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ABSTRAK 
IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA KEJADIAN AKIBAT ULAH MANUSIA DI DAERAH 
INTERES PLTN DI PROVINSI NTB.Kejadian akibat ulah manusia (KAUM) di sekitar lokasi 
dimana PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) akan dibangun, merupakan salah satu 
aspek yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi tapak karena dapat membahayakan 
keselamatan reaktor nuklir. Sumber potensi bahaya KAUM dapat diklasifikasikan sebagai 
sumber bergerak dan tidak bergerak. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi 
bahaya KAUM tahap pra-survei untuk mendukung pemilihan tapak PLTN di Provinsi NTB 
(Nusa Tenggara Barat). Metodologi meliputi pengumpulan data sekunder terkait dengan 
sumber bahaya KAUM, kajian pustaka dan selanjutnya dilakukan identifikasi. Berdasar kajian 
awal tahap pra survei untuk aspek geologi dan kegunungapian di wilayah pesisir NTB, 
diperoleh 4 daerah interes: Pulau Rakit, Pulau Ngali, Kecamatan Plampang dan Kecamatan 
Soromandi. Hasil penelitian pada tahap pra-survei memperlihatkan bahwa di wilayah Provinsi 
NTB tidak terdapat potensi bahaya yang berasal dari sumber tidak bergerak seperti kilang 
minyak, industri kimia, fasilitas nuklir lain dan sumber bergerak seperti jalur kereta api dan 
jaringan/jalur pipa gas. Beberapa sumber bergerak dan tidak bergerak lainnya memerlukan 
identifikasi lebih lanjut seperti potensi bahaya jatuhnya pesawat di daerah interes di 
Kecamatan Soromandi, yang hanya berjarak 14,5 km dari bandara Sultan Muhammad 
Salahuddin. 
 
Kata kunci: potensi bahaya KAUM, pra-survei, pemilihan tapak, keselamatan, PLTN. 
 

ABSTRACT 
IDENTIFICATION OF THE POTENTIAL HUMAN INDUCED EVENT HAZARDS IN NPP 
INTEREST AREAS IN NTB PROVINCE. Human induced event (HIE) around the site where 
nuclear power plants will be built is one of the aspects to consider in site evaluation as it may 
pose a threat to the safety of nuclear reactors. Sources of potential hazard of the HIE can be 
classified as mobile and stationary sources. The objective of the study was to identify the 
potential hazards to HIE in the pre-survey stage to support the selection of NPP sites in NTB 
Province. The methodology used include secondary data collection related to the HIEhazard 
source, literature review, and further identification. Based on the results of preliminary studies 
in the pre-survey stage for aspects such as geology and vulcanology in the coastal area of 
NTB, 4 interes areas were identified: Rakit Island, Ngali Islands, Plampang and Soromandi 
districts. The results of the research in the pre-survey stage showed that in the NTB Province 
area there were no potential hazard of stationary sources such as oil refinery, chemical 
industry, other nuclear facilities, as well as mobile source such as railways and gas pipelines. 
However, some other mobile and stationary sources require further identification. There is a 
hazard potential from plane crash in the interes area in Soromandi District, where the distance 
to Sultan Muhammad Salahuddin airport is only 14.5 km. 
 
Keyword: potential hazard from HIE, pre-survei, site selection, safety, NPP. 
 
PENDAHULUAN 

Kegiatan pemilihan tapak merupakan salah satu langkah penting dalam rencana 
pembangunan PLTN. Terdapat dua tujuan utama dalam penentuan tapakPLTN; yaitu 
memastikan kelayakan secara teknis dan ekonomi instalasi, dan meminimalkan potensi 
dampak buruk pada masyarakat danlingkungan hidup [1]. Berdasar perjanjian kerjasama 
antara BATAN dan Dinas ESDM Pemerintah Provinsi NTB No. B-
1970/BATAN/SEN/KS0001/02/2018-415.4/404/DESDM/ 2018 tentang kajian pengembangan 
energi nuklir dan tapak PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Provinsi NTB, maka 
perlu dilakukan survei awal (pra-survei) pengembangan energi nuklir meliputi pengumpulan 
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dan kajian data tapak serta non tapak di wilayah Provinsi NTB.  Pra-survei merupakan 
tahapawal dalam pemilihan tapak dan dalam pra-survei ini akan diperoleh daerah-daerah 
interes. Terdapat berbagai aspek dalam pra survei, survei dan evaluasi tapak, dan aspek 
kejadian akibat ulah manusia (KAUM) merupakan salah satu aspek yang dapat 
mempengaruhi keselamatandalam pemilihan tapak PLTN. KAUM adalah kecelakaan yang 
disebabkan oleh aktivitas manusia, yang dapat mengubah geosfer, biosfer dan landskap 
(bentangan daratan) yang memicu bahaya tertentu dan meningkatkan bahaya lingkungan [2]. 
KAUM merupakan salah satu kejadian eksternal, yang berasal dari sumber di sekitar tapak, 
yang tidak secara langsung terkait dengan status operasi di instalasi nuklir [3]. 

