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ABSTRAK 

Keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir yang semakin berkembang luas tidak hanya menjadi perhatian badan pelaksana 
(Badan Tenaga Nuklir Nasional), ataupun badan pengawas saja (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), namun juga menjadi 
perhatian kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta institusi yang terkait termasuk menjadi perhatian 
pemerintah daerah. Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi diperlukan sebagai arahan 
pengembangan infrastruktur pengawasan ketenaganukliran melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang 
terpadu, efektif dan efisien. Keberadaannya dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, 
perencanaan, pemrograman dan kegiatan lain yang terkait dengan keselamatan ketenaganukliran baik di lingkungan 
kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah. 
 
Kata kunci: Kebijakan, Strategi, Keselamatan Nuklir, Peraturan Presiden. 
 
ABSTRACT 

The utilization of nuclear energy, which is growing significantly, is not only the concern of the implementing body 
(National Nuclear Energy Agency  or the regulatory body (Nuclear Energy Regulatory Agency), but also has become 
the attention of ministries, non-ministerial government agencies, and related institutions including the attention of local 
governments. National Policy and Strategy on Radiation and Nuclear Safety is required as a guidance in the 
development of nuclear energy regulatory infrastructure through integrated, effective and efficient plan, programme, 
and implementation. Its existence is intended as a guideline in the preparation of technical policies, planning, 
programming and other activities related to nuclear safety both within the ministry and non-ministerial government 
agency, including the local governments. 
 
Keywords: Policy, Strategy, Nuclear Safety, Presidential Decree. 
 
I. PENDAHULUAN 

 
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 
tentang Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran) 
menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan 
lingkungan dalam hal kegiatan pemanfaatan tenaga 
nuklir. Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir, baik 
di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif maupun di 
bidang instalasi dan bahan nuklir, harus diatur dan 
diawasi oleh pemerintah.  

Keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir yang 
semakin berkembang luas tidak hanya menjadi 
perhatian badan pelaksana (Badan Tenaga Nuklir 
Nasional selanjutnya disingkat BATAN) ataupun badan 
pengawas (Badan Pengawas Tenaga Nuklir selanjutnya 
disingkat BAPETEN), namun juga menjadi perhatian 
kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, 
serta institusi yang terkait termasuk menjadi perhatian 
pemerintah daerah.  

Situasi kelembagaan dan tata kelola 
pemerintahan di Indonesia telah banyak sekali berubah 
sejak UU Ketenaganukliran diberlakukan 20 (dua 
puluh) tahun yang lalu. Perkembangan situasi 
kelembagaan dan pemerintahan inilah yang 
mengakibatkan BAPETEN tidak bisa berdiri sendiri 

dalam melaksanakan tugas pengawasan 
ketenaganukliran. 

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi 
pemerintah dan sebagai arahan pendukung infrastruktur 
pengawasan ketenaganukliran, maka perlu ditetapkan 
Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir 
dan Radiasi dalam bentuk Peraturan Presiden. 
Kebijakan dan Strategi Nasional ini akan diundangkan 
dalam bentuk Peraturan Presiden karena merupakan 
regulasi yang bersifat mandiri dan tidak merupakan 
amanah dari UU Ketenaganukliran. 

Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir 
dan Radiasi ini sudah masuk dalam Program 
Penyusunan Peraturan Presiden 2016 melalui Keputusan 
Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program 
Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016 
dan saat ini sudah masuk pada tahapan harmonisasi di 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah 
selesai pembahasan pada Panitia antar 
Kementerian/Lembaga. 
 
II. POKOK BAHASAN 

 Dalam makalah ini akan dibahas tujuan 
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir 
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dan Radiasi, muatan kebijakan, dan pertimbangan 
strategis dari penyusunan Rancangan Peraturan Presiden 
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan 
Nuklir dan Radiasi. 
 
III. HASIL PEMBAHASAN 

1. Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan 

Presiden tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi 

 
Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan 

Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Keselamatan Nuklir dan Radiasi adalah sebagai berikut: 

 
a. Sebagai Arahan Infrastruktur Hukum dan 

Kelembagaan Pengawasan Ketenaganukliran 

 
Pengawasan ketenaganukliran saat ini berinduk 

kepada UU Ketenaganukliran. Namun, situasi 
kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di 
Indonesia banyak mengalami perubahan sejak UU 
Ketenaganukliran diberlakukan 20 (dua  puluh) 
tahun yang lalu. Semenjak era reformasi yang 
kemudian berlanjut ke era stabilisasi dan 
konsolidasi 1 (satu) dekade terakhir, ada banyak 
perubahan drastis yang berpengaruh terhadap 
struktur pengawasan dan pengaturan 
ketenaganukliran. Perubahan tersebut antara lain 
adalah menguatnya peran pemerintah daerah, 
berkembangnya format baru lembaga negara 
independen dan lembaga negara bantu (state 
auxiliary agencies), dan semakin terfragmentasinya 
praktek kewenangan lembaga kementerian dan 
lembaga pemerintah nonkementerian. Hal inilah 
yang mengakibatkan BAPETEN tidak bisa berdiri 
sendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan 
ketenaganukliran. 

