
FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLIBATAN 
INDUSTRI LOKAL DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN PLTN DI 

INDONESIA 

Dharu Dewi 

Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, BATAN, Jakarta, Indonesia, dharudewi65@gmail.com 

ABSTRAK  

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLIBATAN INDUSTRI LOKAL 
DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN PLTN DI INDONESIA. Keterlibatan industri lokal dalam 
program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) melibatkan partisipasi sejumlah industri 
untuk jasa/pelayanan, pasokan material, fabrikasi dan konstruksi sebagai bagian dari rantai pasok industri yang 
terintegrasi dalam program pembangunan PLTN. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada industri 
lokal dan fasilitas peralatan industri memegang peranan penting atas tingkat keberhasilan tingginya 
keterlibatan industri pada program pembangunan PLTN. Program penyiapan dan pengembangan SDM harus 
disiapkan sejak awal. Level minimum ilmu pengetahuan nuklir (know how) dan jumlah personil yang 
berpengalaman harus dipenuhi dan tersedia agar pembangunan PLTN dilaksanakan secera efektif dan efisien. 
Keterlibatan industri lokal memainkan peranan penting untuk menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) dalam proses pengadaan barang/jasa PLTN. Metodologi studi dilakukan  dengan kajian literatur. Hasil 
studi disimpulkan bahwa  faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tingginya keterlibatan industri lokal dalam 
program pembangunan PLTN adalah pendekatan kontrak yang dipilih, ketersediaan industri yang memiliki 
potensi untuk berperan aktif mendukung pembangunan PLTN, ketersediaan SDM industri yang kompeten, 
keterlibatan para pemangku kepentingan, ketersediaan infrastruktur berupa fasilitas teknologi yang diperlukan, 
ketersediaan investasi pada industri, ketersediaan kode dan standar industri yang memenuhi persyaratan PLTN, 
ketersediaan regulasi dan legal framework, dan ketersediaan rantai pasok industri secara menyeluruh.  

Kata kunci: industri lokal, keterlibatan, SDM, PLTN 

ABSTRACT 

FACTORS AFFECTING THE INVOLVEMENT OF LOCAL INDUSTRIES IN THE NPP 
DEVELOPMENT PROGRAM IN INDONESIA. The involvement of local industries in nuclear power plant  
(NPP) development programs involves the participation of a number of industries for services, material 
supplies, fabrications and constructions as part of an integrated industrial supply chain in the NPP 
development program. Human resources Competences in local industries and industrial equipment facilities 
play an important role on the success rate of high industrial involvement in the NPP development program. 
Human resource preparation and development programs should be prepared from the beginning time. The 
minimum level of know-how and the number of experienced personnel must be met and available for the 
development of the nuclear power plant is carried out effectively and efficiently. The involvement of local 
industries plays an important role for the increase of Domestic Component Level (TKDN) in the process of 
procurement of goods / services of NPP. The methodology of the study was conducted by literature review. The 
results of the study concluded that factors that could affect the high involvement of local industries in nuclear 
power plant development programs are the selected contractual approach, the availability of industries that 
have the potential to play an active role in supporting the development of NPP, the availability of industrial 
human resources and stakeholders, the availability of infrastructure in the form of technological facilities 
required, the availability of investment from industry, the availability of codes and industry standards that 
meet the requirements of nuclear power plants, the availability of regulatory and legal frameworks, and the 
availability of entire industry supply chains. 

 
Key words: local industries, involvement, human resources, NPP 
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PENDAHULUAN 

PLTN pertama pada umumnya dibangun 
dengan keterlibatan industri lokal yang sangat 
terbatas. Keterlibatan industri lokal (partisipasi 
nasional) terkait dengan proyek merupakan 
suatu proses yang dikendalikan secara politis. 
[1]. Pemerintah memiliki peranan penting 
dalam menyusun kebijakan nasional untuk 
mendukung keterlibatan industri dan 
mengembangkan kerangka kerja legal yang 
diperlukan. Keterlibatan industri lokal tidak 
hanya dalam hal pengoperasian dan perawatan, 
akan tetapi juga meliputi konstruksi sipil, 
instalasi komponen mekanikal dan elektrikal, 
manufaktur peralatan dan jasa/layanan.  