Berkaitan dengan ketentuan keselamatan tapak reaktor nuklir, Bapeten menetapkan 
peraturan tentang aspek KAUM dalam evaluasi tapak reaktor daya, sehingga potensi sumber 
KAUM terhadap reaktor harus diidentifikasi dan kemungkinan yang menghasilkan fenomena 
bahaya harus dievaluasi [3,4,5]. Hasil evaluasi digunakan dalam desain dasar instalasi nuklir, 
berdasar standar keamanan dengan mempertimbangkan karakteristik lokasi, risiko yang 
diakibatkan bahaya eksternal dan dampak pada lingkungan yang mungkin timbul. Pengukuran 
yang tepat harus dilakukan untuk menjamin bahwa risiko keseluruhan masih dapat diterima 
dan sekecil mungkin. Oleh karena itu, secara langsung atau tidak langsung, fasilitas dan 
aktivitas manusia di sekitar lokasi reaktor nuklir dibangun, pada kondisi tertentu dapat 
mempengaruhi keselamatan reaktor tersebut. Jadi, semua kegiatan manusia yang berada di 
lokasi sekitar reaktor nuklir dan kegiatan yang akan berkembang di masa yang akan datang 
harus dikaji potensinya terhadap keselamatan reaktor nuklir [6].  

Pada pemilihan tapak reaktor memerlukan kajian aspek kejadian akibat ulah manusia, 
yang diperkirakan dapat membahayakan keselamatan reaktor nuklir. Dalam mengidentifikasi 
berbagai aktivitas dan fasilitas manusia yang memberikan potensi bahaya terhadap 
keselamatan PLTN, didasarkan pada nilai Screening Distance Value (SDV). Jika dalam kajian 
mengindikasikan adanya bahaya yang tidak dapat diterima dan tidak tersedia solusi, maka 
tapak dianggap tidak layak [7]. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi bahaya 
KAUM tahap pra-survei untuk pemilihan tapak PLTN di Provinsi NTB. Metode yang digunakan 
adalah kajian pustaka, pengumpulan data sekunder, konfirmasi dan identifikasi berbagai jenis 
bahaya eksternal akibat ulah manusia. Hasil studi diharap dapat memberi masukan bagi 
pengambil kebijakan, dalam penentuan lokasi tapak PLTN di Provinsi NTB. 

 
POTENSI BAHAYA KEJADIAN AKIBAT ULAH MANUSIA 

Sumber kejadian eksternal akibat ulah manusia dapat diklasifikasikan sebagai 
sumber bergerak dan tidak bergerak [3,4,5,8]. Sumber tidak bergerak adalah sumber yang 
lokasi mekanisme pemicunya tetap, meliputi kilang minyak, industri kimia, stasiun/depo 
penyimpanan bahan bakar minyak, stasiun/depo penyimpanan bahan bakar gas, jaringan 
transmisi penyiaran dan telekomunikasi, penambangan/penggalian, keberadaan hutan, 
fasilitas nuklir lain, peralatan berputar dengan energi tinggi, dan fasilitas militer. Sedangkan 
sumber bergerak meliputi keberadaan jalur kereta api, transportasi darat, jalur pelayaran, jalur 
pipa (gas/minyak), bandar udara (pergerakan pesawat dan frekuensi penerbangan), koridor 
lalu lintas udara dan jalur penerbangan (militer/sipil) [3,9,10,11,12]. 

Salah satu langkah awal dalam evaluasi kejadian eksternal akibat ulah manusia 
adalah identifikasi sumber kejadian [13]. Setiap sumber yang mempunyai potensi bahaya 
harus diidentifikasi [14]. Berdasar identifikasi sumber kejadian, maka potensi bahaya terhadap 
PLTN dari masing-masing sumber didefinisikan.  