Jumlah peraturan perundang-undangan  atau 
regulasi di Indonesia mencapai puluhan ribu. 
Kondisi ini membuat instansi pemerintah tidak bisa 
leluasa menjalankan tugas dan fungsinya karena 
banyaknya irisan suatu peraturan perundang-
undangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lain. Dalam bidang pengawasan 
ketenaganukliran, selain harus memperhatikan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenaganukliran juga harus memperhatikan 
peraturan perundang-undangan di bidang lain, 
antara lain bidang kesehatan, bidang lingkungan 
hidup dan kehutanan, bidang energi dan sumber 
daya mineral, bidang mutu dan kelembagaan, 
bidang kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, 
bidang perdagangan dan transportasi, bidang 
pangan dan pertanian, dan bidang sumber daya 
manusia.  

Tidak jarang pula ditemukan pengaturan dalam 
suatu perundang-undangan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lain. 
BAPETEN pernah mengalami hal ini dalam 
pengaturan terkait limbah radioaktif, yang 
kemudian ditindaklanjuti dengan membuat 
Memorandum of Understanding (MoU) dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Mengingat jumlah peraturan perundang-
undangan di Indonesia mencapai puluhan ribu dan 
instansi pemerintah juga tidak sedikit jumlahnya 
maka akan merepotkan jika BAPETEN selalu 
menindaklanjuti perbedaan pengaturan melalui 
MoU dengan instansi pemerintah terkait.  

Satu hal yang perlu diperhatikan dari MoU 
adalah kekuatan hukum mengikat dari MoU itu jika 
berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. 
Belum lagi posisi BAPETEN sebagai lembaga 
pemerintah non kementerian (LPNK) yang bisa 
menimbulkan polemik tersendiri dari sisi 
ketatanegaraan. Jika ada peraturan kepala 
BAPETEN berbenturan dengan suatu peraturan 
menteri, akan menjadi suatu perdebatan peraturan 
mana yang harus didahulukan. Berdasarkan Pasal 
108 Keputusam Presiden Nomor 9 Tahun 2004 
tentang  Perubahan Atas Keputusan Presiden 
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 
Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
145 Tahun 20151, kepala LPNK yang dijabat oleh 
pegawai negeri sipil adalah jabatan eselon IA. 
Maka secara hierarki ketatanegaraan kepala 
BAPETEN selevel dengan direktur jenderal sebagai 
pejabat eselon IA di bawah menteri. Oleh karena itu 
peraturan kepala BAPETEN secara hukum positif 
kedudukannya di bawah peraturan menteri. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU 
Ketenaganukliran disebutkan bahwa pemerintah 
membentuk badan pengawas yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, 
yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap 
segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Secara 
sekilas jika dibaca memang kepala BAPETEN 
seakan-akan setingkat dengan menteri yang juga 
berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (UU Kementerian) adalah 
pembantu Presiden. Namun dalam Pasal 25 ayat (2) 
UU Kementerian disebutkan bahwa LPNK 
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung 
jawab kepada  Presiden melalui menteri yang 
mengoordinasikan. Sebagai lex specialis dari 
peraturan perundang-undangan yang mengatur 
hubungan kementerian dan LPNK maka UU 
Kementerian inilah yang menjadi dasar hubungan 
antara kepala LPNK, termasuk kepala BAPETEN, 
dengan menteri. 

Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan 
Nuklir dan Radiasi ini diharapkan dapat menjawab 
tantangan pengawasan ketenaganukliran dari aspek 
infrastruktur hukum dan kelembagaan pengawasan 
ketenaganukliran. Permasalahan terfragmentasinya 
kewenangan antar instansi pemerintah karena 
tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan 
diharapkan dapat diminimalisir. 