Owner PLTN, para pemangku 
kepentingan, organisasi asosiasi industri dan 
institusi terkait lainnya perlu melakukan studi 
komprehensif  untuk menganalisis kemampuan 
lokal dan potensi pasar lokal dan internasional. 
Industri manufaktur lokal dan industri jasa 
diharapkan dapat memberikan konfirmasi 
tentang kemungkinannya untuk dapat 
berpartisipasi dalam proyek pembangunan 
PLTN. Rekomendasi kebijakan nasional untuk 
keterlibatan industri lokal sebaiknya dibuat dan 
dilaksanakan berdasarkan pada [1] : 
- Hasil survei industri potensial untuk dapat 

berpartisipasi dalam pembangunan PLTN 
dan analisis kemampuannya untuk 
memenuhi persyaratan program PLTN. 

- Hasil survei pemasok lokal yang memiliki 
potensi untuk memasok 
peralatan/komponen dan jasa yang dapat 
mendukung pembangunan, pengoperasian 
dan perawatan PLTN terkait dengan 
peralatan workshop, laboratorium dan suku 
cadang asli.  

- Rapat dengan industri ataupun pemasok 
lokal potensial untuk memperoleh 
penjelasan tentang standard dan kualifikasi 
yang diperlukan serta tujuan kelayakan 
keterlibatan industri.  

- Ringkasan daftar industri yang mampu 
berpartisipasi dalam pembangunan 
pembangkit terkait keselamatan non nuklir 
maupun persyaratan pendanaan (funding 
requirements). 

 
Ketika menentukan target untuk keterlibatan 
industri lokal, sebaiknya mempertimbangkan 
tahapan – tahapan yang perlu dicapai yaitu 
tingkat kemajuan partisipasi nasional yang 

dapat dicapai suatu negara. Berdasarkan 
tahapan yang diklasifikasikan oleh 
International Atomic Energy Agency (IAEA), 
maka keterlibatan industri akan meningkat 
sesuai dengan tahapan berikut [2, 3]:   
(a) Level 1: level minimum, tenaga kerja lokal 

dan beberapa material konstruksi 
digunakan di area tapak, khususnya untuk 
pekerjaan sipil.  

(b) Level 2: perusahaan lokal mengambil 
tanggungjawab seluruh atau sebagian 
pekerjaan sipil, termasuk desain pekerjaan.  

(c) Level 3: komponen digunakan untuk 
bagian non kritis dari Balance of Plant 
(BOP).  

(d) Level 4: industri lokal mengembangkan 
produk sesuai dengan standar dan desain 
nuklir.   

(e) Level 5: industri khusus dibangun secara 
lokal untuk manufaktur komponen berat 
dan komponen khusus nuklir. 

 
Potensi keterlibatan industri lokal  dalam 

proyek PLTN bervariasi antara partisipasi 
minimum sampai dengan partisipasi maksimum 
atau partisipasi optimum. Partisipasi nasional 
yang tidak didukung dengan adanya 
pengalaman yang teruji dapat menyebabkan 
timbulnya risiko yang terkait dengan penundaan 
jadwal (delays), biaya yang membengkak (cost 
overrun) dan unjuk kerja yang buruk (poor 
Performance). Pengembangan keterlibatan 
industri lokal   melibatkan penyusunan jumlah 
industri untuk pelayanan, pasokan material, 
fabrikasi dan konstruksi yang merupakan 
bagian dari rantai pasok terintegrasi yang 
disusun untuk program. Dalam hal ini dukungan 
industri yang tersedia disiapkan untuk program 
PLTN, dan diharapkan peta 
potensi/kemampuan industri nasional diperoleh 
secara optimal.   