Kilang minyak, industri kimia, stasiun bahan bakar minyak dan stasiun bahan bakar 
gasmemberikan kejadian yang sama yaitu ledakan, kebakaran, lepasan bahan beracun dan 
korosif [3-5,15]. Perkembangan kejadian ledakan, memberikan potensi bahaya berupa 
gelombang tekanan ledakan, proyektil, asap, gas dan debu yang dihasilkan dalam ledakan 
yang dapat melayang menuju instalasi nuklir, yang biasanya disertai kebakaran dan kobaran 
api. Sedangkan perkembangan kejadian kebakaran adalah percikan api yang memicu 
kebakaran lainnya, asap dan gas pembakaran yang bisa melayang ke arah instalasi nuklir, 
selain itu juga fluks panas dari kebakaran. Pelepasan bahan mudah terbakar atau mudah 
meledak, awan uap atau cairan dapat berpindah menuju instalasi dan membakar atau 
meledak sebelum atau sesudah mencapainya, di luar atau di dalam instalasi. Awan uap atau 
cairan juga bisa bermigrasi ke daerah operator atau peralatan sehingga sistem keselamatan 
terhambat fungsinya [15]. Lepasan bahan beracun dan korosif memberikan potensi bahaya 
efek fisik terhadap personil operasi atau komponen alat.  Efek fisik terhadap personil operasi 
dapat berupa efek kematian, kelumpuhan, efek kesehatan dalam jangka panjang atau pendek 
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[16]. Sebagai contoh, paparan LPG dalam jumlah besar dapat mengurangi jumlah oksigen 
dalam udara, sehingga menyebabkan lemas pada manusia disekitarnya dengan gejala sakit 
kepala, pusing, mual, muntah [17]. Bahan berbahaya tersebut bermigrasi ke gedung melalui 
jalur aliran, termasuk sistem pemanas, ventilasi dan sistem pendingin udara, atau hanya di 
halaman instalasi.  

Sedangkan potensi bahaya dari jaringan transmisi penyiaran dan telekomunikasi 
adalah interferensi antar jaringan satelit, terrestrial, cross polarisasi, co channel (antar kanal) 
retransmit dan intermodulasi antara carrier [18]. Penggunaan pita frekuensi yang sama pada 
dua sistem yang berbeda dapat menyebabkan potensi bahaya yaitu terjadinya interferensi 
[19].  

Kejadian yang dapat terjadi pada penambangan/penggalian adalah runtuh atau 
amblesnya permukaan tanah, sehingga dapat menyebabkan potensi bahaya amblesnya 
bangunan atau bagian dari bangunan. Keberadaan hutan dapat memberikan kejadian 
kebakaran, sedangkan fasilitas nuklir lain dapat memberikan kejadian lepasan zat radioaktif, 
yang mana memberikan potensi bahaya efek fisik terhadap personil operasi. Peralatan 
berputar dengan energi tinggi yang dimaksud adalah turbin dari peralatan pembangkit listrik 
yang kemungkinan dapat menyebabkan lontaran missil dari bagian peralatan turbin ke 
instalasi nuklir [3,5]. Guna menghindari gangguan oleh mesin yang berputar dengan energi 
tinggi, maka semua peralatan diletakkan jauh dari sistem instrumentasi (electronic devices). 
Potensi bahaya dari fasilitas militer dapat berasal dari lontaran proyektil, ledakan, kebakaran, 
lepasan bahan beracun dan lepasan bahan radioaktif [3,5].  

Sedangkan potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan dari sumber bergerak seperti 
kereta penumpang/barang, sarana transportasi darat, sarana transportasi pelayaran, selain 
berasal dari ledakan, kebakaran, lepasan bahan beracun dan korosif adalah lepasan bahan 
radioaktif, penyumbatan kontaminan (dari tumpahan minyak) atau kerusakan struktur 
penghisap air, serta dampak kendaraan tergelincir [3,5]. Bandara dan koridor lalulintas udara 
dan jalur penerbangan (militer maupun sipil) dapat menjadi sumber kejadian penerbangan 
abnormal yang mengakibatkan jatuhnya pesawat. Proyektil, kebakaran dan ledakan dari 
tangki bahan bakar adalah potensi bahaya dari perkembangan kejadian jatuhnya pesawat. 
Koridor lalu lintas udara adalah suatu wilayah udara khusus tempat sebuah pesawat 
terbang harus tetap berada di tempatnya selama melintasi daerah tertentu, sedangan jalur 
penerbangan adalah suatu daerah penerbangan yang diperbolehkan dilalui oleh pesawat 
udara negara manapun setelah mendapatkan ijin terbang. 

