Tanpa penyimpanan, asupan listrik tidak stabil, akhirnya 
tidak dapat diandalkan. Menurut laporan penelitian tersebut, 
pembangkit listrik tenaga surya tanpa penyimpanan hanya mampu 
menghasilkan listrik 3 hingga 4 persen dari kebutuhan seluruh negara. 
"Saat Anda membuat pembangkin listrik tenaga surya, masalah besarnya 
adalah menyalurkannya ke dalam jaringan," kata David Faiman, direktur 
National Solar Energy Center. 
 
Tapi ketika fasilitas penyimpanan ditambahkan, pembangkit listrik 
dapat memenuhi kebutuhan jauh lebih banyak. Dengan memanfaatkan sel 
tenaga surya di beberapa area dengan sinar matahari berlimpah, seperti 
di Gurun Negev di selatan plus beberapa sel surya di beberapa lokasi 
lain, 90 persen kebutuhan listrik Israel bisa dipenuhi. "10 persen 
lagi bisa disediakan oleh pembangkit listrik dari gas bumi," kata 
Faiman. Ahli fisika lingkungan itu juga menambahkan, "Israel tak perlu 
lagi membuka tambang batu bara, bahkan reaktor nuklir." 
 
Faiman mengatakan kalau pilihan utamanya untuk media penyimpanan 
adalah sistem air pompaan. Ia juga suka dengan sistem baterai 
vanadium-redox, tangki luas dengan elektrolit di dalamnya. Kedua 
sistem itu bisa mendistribusikan listrik dengan cepat. (Sumber: Wired) 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Ada tambahan.? 
 

http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/887/bisakah-listrik-negara-90-berasal-dari-energi-terbarukan
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Kebanyakan para penentang PLTN menggunakan argumentasi kondusi korupsi 
pada kalangan pejabat negara. 
 
Dari hasil survey yang dilakukan oleh Transparency International 
(http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results), 
Indonesia menduduki peringkat 110 dengan index 2,8. Rusia menduduki 
peringkat 154 dengan index 2,1, Iran menduduki peringkat 146 dengan 
index 2,2, Ukraina pada peringkat 134 dengan index 2,4. Di Asia 
Tenggara Vietnam pada posisi 116 dengan index 2.7. 
 
Rusia, pasca terjadinya Chernobyl, belum pernah lagi ada kejadian 
kecelakaan nuklir, meskipun tingkat korupsinya jauh dibawah Indonesia, 
Iran yang menduduki posisi 146 juga jauh dari posisi Indonesia, namun 
meskipun tersedat dalam proses pembangunan PLTN nya akhirnya berhasil 
menyelesaikan dan mengoperasikannya, bahkan kini Iran menjadi salah 
satu negra yang diperhitungkan oleh negara barat karena berhasil 
membangun dan mengembangkan instalasi pengayaan uranium, hingga saat 
ini barat belum berani mengerahkan kekuatan militer terhadap Iran. 
 
Ukraina yang mendapat warisan nuklir banyak sekali dari Soviet, pasca 
Chernobyl tidak pernah lagi mengalami kecelakaan nuklir, meskipun 
disana masih ada reaktor yang bertype sama persis dengan reaktor 
Chernobyl, beroperasi, toh masih aman juga meskipun korupsinya lebih 
tinggi dari Indonesia 
 
Vietnam, juga masih dibawah Indonesia, namun sekrang sudah masuk pada 
tahap pembangunan PLTN. 
 
Jadi, APAKAH MASIH RELEVAN JIKA KORUPSI DIGUNAKAN SEVAGAI ALASAN UNTUK 
MEMBANGUN PLTN ? 
 