 

                                                           
1  Lembaga Pemerintah Non Departemen kemudian disebut sebagai 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian  
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b. Sebagai Acuan dalam Menjalankan Kebijakan 

dan Strategi Nasional Sektoral Keselamatan 

Nuklir dan Radiasi bagi Menteri dan Kepala 

Lembaga Pemerintah Nonkementerian Terkait  

 

Menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah 
mengimbangi dan menggerakkan tim dengan 
memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok 
dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan 
itu dilaksanakan dengan keselarasan yang 
semestinya di antara para anggota itu sendiri. 
 Koordinasi pemerintahan merupakan kegiatan-
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus 
ditujukan ke arah tujuan yang hendak di capai yaitu 
yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar 
haluan negara dan garis-garis besar haluan 
pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun 
untuk tingkat daerah, guna menuju kepada sasaran 
dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada 
pengendalian sebagai alat untuk menjamin 
langsungnya kegiatan.  

Keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir yang 
semakin berkembang luas tidak hanya menjadi 
perhatian badan pelaksana ataupun badan pengawas 
saja, namun juga menjadi perhatian kementerian, 
LPNK, serta institusi yang terkait termasuk menjadi 
perhatian pemerintah daerah.  Untuk itu diperlukan 
suatu acuan dalam koordinasi di antara instansi 
pemerintah yang terkait dalam keselamatan 
ketenaganukliran.  

Dengan adanya Kebijakan dan Strategi 
Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi 
diharapkan adanya suatu acuan bagi pimpinan 
masing-masing instansi pemerintah dalam proses 
perencanaan kegiatan di instansi masing masing 
terkait dengan jaminan keselamatan dalam 
pemanfaatan tenaga nuklir.  

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, 
pada dasarnya merupakan salah satu aspek yang 
sangat penting dalam proses hubungan antar 
lembaga pemerintah. Koordinasi dalam hal ini 
adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang 
bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan 
kegiatan setiap instansi pemerintah terkait agar 
tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran 
dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain 
sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga 
diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari 
kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan 
kesatuan tindakan.  

Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan 
Nuklir dan Radiasi ini merupakan suatu dokumen 
acuan yang bersifat aktif terhadap setiap gerak dan 
kegiatan dan hubungan kerja antara instansi 
pemerintah terkait dalam pemanfaatan tenaga 
nuklir. Sehingga kesimpangsiuran dan saling 
tumpang tindih kegiatan di antara instansi 
pemerintah yang mengakibatkan tidak efektifnya 
pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dapat 
diminimalisir. 
 

c. Memperkuat Pemanfaatan dan Pengawasan 

Ketenaganukliran 

 
Merupakan suatu keharusan dalam teori hukum 

modern bahwa perumusan suatu peraturan 
perundang-undangan senantiasa memperhatikan 
pada aspek kepentingan nasional. Dari prinsip 
kepentingan nasional pemerintah selanjutnya 
mengambil langkah strategis dalam upaya meraup 
manfaat ekonomi dari objek pengaturan tersebut 
yang hasilnya dapat dirasakan oleh segenap bangsa 
Indonesia. 

Sejak berlakunya UU Ketenaganukliran, dari 
segi keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir 
bisa dikatakan cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan 
dengan tidak adanya kecelakaan nuklir yang terjadi 
di Indonesia.  

Namun potensi besar dari pemanfaatan tenaga 
nuklir belum berhasil dioptimalkan. Saat ini domain 
dari ketenaganukliran seakan-akan hanya 
dijalankan oleh 2 (dua) instansi pemerintah saja, 
yaitu BATAN sebagai badan pelaksana dan 
BAPETEN sebagai badan pengawas. Seakan-akan 
selain BATAN dan BAPETEN, instansi pemerintah 
lain tidak  bisa memanfaatkan potensi besar dari 
ketenaganukliran. Kebijakan dan Strategi Nasional 
Keselamatan Nuklir dan Radiasi ini memperluas 
pihak-pihak yang terlibat dalam ketenaganukliran 
tidak hanya menjadi domain BATAN dan 
BAPETEN. Dalam jangka panjang diharapkan 
Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan 
Nuklir dan Radiasi ini dapat memperkuat 
ketenaganukliran, yang diharapkan akan berdampak 
positif dalam optimalisasi pemanfaatan tenaga 
nuklir yang pada akhirnya akan berujung pada 
kesejahteraan rakyat.  