Disebutkan bahwa, dalam mengidentifikasi berbagai aktivitas dan fasilitas manusia 
yang memberikan potensi bahaya terhadap keselamatan PLTN, didasarkan pada nilai 
Screening Distance Value (SDV). SDN yaitu jarak dari fasilitas untuk penapisan potensi 
sumber bahaya suatu Kejadian Eksternal yang dapat diabaikan [3,20]. Masing-masing sumber 
yang memberikan potensi bahaya mempunyai pertimbangan nilai SDV yang berbeda.  Nilai 
SDV untuk industri kimia, stasiun bahan bakar minyak dan stasiun bahan bakar gas adalah 5 
km, penambangan atau penggalian 10 km[5,11], kebakaran karena keberadaan hutan 2 
km[4,5], instalasi militer 30 km [4,5],  sarana kereta api 1,8 km, sarana transportasi darat 5 
km, jalur pelayaran 10 km, jalur pipa 8-10 km, bandara besar 16 km dan bandara kecil 10 
km[4,12].Sedangkan untuk koridor lalu lintas udara dan zona penerbangan 8 km [5,11]. 
 
METODOLOGI 

Metodologi meliputi kajian pustaka, pengumpulan data sekunder terkait dengan sumber 
bahaya eksternal akibat ulah manusiadan selanjutnya dilakukan konfirmasi dan identifikasi 
berbagai jenis bahaya eksternal akibat ulah manusia yang berpotensi membahayakan reaktor 
PLTN yang direncanakan di Provinsi NTB. 

Kajian awal berdasar aspek geologi dan kegunungapian di wilayah pesisir Provinsi 
NTB, diperoleh4lokasi daerah interes yaitu Pulau Rakit (Kabupaten Sumbawa), Pulau Ngali 
(Kabupaten Sumbawa), Kecamatan Plampang (Kabupaten Sumbawa), Soromandi 
(Kabupaten Bima) [21]. Peta sebaran daerah interes PLTN diperlihatkan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Peta Sebaran Daerah Interes PLTN di Provinsi NTB [21] 
 

Keterangan:  
Daerah Interes 1: Pulau Rakit    Daerah Interes 3: Kecamatan Plampang 
Daerah Interes 2: Pulau Ngali   Daerah Interes 4: Kecamatan Soromandi 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada studi ini, terkait dengan potensi bahaya dari peralatan berputar dengan energi 
tinggi yang berupa lontaran missil dari bagian peralatan turbin, identifikasi akan dilakukan 
pada tahap survei setelah penentuan tapak terpilih. Sebagaimana peralatan berputar dengan 
energi tinggi, keberadaan hutan yang memberikan potensi bahaya kebakaran yang 
dikhawatirkan mencapai lokasi tapak, maka identifikasi jugan akan dilakukan pada tahap 
survei. 

 
Hasil Identifikasi Sumber Tidak Bergerak di Wilayah Provinsi NTB 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah Provinsi NTB saat ini tidak terdapat 
kilang minyak, industri kimia dan fasilitas nuklir lain sehingga tidak terdapat potensi bahaya 
dari sumber tersebut dan tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Sentra industri yang ada 
adalah industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kayu 
dan kerajian/anyaman, percetakan dan reproduksi media, bahan galian bukan logam, serta 
furniture [22]. 
 Di wilayah provinsi NTB saat ini telah terdapat sistem jaringan telekomunikasi. Akan 
dilakukan pengembangan jaringan saluran tetap telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi 
khusus provinsi di perkotaan dalam wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat. 
Namun, potensi bahaya dari sistem jaringan transmisi telekomunikasi tersebut dapat diatasi 
yaitudengan mengatur sinyal level harus lebih besar dari noise yang diterima (SNR = Sinyal 
to Noise Ratio), memaksimalkan level sinyal yang diterima, memilih frekuensi yang tidak 
banyak digunakan oleh stasiun lainnya, mengubah lokasi peralatan (termasuk antena), dan 
menggunakan jalur pendek atau tidak membangun sambungan jarak jauh [5]. 
 Hasil Identifikasi stasiun bahan bakar minyak di wilayah Provinsi NTB diperlihatkan 
pada Tabel 1.  
 

Tabel 1. Jumlah SPBU/SPBN/SPDN di Provinsi NTB [23] 
No. Kabupaten/Kota Jumlah Stasiun Jumlah 

Total SPBU SPBN SPDN 
1. Kota Mataram 11 - 1 12 
2. Lombok Barat 9 1 - 10 
3. Lombok Tengah 10 - - 10 
4. Lombok Timur 12 1 1 14 
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5. Lombok Utara 2 1 - 3 
6. Sumbawa Barat 3 - - 3 
7. Sumbawa 8 - 1 9 
8. Dompu  4 - - 4 
9. Bima 3 - 3 6 
10. Kota Bima 4 - - 4 

Keterangan: 
SPBU: Stasiun Bahan Bakar Untuk Umum 
SPBN: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan 
SPDN: Solar Packed Dealer Nelayan 
 

Perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut pada tahap survei untuk detail lokasi, sehingga 
dapat diketahui jarak stasiun bahan bakar minyak terhadap tapak terpilih. Jika jarak lebih kecil 
SDV maka perlu dilakukan evaluasi detail, untuk memastikan dampak kebakaran, ledakan 
dan lepasan gas berbahaya/beracun dari kecelakaan lepasan bahan bakar minyak tersebut. 
 Saat ini baru terdapat 5 stasiun pengisian bahan bakar gas di Pulau Lombok, yang 
mana 3 stasiun ada di Kota Mataram. Sebagaimana pada stasiun BBM, perlu dilakukan 
identifikasi lebih lanjut, sehingga dapat diketahui jarak stasiun bahan bakar gas terhadap 
tapak terpilih. 

Terkait dengan potensi bahaya dari peralatan berputar dengan energi tinggi yang 
berupa lontaran missil dari bagian peralatan turbin, maka identifikasi akan dilakukan pada 
tahap survei setelah penentuan tapak terpilih. Sebagaimana peralatan berputar dengan energi 
tinggi, keberadaan hutan yang memberikan potensi bahaya kebakaran yang dikhawatirkan 
mencapai lokasi tapak, maka diidentifikasi akan dilakukan pada tahap survei. 

Potensi pertambangan mineral di NTB cukup besar. Setidaknya ada 60 lokasi potensi 
mineral logam yang tersebar di 23 Kawasan Andalan (KA) di Pulau Lombok dan 25 lokasi di 
Pulau Sumbawa. Di pulau Lombok tersebar di dua lokasi yaitu di Kabupaten Lombok Timur, 
6 lokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan 15 lokasi di Kabupaten Lombok Barat. Sementara 
di Pulau Sumbawa tersebar yaitu 11 lokasi di Kabupaten Sumbawa Barat (termasuk PT. 
Newmont NusaTenggara), 14 lokasi di Kabupaten Sumbawa. 5 lokasi di Kabupaten Dompu 
serta 7 lokasi di Kabupaten Bima [24]. Usulan wilayah pertambangan (WP) di Provinsi NTB 
adalah 891.590 ha (44,24% dari total luas daratan NTB) [25]. Wilayah pertambangan adalah 
wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terikat dengan batas 
administrasi pemerintahan yang merupakan bagian tata ruang nasional. Pada bulan Juni 
2015, total luas wilayah ijin usaha pertambangan mineral logam 324.108,35 ha (39 IUP), 
mineral bukan logam 4.118 ha (1 IUP), batuan 2.488,01 ha (138 IUP) dan ijin pertambangan 
rakyat 1.385,24 ha (72 IPR). Jumlah lokasi galian batuan tersebar dibeberapa tempat, yaitu di 
Lombok Barat terdapat 36 lokasi, Lombok Tengah 11 lokasi, Lombok Timur 8 lokasi, 
Sumbawa 4lokasi, Dompu 9 lokasi, Bima 12 lokasi, Sumbawa Barat 7 lokasi dan kota Bima 4 
lokasi [21]. Kegiatan penambangan/penggalian dapat menyebabkan runtuh atau amblesnya 
permukaan tanah, namun jika dalam kegiatan tersebut menggunakan bahan peledak juga 
dapat menghasilkan gelombang tekanan, proyektil dan shock tanah [7]. Perlu dilakukan 
identifikasi lebih lanjut pada tahap suvei, untuk mengetahui detail lokasi 
penambangan/penggalian baik yang menggunakan bahan peledak atau tidak, jumlah 
maksimum bahan peledak, karakteristik geologi dan geofisika bawah permukaan di daerah 
penambangan, sehingga dapat dipastikan PLTN yang direncanakan aman dari potensi 
bahaya penambangan/penggalian.  

Fasilitas militer yang terdapat di wilayah provinsi NTB Komando Resort Militer 
162/Wirabhakti, di Kota Mataram. Pada tanggal 1 April 1985, Korem 162/Wira Bhakti telah 
melaksanakan reorganisasi sesuai Keputusan Kasad nomor : Kep/14/XII/1984 tanggal 26 
Desember 1984 hingga saat ini, Korem 162/Wira Bhakti membawahi 6 Kodim, yaitu [26]: 
Kodim 1606 di Lombok Barat, Kodim 1607 di Sumbawa, Kodim 1608 di Bima, Kodim 1614 di 
Dompu, Kodim 1615 di Lombok Timur, Kodim 1620 di Lombok Tengah, Yonif (Batalyon 
Infanteri) 742Satya Wira Yudha di Kota Mataram. Perlu identifikasi lebih lanjut untuk 
mengetahui jarak sumber dengan calon tapak PLTN dan konfirmasi untuk mengetahui latihan 
instalasi militer dan amunisi yang ada.  
 