Regards, 
 
*Akhmad Khusyairi* 
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Kalau reaktornya bekas gimana dunk? 
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mbak AR: 
 
¨Kalau reaktornya bekas gimana dunk?¨ 
maksudnya apa? 
Udah jeelas ga mungkin dilakukan.......... 
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Ya , pake yang bekas. Emang ada kulakang reaktor bekas? D pasar mana mbak? 
valdi riovia 
BRI Pandeglang/FKT 96 
 

158 from Zulfadli zulfadli.sy@gmail.com  

to alumniugm@googlegroups.com 

date Sat, Apr 9, 2011 at 8:32 AM 

subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailed-by gmail.com 
 

hide details Apr 
9   

Di negeri ini, tidak ada kejahatan yang tidak mungkin menurut saya. 
(Seperti itu jugakah dengan kebaikan? KAYTDC) 
 
Zulfadli 
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Asumsikan berita 6/4 di detik.com benar Kalau pemerintah tetap insist pasang reaktor bekas di Babel, apa 
bukan hasil karya ilmuwan dan praktisi nuklir kita? 
 
Saking kreatifnya,yang gak mungkin jadi mungkin bukan di negeri ini. 
 
Salam, 
 
AR 
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Kaya nya yang masang orang lain mbak kaya teknisi dari eropa timur, tu mas AK dah gak mau masang, tul gak 
mas. 
valdi riovia 
BRI Pandeglang/FKT 96 
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Mas Akhmad, dimana ya bisa download hasil studi tapak PLTN Babel?  
Saya pengen baca-baca je, sekalian menambah wawasan dan ilmu pengetahuan...;-p 
 
Kalo UU Keterbuka-bukaan itu saya gak terlalu percaya berlaku dimana-mana. Mungkin yang terbuka itu 
cuma UU itu aja (bebas diakses), yang lainnya malah tertutup. 
 
Zulfadli 
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sekarang 

mailing list 
<alumniugm.googlegroups.com> Filter messages from this 
mailing list 

mailed-by googlegroups.com 

signed-by googlegroups.com 

unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
 

Mas Zul; 
Kalo hasil studi tapak babel, saya tidak tahu dimana bisa download, 
tapi mas Zul bisa nanya ke BATAN. 
 
Kalau ttg UU keterbukaan informasi, apakah mas Zul sudah pernah 
mencoba? apakah menemukan kendala di lapangan? 
Saya kira Pemerintah sekarang sudah mencoba berbuat baik untuk 
memberikan informasi secara terbuka serta melegalkannya, jika ada 
instansi yg tidak menerapkan itu, maka akan mendapatkan sanksi. 
 
Memang repot juga, meskipun Pemerintah sudah memberikan itikat baik 
tetap saja di zuúdzoni. 
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reply-to alumniugm@googlegroups.com 

to alumniugm@googlegroups.com 

date Sat, Apr 9, 2011 at 9:51 AM 

subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailing list <alumniugm.googlegroups.com> Filter messages from this mailing list 

mailed-by googlegroups.com 

signed-by googlegroups.com 

unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
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Kalau begitu jangan diam aja dunk, 
 
Ada asosiasi ahli teknik nuklir kah? Kalau mau ngaduin ke dpr, nanti coba saya bantu. Komisi VII yg deal dgn 
isu ini. 
 
Kalau mau yang lebih smooth, bikin permintaan RDPU aja ke komisi VII. Takut2in abis dengan memblow up 
bahaya radiasi akibat resiko pasang reaktor bekas itu berbekal segala kapasitas keilmuan yang kalian miliki. 
Setelah itu buat konperensi pers, 
 
Saya bisa minta rekan Kagama yg di Koran Tempo utk bantu soal press rilis dan konperensi persnya. 
 
Mau? 
 
Salam, 
 
AR 
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mailing list 
<alumniugm.googlegroups.com> Filter messages from this 
mailing list 

mailed-by googlegroups.com 

signed-by googlegroups.com 

unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
 

Sip mbak, artinya kalo bekas jangan kan apalagi buatan cina. Setuju yang baru dan ori. Gmana mas AK.? 
Kayanya dah ada titik2 terang kalo kita sama2 menolak reaktor bekas. 
valdi riovia 
BRI Pandeglang/FKT 96 
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subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailed-by gmail.com 
 

hide details Apr 9  
 

Sip Mas.... 
 