BATAN sebagai lembaga penelitian dan 
pengembangan PLTN pernah mengirimkan 
beberapa personil dari industri lokal untuk 
pelatihan On the Job Training (OJT) ke industri 
nuklir di luar negeri.  Jika PLTN dibangun, 
keterlibatan industri dalam program 
pembangunan PLTN di Indonesia sangat 
penting khususnya dalam menaikkan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proses 
pengadaan barang/jasa PLTN. Oleh karena itu 
kompetensi dan kualifikasi SDM pada industri 
lokal menjadi salah satu hal penting yang 
mempengaruhi keterlibatan industri dalam 
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penguasaan teknologi PLTN yang pada 
akhirnya menentukan keberhasilan industri 
lokal untuk berpartisipasi. Hal ini yang nantinya 
akan menentukan  kenaikan TKDN.  

Tujuan studi ini adalah mengidentifikasi 
faktor – faktor yang mempengaruhi tinggi 
rendahnya keterlibatan industri lokal pada 
program pembangunan PLTN yang dapat 
mempengaruhi TKDN di Indonesia. 

METODE 

Metodologi studi yang digunakan pada 
makalah ini adalah melakukan kajian literatur  
dan pencarian data melalui website yang terkait 
dengan keterlibatan industri, partisipasi 
nasional dan Sumber Daya Manusia (SDM) 
nuklir.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keterlibatan industri lokal dalam 
program pembangunan PLTN di Indonesia 
sangat penting khususnya dalam menaikkan 
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 
pada proses pengadaan barang/jasa PLTN. 
Semakin tinggi prosentase TKDN yang dapat 
dikuasai, artinya memberikan peluang yang 
lebih besar bagi produk industri lokal  untuk 
mendukung dan ikut berpartisipasi dalam 
pembangunan PLTN. Terdapat beberapa 
indikator yang dapat mempengaruhi tinggi 
rendahnya keterlibatan industri. 

 Faktor pertama yang mempengaruhi 
keterlibatan industri nasional adalah pendekatan 
kontrak (Contractual Approach) yang dipilih 
dalam proyek PLTN. Salah satu opsi yang 
umum digunakan pada beberapa negara adalah 
kontrak Engineering. Procurement, 
Construction (EPC). Pada jenis kontrak ini 
Kontraktor Utama mempunyai tanggungjawab 
keseluruhan untuk konstruksi mulai dari 
persiapan tapak sampai menuju komisioning 
PLTN dan akhirnya memindahtangankan 
kepada Owner/Operator setelah melakukan 
demontrasi pengoperasian. Owner/operator 
memegang tanggungjawab untuk aspek 
keselamatan proyek, dan memastikan bahwa 
konstruksi pembangkit memenuhi   mutu dan 
standar keselamatan. Kontraktor EPC akan 
mengikutsertakan industri lokal dan pemasok 
internasional. Keterlibatan industri memainkan 
peranan penting untuk meningkatkan 
infrastruktur suatu negara. Program alih 

teknologi dan lokalisasi/partisipasi nasional dari 
kegiatan manufaktur sebaiknya menjadi bagian 
dari kontrak EPC. Sehingga keterlibatan 
industri sudah diikat dalam suatu kontrak EPC. 
Program alih teknologi juga dapat dimasukkan 
dalam kontrak yang terpisah [2]. Spesifikasi dan 
jumlah komponen/ material konstruksi, daftar 
peralatan, kode dan standar yang diperlukan, 
hendaknya dikembangkan dalam dokumen 
penawaran (Bid) untuk mengidentifikasi area 
potensial, dan kesempatan untuk industri lokal 
[3]. 