Hasil Identifikasi Sumber Bergerak di Wilayah Provinsi NTB: 

Penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat jenis transportasi darat melalui jalur 
kereta api sehingga tidak terdapat potensi bahaya. Terkait dengan potensi bahaya dari 
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kendaraan yang mengangkut BBM, BBG dan bahan berbahaya & beracun, maka sarana 
transportasi darat yang melalui jalan raya adalah jalan raya yang terdekat dengan calon tapak, 
sehingga perlu identifikasi lebih lanjut. 

Di wilayah Provinsi NTB terdapat jaringan pelayanan Transportasi Laut (pelayaran) 
berupa pelabuhan, yang terdiri dari 6 (enam) Pelabuhan Pengumpul, 5 (lima) Pelabuhan 
Pengumpan Regional, dan 8 (delapan) Pelabuhan Pengumpan Lokal [19]. 
A) Pelabuhan Pengumpul 

Pelabuhan Pengumpul berfungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan 
barang secara nasional, mampu menangani kontainer dengan volume kegiatan bongkar 
muat sedang. 
Dilihat dari pengelolaannya pelabuhan diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 
1) Pelabuhan diusahakan, dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan  yaitu PT. (Persero) 

Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III)  : 
I. Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat 
II. Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa 
III. Pelabuhan Bima di Kota Bima 

2) Pelabuhan tidak diusahakan, diselenggarakan oleh Pemerintah/Ditjen Perhubungan 
Laut (UPT. Ditjen Hubla)  : 
I. Pelabuhan Labuan Lombok di Kabupaten Lombok Timur, 
II. Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat, dan 
III. Pelabuhan Sape Kabupaten Bima 

 
B) Pelabuhan Pengumpan Regional 

Pelabuhan Pengumpan Regional berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam 
jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten/Kota. Yang termasuk 
Pelabuhan Regional antara lain : 
1) Pelabuhan Pemenang/Tanjung di Kabupaten Lombok Barat 
2) Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara 
3) Pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur 
4) Pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima  
5) Pelabuhan Telong Elong 

 
C) Pelabuhan Pengumpan Lokal  

Pelabuhan Pengumpan Lokal berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah 
kecil dengan jangkauan pelayanan antar kecamatan dalam Kabupaten/Kota. Yang 
termasuk Pelabuhan Lokal antara lain: 
1) Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu, 
2) Pelabuhan Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, 
3) Pelabuhan Labuan Lalar di Kabupaten Sumbawa, 
4) Pelabuhan Tanjung Luar di Kabupaten Lombok Timur, dan 
5) Pelabuhan Alas di Kabupaten Sumbawa Barat. 
6) Pelabuhan Calabai 
7) Pelabuhan Cempi 
8) Pelabuhan Bangko Kabupaten Lombok Barat 

 
Perlu identifikasi lebih lanjut terhadap jalur pelayaran dan kapal/tongkang yang 

melewati/bersandar di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi distribusi barang tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini tidak terdapat jaringan/jalur pipa gas. 

Namun dalam lampiran rencana pengembangan kawasan strategis SAMOTA [19], kebijakan 
RPJMN merencanakan jaringan gas rumah tangga. Jaringan pipa minyak dan gas (depo 
minyak dan gas) direncanakan di daerah Badas, Manggalewa, Kempo dan Pekat. Diperlukan 
identifikasi lebih lanjut mengenai lokasi detail jaringan pipa minyak dan gas tersebut, pada 
tahap survei. 

Di Provinsi NTB telah beroperasi 3 (tiga) bandara udara (bandara). 1(satu) bandara 
dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Angkasa Pura I (Persero) 
yaitu Bandara Internasional Lombok / Lombok International Airport (BIL/LIA) di Praya, 
Kabupaten Lombok Tengah. Bandara ini menggantikan fungsi dari Bandara Selaparang, Kota 
Mataram. Selain BIL, 2 (dua) bandara lainnya yaitu Bandara “Sultan Muhammad Kaharuddin” 
di Brang Biji – Sumbawa Besar (Kabupaten Sumbawa) dan Bandara “Sultan Muhammad 
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Salahuddin” di Bima, Kabupaten Bima. Kedua bandara tersebut merupakan bandara 
domestic yang dikelola oleh UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Selain itu, terdapat 
1 (satu) bandara khusus berupa “airstrip” di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat yang 
dioperasikan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT). Dengan menggunakan analisis 
GIS diperoleh jarak masing-masing 4 daerah interes terhadap bandara tersebut, seperti 
diperlihatkan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Jarak Bandara di Wilayah Provinsi NTB dengan Daerah Interes 