Saya bukan suuzhon, gak lah... 
 
Kalo pemerintah minta dipercaya ya buktikan dengan kinerjanya. 
Lha ini belum apa-apa udah mau beli reaktor bekas je...;-( 
 
Nah niat baik orang yang setuju dengan nuklir kan jadi tersia-sia kalo ditunggangi kepentingan yang gak perlu 
kayak gini. 
 
Dan tentu saja bukan Mas Akhmad yang salah kalo seperti ini. 
Tapi saya punya harapan supaya Mas Akhmad mau dong berjuang melakukan perubahan di dalam. Biar ide-
ide tentang kemajuan bangsa kita ini gak mandek di kalkulator orang yang berpikiran pendek, terutama 
untuk masalah nuklir ini. 
 
Gimana Mas? Cocok kan? ;-) 
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reply-to alumniugm@googlegroups.com 

to alumniugm@googlegroups.com 

date Sat, Apr 9, 2011 at 9:33 AM 

subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailing list <alumniugm.googlegroups.com> Filter messages from this mailing list 

mailed-by googlegroups.com 

signed-by googlegroups.com 

unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
 

hide details Apr 9  
 

Mas Zul; 
Terimakasih mas, 
Saya terus terang belum tahu pejabat mana yang ¨berniat¨ membeli 
reaktor bekas itu, kalo mungkin saya tahu dan Allah SWT mengizinkan 
dan mengridloi, saya akan coba berdiskusi dengan ¨sang pejabat¨ 
tersebut. 
 
Jika KAGAMAers mengetahui identitas dan instansi pejabat tsb saya 
mohon bisa dishare ke japri saya, dan jika nantinya nawaitu saya ini 
bisa diujudkan, maka saya mohon kesediaan temen2 KGAMAers yang lain 
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untuk menyaksikan diskusi kami. 
 
InsyaAllah saya sepakat dengan ide njenengan mas... 
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 from Zulfadli zulfadli.sy@gmail.com  

to alumniugm@googlegroups.com 

date Sat, Apr 9, 2011 at 10:06 AM 

subject Re: [kagama] Mari tentukan keputusan masalah PLTN sekarang 

mailed-by gmail.com 
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KESIMPULAN (final?) 
 
Milis KAGAMA : 
Mendukung pembangunan PLTN di Indonesia, dengan syarat. 
 
Syarat primer: 

1. Kultur pemerintahan kondusif dan tidak korup  
2. Pemahaman masyarakat sudah memadai dan menyeluruh 

 
Syarat sekunder: 

1. Pelaksanaannya berasas kualitas, keselamatan dan jangka panjang 
2. Adanya perangkat penanggulangan kegagalan yang mampu mengendalikan bahaya hingga level 

normal 
3. Listrik nuklir harus murah dan bisa diakses masyarakat luas 
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mailed-by googlegroups.com 

signed-by googlegroups.com 

unsubscribe Unsubscribe from this mailing-list 
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Rangkuman Seminar Nasional “Pro & Kontra Nuklir sebagai Energi Alternatif” 
+++++++++++++++++++++++ 
Indonesia Siap Gunakan PLTN Tahun 2100? 
 
Tahun 2100 mendatang Indonesia diperkirakan telah siap untuk 
memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Di tahun 
tersebut dari sisi infrastruktur, kesiapan masyarakat, dan seluruh 
sumber daya energi yang dimiliki telah didayagunakan. Hal ini 
ditegaskan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Persatuan 
Nasional, Dr. Alexander Sonny Keraf, dalam Seminar Pro dan Kontra 
Nuklir sebagai Energi Alternatif di Fakultas Filsafat UGM, Jumat 
(8/4). Selain Sonny, hadir pula sebagai pembicara dalam acara tersebut 
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr.Ir.Tumiran, M.Eng serta Kepala 
Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Prof. dr. Hari Kusnanto, Dr.PH. 
 