 

2. Muatan Kebijakan dan Strategi Nasional 

Keselamatan Nuklir dan Radiasi 

 
Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan 

Nuklir dan Radiasi akan diimplementasikan dalam 8 
(delapan) bidang terkait ketenaganukliran, yaitu bidang 
kesehatan; lingkungan hidup dan kehutanan; energi, 
industri nuklir, dan sumber daya mineral radioaktif; 
mutu dan kelembagaan; kesiapsiagaan dan kedaruratan 
nuklir; perdagangan dan transportasi; pangan dan 
pertanian; dan sumber daya manusia. Muatan dari 
Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir 
dan Radiasi untuk diaplikasikan ke 8 (delapan) bidang 
tersebut adalah sebagai berikut: 

 
a. Pengembangan Sistem Informasi yang 

Terintegrasi Secara Nasional  

 
Dalam rangka menyelenggarakan 

pemerintahan yang efektif dan efisien diperlukan 
penguatan sistem informasi untuk menghasilkan 
data dan informasi yang andal dan mudah diakses, 
termasuk dalam ketenaganukliran. Kebijakan 
penguatan sistem informasi ketenaganukliran yang 
ideal perlu disusun sebagai landasan, arah, dan 
tujuan, serta tahapan pengembangan dan penguatan 
sistem informasi ketenaganukliran. 
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Dengan kebijakan penguatan sistem informasi 
ini, yang mana akan dijabarkan melalui strategi-
strategi yang sesuai dengan masing-masing bidang, 
diharapkan akan dapat diwujudkan manfaat antara 
lain: 

(i) pengawasan ketenaganukliran akan 
semakin jelas dan tepat sasaran; 

(ii) penguatan pemetaan kondisi dan potensi 
ketenaganukliran; dan  

(iii) penguatan kualitas pelayanan publik. 
 
b. Peningkatan Efektivitas Pengawasan 

Ketenaganukliran  

 

Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan 
Nuklir dan Radiasi merupakan acuan bagi masing-
masing instansi pemerintah terkait dalam 
mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, 
dan kewenangan masing-masing untuk melakukan 
peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan 
ketenaganukliran.  

Pada prinsipnya pengawasan yang efektif harus 
memiliki karakteristik: 

(i) ada unsur keakuratan, dimana data harus 
dapat dijadikan pedoman dan valid; 

(ii) tepat waktu, yaitu dikumpulkan, 
disampaikan dan dievaluasi secara cepat 
dan tepat dimana kegiatan perbaikan 
perlu dilaksanakan; 

(iii) obyektif dan menyeluruh, dalam arti 
mudah dipahami; 

(iv) terpusat, dengan memusatkan pada 
bidang-bidang penyimpangan paling 
sering terjadi; 

(v) realistik secara ekonomis, dimana biaya 
sistem pengawasan harus lebih rendah 
atau sama dengan kegunaan yang 
didapat; 

(vi) realistik secara organisasional, yaitu 
cocok dengan kenyataan yang ada di 
organisasi; 

(vii) terkoordinasi dengan aliran kerja, 
karena dapat menimbulkan sukses atau 
gagalnya operasi; 

(viii) fleksibel, yaitu harus dapat 
menyesuaikan situasi yang dihadapi; 

(ix) sebagai petunjuk dan operasional, 
dimana harus dapat menunjukkan 
deviasi standar; dan 

(x) diterima oleh pihak terkait. 
 

Dengan memperhatikan 10 (sepuluh) 
karakteristik ini, kebijakan peningkatan efektivitas 
pengawasan ketenaganukliran dijabarkan dalam 
strategi-strategi antara lain: 

(i) melakukan sinergi, kolaborasi, dan kerja 
sama dalam pengawasan 
ketenaganukliran; 

(ii) menyusun dan menyempurnakan peraturan 
perundang-undangan terkait pengawasan 
ketenaganukliran sesuai dengan tugas dan 
fungsi masing-masing instansi; 

(iii) melakukan pemberian bimbingan teknis 
dan supervisi di bidang pengawasan 
ketenaganukliran; dan 

(iv) meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia yang dilakukan secara terencana, 
terarah dan berkesinambungan dalam 
rangka meningkatkan kemampuan dan 
profesionalisme dalam pengawasan 
ketenaganukliran, khususnya di instansi 
pemerintah di luar BATAN dan 
BAPETEN; 

 
c. Pengembangan Infrastruktur Sarana dan 

Prasarana Pendukung Pengawasan 

Ketenaganukliran 

 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu 
objek yang sangat vital dalam mendukung 
tecapainya tujuan keselamatan dalam pemanfaatan 
tenaga nuklir. Sarana secara etimologis adalah 
segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 
dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan 
prasarana berarti alat tidak langsung untuk 
mencapai tujuan. 
 Infrastruktur sarana dan prasarana yang 
memadai merupakan suatu kebutuhan dari 
keberlangsungan ketenaganukliran. Dan untuk 
mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana 
keselamatan nuklir nasional hanya dapat 
dimaksimalkan dengan melakukan koordinasi 
dengan berbagai instansi terkait. 
 Beberapa strategi dalam menjalankan 
kebijakan pengembangan infrastruktur sarana dan 
prasarana pendukung pengawasan ketenaganukliran 
ini antara lain: 