No. Daerah Interes Jarak terhadap Bandara (km) 
Internasional 

Lombok 
Sultan 

Muhammad 
Kaharuddin 

Sultan 
Muhammad 
Salahuddin 

Air Strip 
PT. NNT 

1 P. Rakit  189,9 65,7 78,7 139,6 
2 P. Ngali  164,2 35,9 105,9 118,4 
3 Kec. Plampang  177,1 57,6 92,5 125,9 
4 Kec. Soromandi  269,6 141,0 14,5 220,5 

 
Berdasar SDV 16 km untuk bandara besar dan 10 km untuk bandara kecil maka 3 

daerah interes tersebut aman terhadap potensi bahaya jatuhnya pesawat, kecuali daerah 
interes di Kecamatan Soromandi, yang jaraknya terhadap bandara Sultan Muhammad 
Salahuddin 14,5 km. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut jika kecamatan Soromandi menjadi 
tapak terpilih. Berkaitan dengan potensi bahaya dari koridor udara dan jalur penerbangan, 
perlu identifikasi dan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan apakah daerah interes tersebut 
berada di luar koridor penerbangan. 
 
KESIMPULAN 

Berdasar hasil kajian awaltahap pra survei di wilayah pesisir NTB untuk aspek geologi 
dan kegunungapian, diperoleh 4 lokasi daerah interes yaitu Pulau Rakit, Pulau Ngali, 
Kecamatan Plampang dan Kecamatan Soromandi.Hasil penelitian pada tahap pra-survei 
untuk aspek kejadian akibat ulah manusia (KAUM) diperoleh bahwa di wilayah Provinsi NTB 
saat ini tidak terdapat kilang minyak, industri kimia dan fasilitas nuklir lain sehingga daerah 
interes aman dari potensi bahayayang berasal dari  sumber tidak bergerak tersebut. Potensi 
bahaya dari sumber tidak bergerak lain yaitu stasiun bahan bakar minyak, stasiun bahan bakar 
gas, peralatan berputar dengan energi tinggi, hutan, penambangan/penggalian dan fasilitas 
militer, diperlukan identifikasi lebih lanjut untuk dapat dipastikan lokasi tapak aman dari potensi 
bahaya sumber-sumber tersebut. 

Pada tahap pra-survei ini tidak terdapat jenis transportasi darat melalui jalur kereta 
api sehingga tidak terdapat potensi bahaya dari jenis sumber bergerak ini. Terkait dengan 
jenis sumber bergerak lain yaitu transportasi darat dan transportasi pelayaran, diperlukan 
identifikasi lokasi detail. Tidak terdapat potensi bahaya dari jaringan/jalur pipa gas yang juga 
merupakan jenis sumber bergerak. Berdasar potensi bahaya dari keberadaan bandara, ke 
tiga daerah interes aman terhadap jatuhnya pesawat, kecuali daerah interes di Kecamatan 
Soromandi, yang jaraknya terhadap bandara Sultan Muhammad Salahuddin 14,5 km. 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Kepala Pusat Kajian Sistem Energi 
Nuklir (PKSEN)-BATAN yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian ini, 
Pemerintah Provinsi NTB yang telah membantu perolehan data dan Kepala Bidang Kajian 
Data Tapak yang telah mengarahkan dan memberi masukan dalam penelitian ini.  

 
DAFTAR PUSTAKA 
[1]. M.A. KHATTAK, et.al., “Siting Consideration for Nuclear Power Plant: A Review”, Open 

Science Journal, 29 July 2017.  
[2]. EKO SUSANTO, “The Effectiveness of Environmental Impact Assessment for Nuclear 

Power Plant”, Applied Ecology and Environmental Sciences, Vo. 1, No. 4, 2013. 
[3]. BAPETEN. Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Tapak 

Reaktor Daya Untuk Aspek Kejadian Eksternal Akibat Ulah Manusia. Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir, Jakarta 2008.  

[4]. IAEA. NS-G-3.1 "External Human Induced Events in Site Evaluation for Nuclear Power 
Plants, IAEA, Vienna, 2002. 



Identifikasi Potensi Bahaya Kejadian Akibat… 
Siti Alimah, dkk. 
 

150 

ISSN: 2621-3125 

[5]. BATAN, “Kejadian Eksternal Akibat Ulah Manusia”, Dokumen Laporan Evaluasi Tapak 
RDE, Kawasan Puspiptek Serpong, Rev.02, September, 2016. 

[6]. KRISHNA S, dkk., “Dampak Kegiatan Manusia Dalam Evaluasi Tapak Reaktor Daya”, 
Final Report Proyek Pengembangan Pengkajian Keselamatan Nuklir (P2KNR-
Bapeten), Bandung, Desember 2014. 