Faktor kedua yang mempengaruhi 
keterlibatan industri lokal adalah ketersediaan 
industri potensial dan memiliki kemampuan  
berpartisipasi dalam pembangunan PLTN. 
Industri yang dibutuhkan terdiri dari industri 
konstruksi sipil, industri EPC, industri architech 
engineering, industri mekanikal dan elektrikal,  
dan industri pendukung lainnya. Kemampuan 
industri maupun pemasok lokal untuk 
memenuhi jadwal pengiriman dan persyaratan 
mutu yang ketat serta ketersediaan teknologi 
dan ilmu pengetahuan yang relevan perlu 
dikembangkan lebih baik dan rinci. Saat ini 
beberapa industri lokal memiliki pengalaman 
dalam memasok material dan komponen dalam 
pembangkit listrik konvensional. Industri 
konstruksi sipil, industri mekanikal, industri 
electrikal, industri rekayasa arsitek.  Sebagai 
gambaran umum, Industri konstruksi sipil yang 
tersedia antara lain PT. Hutama Karya, PT Adhi 
Karya,PT Waskita Karya, PT. Nindya Karya, 
PT. Pembangunan Perumahan dan lain-lain. 
Industri EPC antara lain PT Wijaya Karya, PT. 
Metaepsi, PT. Inti Karya Persada Teknik, PT. 
Tripatra Engineers, PT. Rekayasa Industri, PT. 
Medco Energi International, PT. Boma Bisma 
Indra, PT. Truba Jaya Engineering, PT. Indika 
Energi dan lain-lain.  Industri mekanikal terdiri 
dari beberapa jenis industri yakni industri baja 
struktur, industri bejana tekan, industri 
generator, industri turbin, industri kondenser, 
industri pemipaan, industri pompa dan katup. 
Sedangkan industri elektrikal terdiri dari 
industri transformator, industri kabel dan panel 
listrik, industri konektor dan lain-lain. Beberapa 
contoh industri mekanikal antara lain PT. 
Nusantara Turbin dan Propulsi, PT. Barata 
Indonesia, PT. PAL, PT. Boma Bisma Indra, 
PT. PINDAD, PT. Siemens Indonesia, PT. 
Meco Inoxprima, PT. Krakatau Steel, PT. 
Krakatau Wajatama, PT. Gunung Garuda, PT. 
Bakrie Pipe Industries, PT. Cilegon Fabricators, 
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PT. SPINDO, dan lain – lain [4]. Diharapkan 
potensi industri yang tersedia tersebut dapat 
dikembangkan dan ditingkatkan dan dilakukan 
pengembangan inovasi produk yang akhirnya 
menuju industri yang memproduksi komponen 
grade nuklir.  

 Faktor ketiga yang mempengaruhi 
keterlibatan industri adalah ketersediaan 
pendanaan pada industri. Ketersediaan dana 
untuk perluasan fasilitas pabrik dan mesin  
tentunya diperlukan untuk memperoleh 
pengembangan teknologi baru. Investasi 
diperlukan untuk barang yang diproduksi lokal. 
Biaya total barang yang diproduksi secara lokal 
dibandingkan dengan pasar internasional 
kompetitif lebih murah dengan mutu yang sama. 
Agar industri lokal dapat berpartisipasi dalam 
proyek PLTN, maka yang paling 
memungkinkan bagi industri adalah memiliki 
dana untuk memodifikasi dan melakukan 
inovasi pada fasilitas industri atau metode 
kerjanya agar memenuhi persyaratan nuklir. 
Modifikasi ini juga dapat melibatkan beberapa 
proses alih teknologi dengan cara memberikan 
pelatihan bagi beberapa personil dan 
manajemen. Bantuan pemerintah dalam hal 
memberikan kemudahan dalam pemberian dana 
industri sangat penting diperlukan. 
 Faktor keempat adalah ketersediaan  
Sumber Daya Manusia (SDM) industri nuklir 
yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan program pembangunan PLTN di 
Indonesia. Pembangunan  industri tidak hanya 
peningkatan produksi barang dan jasa tetapi 
juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia (SDM) [5].  