(i) memasang peralatan pemantauan 
radioaktivitas lingkungan; 

(ii) mengembangkan infrastruktur 
transportasi darat, laut, dan udara; 

(iii) mengembangkan lembaga uji dan 
lembaga sertifikasi produk nuklir; 

(iv) mengembangkan pusat unggulan 
(center of excellence); dan 

(v) mengembangkan teknologi 
pengawasan ketenaganukliran 
 

3. Pertimbangan Strategis  

  
Dalam merumuskan Kebijakan dan Strategi 

Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi perlu 
diperhatikan 2 (dua) pertimbangan strategis yaitu: 

 
a. Pertimbangan Ekonomi  

 

Jika dimanfaatkan secara optimal, tenaga 
nuklir dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang 
sangat besar. Pembangkit listrik tenaga nuklir 
(PLTN) dapat menjawab tantangan kebutuhan 
energi di Indonesia. Energi merupakan salah satu 
program pokok pemerintah disamping program 
pangan. Kebutuhan energi secara normatif terus 
meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah 
penduduk, membaiknya taraf hidup dan 
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berkembangnya industri. Sebagai negara yang 
sedang tumbuh berkembang Indonesia juga 
mengikuti norma tersebut.  

Kemajuan dan kemakmuran suatu negara dapat 
diukur dari berapa besar penggunaan energi listrik 
per kapitanya. Bertambah besar energi yang 
dikonsumsi suatu negara berarti bertambah maju 
atau bertambah makmur negeri tersebut. Hal ini 
tidak lain karena listrik merupakan lambang 
kemajuan ekonomi sekaligus kemajuan teknologi.. 
Bahkan tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, 
tetapi juga merupakan andalan dalam proses 
industri modern. Oleh karena itu, negara maju 
berlomba untuk mensuplai listrik dengan biaya 
pembangkit listrik yang murah, efisien, dan ramah 
lingkungan 

 
b. Pertimbangan Politik dan Hukum 

 

Perkembangan politik nasional sejak reformasi 
1998 berjalan kondusif. Proses pergantian 
kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun 
daerah dapat berjalan secara mulus, tanpa adanya 
gejolak yang cukup berarti. Kondisi politik yang 
kondusif ini menjadi prasyarat yang sangat penting 
dalam pemanfaatan ketenaganukliran.  

Berdasarkan hasil survei tahun 2015, 
didapatkan 75,3% masyarakat menerima 
pembangunan PLTN sebagai salah satu alternatif 
penyedia kebutuhan listrik di Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah 
sangat membutuhkan penenuhan energi khususnya 
listrik di Indonesia. 

UU Ketenaganukliran yang telah berlaku 
selama 20 (dua puluh) tahun, sejak diundangkan 
sudah banyak memberikan manfaat dalam 
mengawal kegiatan ketenaganukliran di Indonesia 
dan memberikan jaminan keselamatan, keamanan 
bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup. 
Walaupun fakta pada saat ini masih menunjukkan 
adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan 
ketenaganukliran dengan mengutamakan pada 
keselamatan dan keamanan masih sangat kurang 
sehingga keefektifan implementasi UU 
Ketenaganukliran ini masih belum mencapai tujuan 
yang diharapkan. 

 

IV.  KESIMPULAN 

Dari pembahasan di atas dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan 

Nuklir dan Radiasi merupakan jawaban atas 
tantangan pengawasan terhadap pemanfaatan 
tenaga nuklir yang semakin berkembang luas 
sehingga diperlukan arahan pengembangan 
infrastruktur pendukung pengawasan; 

2. Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan 
Nuklir dan Radiasi dapat meminimalisir 
terfragmentasinya kewenangan antar instansi 
pemerintah karena permasalahan tumpang 
tindihnya peraturan perundang-undangan. Ketika 
sudah diundangkan maka diharapkan koordinasi di 
antara instansi pemerintah dalam bidang 

pemanfaatan dan pengawasan ketenaganukliran 
dapat berjalan optimal; dan 

3. Tujuan dari pengawasan ketenaganukliran adalah 
terjaminnya keselamatan pemanfaatan tenaga 
nuklir. Dengan optimalnya pengawasan, maka 
pengambil keputusan dapat mengambil langkah 
strategis dalam upaya meraup manfaat ekonomi 
sebesar-besarnya dari tenaga nuklir. 
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