Sonny Keraf menambahkan sebagai bahan pertimbangan apakah Indonesia 
sudah siap memanfaatkan PLTN bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti 
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momentum, teknis, maupun faktor ekonomi, sosial, lingkungan hingga 
keamanan. “Dilihat dari bebeberapa kesiapan itu dimungkinkan tahun 
2100 mendatang Indonesia sudah siap menggunakan PLTN,”kata Sonny. Ia 
menambahkan dari sisi momentum khususnya pasca meledaknya reaktor 
nuklir (PLTN) Fukushima di Jepang beberapa waktu lalu. Dampak 
meledaknya PLTN Fukushima ini ternyata berdampak buruk terhadap sektor 
perekonomian di Jepang. Di sisi lain, beberapa negara maju justru 
berusaha untuk berpikir ulang menata kembali reaktor nuklir yang 
dimiliki. “Indonesia pun seharusnya harus mulai berhati-hati dan 
berpikir kembali untuk menata pembangkit energi seperti listrik dsb 
dengan lebih baik. Insiden kilang minyak Cilacap misalnya setidaknya 
sudah lima kali terjadi,”imbuh Sonny. 
 
Dalam kesempatan itu ia juga mengingatkan mengenai budaya keselamatan 
dan kedisiplinan (savety culture) masyarakat Indonesia yang masih 
rendah. Sementara pengawasan dari pihak Inaternasional, imbuh Sonny, 
tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Yang perlu diperhitungkan pula adalah 
tingkat kerawanan sosial dan politik yang tinggi seperti ancaman 
terorisme. Sonny yang juga pengajar di Fakultas Filsafat Universitas 
Atmajaya Jakarta itu menegaskan selain faktor tersebut yang tidak bisa 
ditinggalkan adalah etika/perilaku serta masih kerasnya reaksi 
penolakan sebagian masyarakat terhadap pembangunan PLTN. 
 
“Belum lagi kalau bicara tentang bahana baku uranium yang masih banyak 
diimpor maupun mahalnya biaya pembangunan PLTN,”papar Sonny. 
 
Di tempat yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), 
Dr.Ir.Tumiran, M.Eng justru menilai energi nuklir memiliki beberapa 
keunggulan misalnya untuk mensuplai energi listrik. Energinya selain 
memiliki kapasitas yang besar juga relatif ramah lingkungan dan biaya 
operasionalnya yang kompetitif. Tumiran yakin dengan optimalisasi 
PLTN, maka bisa mensuplai energi listrik khususnya berbagai daerah di 
luar Jawa yang selama ini pasokan energi listriknya minim. “Luar Jawa 
energi listriknya masih minim. Kalau pun ada listrik menyala bisa 
dihitung berapa jam sehingga juga berdampak di sektor ekonomi,” ujar 
Tumiran. 
 
Dibandingkan negara lain kapasitas energi yang dimiliki Indonesia 
masih sangat kecil jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 
mencapai 235 juta orang. Sedangkan mengenai pemanfaatan energi 
alternatif lain, kata Tumiran, seperti geotermal, angin, maupun surya 
memang prospektif. Hanya saja besarnya energi yang dihasilkan dari 
sumber energi ini jauh lebih kecil dibandingkan energi nuklir. “Tapi 
saya sepakat mengenai keselamatan maupun kedisiplinan masyarakat untuk 
pemanfaatan energi nuklir ini harus ditingkatkan,” kata Dekan Fakultas 
Teknik UGM itu. 
 
Sementara itu Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Prof. dr. Hari 
Kusnanto, Dr.PH. juga mengingatkan mengenai kemungkinan faktor 
kesehatan masyarakat yang bisa terganggu dengan radiasi nuklir yang 
ditimbulkan. “Kasus di beberapa negara sudah terbukti dampak radiasi 
nuklir ini bisa mengganggu kesehatan masyarakat,” papar Hari Kusnanto. 
Sumber: Humas UGM 
+++++++++++++++++++++++ 
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