Secara umum SDM nuklir harus 
disiapkan secara menyeluruh baik untuk 
personil PLTN maupun personil industri lokal 
yang memproduksi komponen PLTN, dimulai 
dari tahap pra-proyek, konstruksi, komisioning, 
operasi, dan perawatan PLTN. Program 
penyiapan dan pengembangan SDM nuklir 
perlu dilakukan sebagai berikut: 
A. Program Penyiapan SDM nuklir 
1. Penyusunan struktur organisasi SDM 

nuklir pada fase pra proyek, konstruksi, 
komisioning, pengoperasian dan 
perawatan PLTN. 

2. Penyusunan modul pendidikan dan 
pelatihan yang dibutuhkan untuk 
memenuhi kualifikasi personil. Pendidikan 
dan pelatihan dapat berupa pendidikan dan 
pelatihan internal dan eksternal termasuk 

On the Job Training (OJT) melalui vendor 
PLTN. 

3. Penyusunan materi dan jadwal rencana 
pendidikan dan pelatihan SDM baik jangka 
pendek, jangka menengah dan jangka 
panjang. 

4. Penyusunan kebutuhan SDM sesuai 
dengan tahapan proyek. 

5. Penentuan pola rekruitmen SDM untuk 
sumber tenaga kerja maupun tenaga ahli 
yang mampu memberikan pasokan tenaga 
kerja dan tenaga ahli dari berbagai institusi  
terkait maupun industri lokal. 

6. Penyusunan kualifikasi dan kompetensi 
SDM nuklir sesuai dengan kompetensi 
yang diperlukan baik melalui kompetensi 
teknis (hard competence) dan kompetensi 
perilaku (soft competence). 

7. Penyiapan sertifikasi personil SDM nuklir 
melalui badan sertifikasi personil atau 
badan sertifikasi lainnya. 

 
B. Program Pengembangan SDM nuklir 
1. Pengembangan SDM mengacu pada 

kompetensi personil, yang mencakup 
aspek pengetahuan, keterampilan dan 
sikap, melalui pendidikan, pelatihan dan 
pengalaman yang dilanjutkan dengan 
proses uji kompetensi. pelatihan dasar 
ketenaganukliran yang dapat  
diselenggarakan di dalam negeri, 
sedangkan pelatihan tingkat lanjut atau 
spesialisasi untuk tahap awal akan 
dilakukan di luar negeri mengingat 
keterbatasan infrastruktur industri yang 
tersedia di dalam negeri. 

2. Menjalin kerja sama dengan vendor asing  
guna melatih personel industri yang akan 
dilibatkan di dalam manufaktur komponen 
dan material PLTN.  

3. Menjalin kerjasama  dan koordinasi antara 
pemerintah, kementerian perindustrian, 
lembaga riset dan pengembangan, 
universitas/institusi pendidikan, IAEA, 
BATAN, BAPETEN,  industri, 
kemenristekdikti,  dan institusi lainnya 
yang terkait  berperan penting dalam proses 
pengembangan SDM nuklir. 

 
Faktor ke empat adalah ketersediaan kode 

dan standar  industri yang perlu dimiliki oleh 
industri lokal untuk dapat berpartisipasi dalam 
pembangunan PLTN. Perlu dilakukan 
pencocokan kode dan standar industri lokal 
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dengan cara melakukan survei industri terhadap 
pemenuhan kode dan standar yang digunakan 
dalam PLTN.   Secara umum, pemasok atau 
vendor akan mengusulkan kombinasi standar 
nasional dan internasional dalam desain dan 
spesifikasi PLTN. Penggunaan standar yang 
berbeda dalam area teknologi yang sama 
merupakan sumber potensi kesalahan dan 
kesalahpahaman. Dengan demikian  penting 
untuk mengelola penggunaan standar yang 
dipilih. Penggunaan standar juga sebaiknya 
mengacu pada standar adopsi yang identik 
dengan standar pemasok.  