[7]. IAEA. “Site Evaluation for Nuclear Installations”. Safety Standards Series No. NS-R-3 
International Atomic Energy Agency. Vienna, Austria, 2003. 

[8]. JUNE MELLAWATI, dkk., “Identifikasi Sumber Kejadian Akibat Kegiatan Manusia pada 
Pra Survei Tapak PLTN di Pulau Bangka”, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan 
Energi Nuklir IV, 2011, PPE, BATAN. 

[9]. SITI ALIMAH, DEDY PRIAMBODO, JUNE MELLAWATI, “Analisis Potensi Bahaya 
Ledakan SPPBE di Sekitar Calon Tapak RDE”, Majalah Ilmiah Pengkajian Industri 
BPPT, Vol. 11 No. 1, April, 2017. 

[10]. JUNE MELLAWATI, YARIANTO. SBS., HADI SUNTOKO. “Sumber Potensial Bahaya 
Eksternal Akibat Manusia Pada Survei Tapak PLTN” Jurnal Pengembangan Energi 
Nuklir. Vol. 12. No.1, Juni 2010. Hal 28-37. 

[11]. IAEA, “Extreme External Events in The Design and Assessment of Nuclear Power 
Plants”, IAEA-TECDOC-1341, 2013. 

[12]. AEC, “Guidelines on Criteria for Site Selection and Evaluation for Nuclear Installations”, 
Atomic Energy Council, Uganda, August 2016. 

[13]. IAEA. Safety Series No. 050 - SG - S5. IAEA Safety Guides. External Man - Induced 
Events in Relation to Nuclear Power Plant Sitting. IAEA. Vienna, 1981. 

[14]. SALEM, W., “Basic safety Consideration for Nuclear Power Plant Dealing with External 
Human Induced Events”, Proceedings of an International Conference Held in Vienna, 
Austria, 21-24 October 2013. 

[15]. IAEA, “Safety Aspects of Nuclear Power Plants in Human Induced Events: General 
Considerations”, Safety Reports Series No.86, IAEA Safety Standards and Related 
Publications, 2017. 

[16]. SITI ALIMAH, JUNE MELLAWATI, “Study of Dispersion Hazard Potential of The LPG 
Stations Around the RDE Site in Rainy and Dry Season”, Jurnal Pengembangan Energi 
Nuklir Vol. 20, No 1, 2018.  

[17]. SIRDAH, M.M, et.al., Possible Health Effects of Liquefied Petroleum Gas on Workers 
at Filling and Distribution Stations of Gaza Governorates, Eastern Mediterranean Health 
Journal, March, 2013 

[18]. DTC NETCONNECT, “Gangguan Pada Sistem Transmisi Sinyal Data”, 
http://www.dtcnetconnect.com/AMP/index.php/blogs/305-gangguan-pada-sistem-
transmisi-sinyal-data, diakses Juni 2018. 

[19]. KARLO JULIANO AER, “Analisis Perhitungan Interferensi Sistem Terestrial Terhadap 
Sistem GMPCS Satelit Globalstar”, Tugas Akhir Fakultas Teknik Elektro, Universitas 
Telkom, 2006. 

[20]. SAFETY GUIDE, “Site Survey for Nuclear Power Plants”, Safety Series No. 50-SG-59, 
IAEA, 1984. 

[21]. PKSEN-BATAN, “Pemetaan Potensial Tapak PLTN di Indonesia”, Laporan Teknis 
Bidang Kajian Data Tapak, PKSEN, BATAN, 2018.  

[22]. BPS PROVINSI NTB, “Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017”, ISSN: 0215-
2215, BPS NTB, 2017.  

[23]. ESDM, “Jumlah SPBU/SPBN/SPDN di Provinsi NTB”, Pemerintah provinsi NTB, 
DESDM, 2016,http://desdm.ntbprov.go.id/index.php?option=com_content&view= 
article&id=305:jumlah-spbuspbnspdn-di-provinsi-ntb-sampai-tahun-2016&catid=20: 
energi&Itemid=49, akses Juli 2017. 

[24]. http://potensi-ntb.blogspot.com/2016/12/potensi-mineral-ntb-besar.html, “Potensi 
Mineral NTB Besar”, diakses Juli 2017. 

[25]. TGH. M.ZAINUL MAJDI, “Pengelolaan Pertambangan Mineral Di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat”, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaaan Usaha Pertambangan di 
Provinsi NTB, Kupang 4 Juni 2014. 

[26]. https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Resor_Militer_162, Komando Resor Militer162. 