Faktor kelima adalah tersedianya 
peraturan, kerangka regulasi (regulation 
framework) dan kerangka legal (legal 
framework). Peraturan, regulasi ataupun 
kerangka legal dibuat dengan maksud agar 
memiliki pemahaman yang jelas dari regulasi 
yang ada dan juga memastikan kesesuaiannya 
dengan kode dan standar bangunan, pandauan 
desain bejana tekan, persyaratan praktek 
konstruksi, perizinan dan proteksi lingkungan. 
Beberapa peraturan yang tersedia untuk industri 
lokal antara lain: 
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 

Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk 
Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah [6]. 

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 
70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah [7]. 

- Peraturan Menteri Perindustrian Republik 
Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2011 
tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Perhitungan Tingkat Komponen Dalam 
Negeri [8]. 

- Peraturan Menteri Perindustrian Republik 
Indonesia Nomor : 54/M-IND/PER/3/2012 
tentang Pedoman Penggunaan Produk 
Dalam Negeri untuk Pembangunan 
Infrastruktur Ketenagalistrikan [9]. Panduan 
ini berlaku pada infrastruktur 
ketenagalistrikan untuk Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA), Pembangkit LIstrik 
Tenaga Panasbumi (PLTP), Pembangkit 
Listrik Tenaga Gas (PLTG),  Pembangkit 
Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 
Saluran Transmisi, Substation , dan Saluran 

Distribusi Listrik. Namun Untuk PLTN 
belum tercakup didalamnya.  

Faktor keenam adalah keterlibatan para 
pemangku kepentingan (stakeholder 
involvemen). Pada prinsipnya, yang dimaksud 
dengan para pemangku kepentingan adalah 
sebagai berikut: 
- Organisasi industri yang memiliki 

kemampuan yang diperlukan untuk 
konstruksi, manufaktur, dan pengoperasian 
PLTN. 

- Organisasi Perdagangan 
- Serikat Buruh (Labour Unions) 
- Organisasi Pendidikan dan Pelatihan 

Kejuruan (Vocational Education and 
Training Organizations).  

- Seluruh organisasi para pemangku 
kepentingan yang terlibat mulai saat 
perencanaan program PLTN sehingga 
mereka dapat melihat manfaat yang 
potensial  untuk negara dan peran mereka 
dalam menjamin keberhasilan program. 

Para pemangku kepentingan yang ada di 
Indonesia dapat terdiri dari berbagai institusi 
antara lain pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, asosiasi industri, kementerian, badan 
penelitian dan pengembangan, organisasi 
masyarakat dan sebagainya. 

Faktor ketujuh adalah tersedianya 
infrastruktur berupa fasilitas teknologi yang 
diperlukan. Untuk program tenaga nuklir baru, 
fasilitas penelitian dan pengembangan diawali 
dengan datangnya organisasi dari luar negeri 
yang memiliki pengalaman dalam PLTN. 
Ketika program PLTN dimulai, status penelitian 
dan pengembangan akan ditinjau bagaimana 
mereka dapat mendukung program PLTN. 
Terkait dengan penelitian dan pengembangan 
yang telah diaplikasikan dalam bentuk 
penelitian dasar (basic research), maka 
Technical Organization Supporting (TSO) 
dapat menyediakan bantuan teknis khusus. 
Tergantung pada ukuran program PLTN dan 
norma nasional, maka TSO dapat berupa 
kombinasi antara organisasi lokal dan 
organisasi internasional. 

Faktor kedelapan adalah tersedianya 
rantai pasok secara menyeluruh. Rantai pasok 
mencakup fasilitas, peralatan industri, 
layanan/jasa, ,manajemen proyek dan 
pengoperasian. Daftar komponen, produk, 
material, dan jasa akan digunakan sangat rinci 
dan masing – masing melibatkan suatu rantai 
pasok yang baru. Rantai pasok harus memenuhi 
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standar komunitas nuklir internasional dan 
secara khusus harus memenuhi standar 
tehnologi dan pemasok yang terpilih. Rantai 
pasok harus dalam kondisi stabil dan terus - 
menerus berkelanjutan. Rantai pasok pada 
pembangunan PLTN pertama akan disiapkan 
oleh kontraktor EPC tetapi atas dasar masukan 
dan dukungan dari Owner/Operator. Setelah 
konstruksi maka Owner/Operator akan 
mengambil alih beberapa aspek rantai pasok 
dari kontraktor EPC. Di dalam kontrak dengan 
kontraktor EPC harus menyebutkan proses 
pengambilalihan tersebut. Secara garis besar, 
pemasok pada proses pembangunan PLTN baru  
mencakup: 
- Tier 1: Owner/Operator,  arsitek enjineering 
- Tier 2 : Vendor 
- Tier 3: Pemasok perlengkapan utama (reaktor, 

generator uap, turbin) 
- Tier 4 : pemasok perlengkapan sekunder, jasa 

dan system (katup, pompa) 
- Tier 5 : pemasok komponen  
- Tier 6 : bahan baku, komponen primer, dan 

jasa primer (baja, beton, rebar, transport, 
crane). 

 
Secara umum, kunci keberhasilan dari 

keterlibatan industri lokal tergantung pada [10]:  
- Adanya komitmen nasional yang kuat dari 

pemerintah terhadap program PLTN, 
- Investasi yang terus menerus yang dijamin 

oleh pemerintah, 
- Adanya sinergi antara program pemerintah 

dengan program pengembangan nasional 
lainnya, 

- Strategi untuk keamanan SDM dan sistem 
pendidikan nasional yang handal. 

- Definisi yang jelas terhadap 
tanggungjawab dan hak hak dalam kontrak 
PLTN, 

- Keterlibatan industri/partisipasi nasional 
melalui alih teknologi 

- Penyusunan kerjasama antara pemberi dan 
penerima teknologi 

- Kesiapan sebagai penerima teknologi 
 
Berdasarkan pengalaman berharga dari 

program PLTN di Korea, manfaat yang 
diperoleh dari keterlibatan industri lokal adalah 
dapat menaikkan kompetensi dan mutu industri 
yang lebih tinggi, meningkatkan keseimbangan 
perdagangan, mendapatkan kompetensi 
keahlian SDM yang lebih tinggi, meningkatkan 
mutu pasokan dan jasa, membangun dan 

menjaga hubungan kerjasama dimasa 
mendatang, mempunyai dampak terhadap 
pertumbuhan GDP, mendukung pekerjaan yang 
memerlukan keahlian yang tinggi [10].  

Dari awal program PLTN, pentingnya 
keterlibatan industri lokal atau partisipasi 
nasional harus dihargai secara penuh dan 
kemampuan potensi industri harus secara jelas 
diidentifikasi. Hal ini memerlukan survei yang 
komprehensif dari infrastruktur nasional 
sehingga mengurangi ketergantungan dari 
luarnegeri [11]. 

KESIMPULAN 

Faktor – faktor yang dapat 
mempengaruhi tingginya keterlibatan industri 
lokal dalam program pembangunan PLTN 
adalah pendekatan kontrak yang dipilih,  
ketersediaan industri yang memiliki potensi 
untuk berperan aktif mendukung pembangunan 
PLTN, ketersediaan SDM industri yang 
kompeten, keterlibatan para pemangku 
kepentingan, ketersediaan infrastruktur berupa 
fasilitas teknologi yang diperlukan, 
ketersediaan investasi pada industri, 
ketersediaan kode dan standar industri yang 
memenuhi persyaratan PLTN, ketersediaan 
regulasi dan legal framework, ketersediaan 
rantai pasok industri secara menyeluruh. 
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