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ABSTRAK 

KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIS FOKUS BIDANG ENERGI NUKLIR DI BATAN. Pada 
tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 271,1 juta jiwa sehingga 
akan membutuhkan penyediaan energi dan pangan yang cukup besar. Oleh karena itu, 
pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2015-2019 menetapkan arah kebijakan umum 
kedaulatan energi dan pangan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemantapan 
ketahanan energi dan pangan menuju kemandirian nasional. Kemandirian energi diwujudkan 
dalam pemenuhan bauran energi nasional yang optimal dengan mempertimbangkan 
jaminan keamanan pasokan dan keberlanjutan pemenuhannya. Kebijakan Energi Nasional 
(KEN) menetapkan target bauran energi dalam memaksimalkan penggunaan energi baru 
dan energi terbarukan, tahun 2025 (23%) dan tahun 2050 (31%) sulit dicapai tanpa pelibatan 
energi nuklir. Kebijakan nasional terkait perundangan-undangan energi nuklir belum optimal 
dan komprehensif. Makalah ini bertujuan untuk membantu pimpinan dalam mengatur 
kebijakan yang berkaitan dengan energi nuklir mendukung kemandirian energi nasional. 
Metodologi pengambilan data menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum 
primer yang berupa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan energi nuklir 
dan bahan hukum tersier yang berupa hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya 
serta data lain yang terkait. Metodologi pengolahan datanya menggunakan metode deskriptif 
melalui pendekatan yuridis normatif. Dengan metode dan pendekatan ini diharapkan dapat 
menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh, sehingga hasil 
analisis permasalahannya dapat dipergunakan sebagai landasan hukum.  Diharapkan 
adanya kajian ini akan muncul kebijakan pemerintah terkait kegiatan penelitian, 
pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pendayagunaan iptek nuklir khususnya 
kebijakan energi nuklir secara komprehensif agar pihak-pihak strategis yang terlibat dapat 
berjalan sesuai jalurnya. 
 
Kata kunci :kebijakan strategis, energi nuklir, peraturan 
 

ABSTRACT 
STUDY OF THE FOCUS STRATEGIC POLICY OF NUCLEAR ENERGY FIELDS IN 
BATAN. In 2020 Indonesia's population is estimated to reach 271.1 million people so that it 
will require a large supply of energy and food. Therefore, the Indonesian government 
through the 2015-2019 RPJMN stipulates the general policy direction for energy and food 
sovereignty. This policy is realized through strengthening energy and food security towards 
national independence. Energy independence is realized in fulfilling the optimal national 
energy mix by considering the security of supply security and the sustainability of its 
fulfillment. The National Energy Policy (KEN) sets an energy mix target to maximize the use 
of new energy and renewable energy, by 2025 (23%) and 2050 (31%) it is difficult to achieve 
without involving nuclear energy. National policies related to nuclear energy legislation have 
not been optimal and comprehensive. This paper aims to assist leaders in regulating policies 
related to nuclear energy to support national energy independence. Methodology of data 
collection uses secondary data consisting of primary legal materials in the form of legislation 
relating to nuclear energy and tertiary legal materials in the form of results research studies, 
and other references and other relevant data. The data processing methodology uses 
descriptive method through normative juridical approach. With this method and approach it is 
expected to describe various problems in a comprehensive and comprehensive manner, so 
that the results of the analysis of the problem can be used as a legal basis. It is hoped that 
this study will emerge government policies related to research, development, engineering, 
application and utilization of nuclear science and technology, especially nuclear energy 
policies in a comprehensive manner so that the strategic parties involved can walk according 
to their path. 
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PENDAHULUAN 
Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 271,1 juta jiwa 

sehingga akan membutuhkan penyediaan energi dan pangan yang cukup besar. Oleh 
karena itu, pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2015-2019 menetapkan arah kebijakan 
umum kedaulatan energi dan pangan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemantapan 
ketahanan energi dan pangan menuju kemandirian nasional. Kondisi energi Indonesia saat 
ini masih sangat tergantung pada energi fosil yaitu minyak, gas dan batubara. Hal ini 
ditunjukkan oleh fakta, bahwa produksi minyak dan gas Indonesia saat ini tidak mencukupi 
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan untuk energi baru dan energi 
terbarukan, Indonesia memiliki potensi yang beragam, namun pengelolaan dan 
penggunaannya belum optimal. Berbagai potensi energi tersebut antara lain: energi nabati, 
gas, panas bumi, nuklir, surya, angin dan laut. Energi nuklir adalah energi yang 
memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca. 
Pemanfaatan energi nuklir akan menghemat sumber daya energi fosil yang bisa 
dimanfaatkan untuk generasi di masa depan dan sekaligus dapat mengurangi gas rumah 
yang mendukung komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 
26% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan negara lain. Dengan 
mempertimbangkan hal tersebut, energi nuklir dapat menjadi andalan untuk pemenuhan 
target bauran energi sekaligus untuk keamanan pasokan energi di Indonesia. 

Kebijakan Energi Nasional (KEN)[1] menetapkan target bauran energi dalam 
memaksimalkan penggunaan energi baru dan energi terbarukan, tahun 2025 (23%) dan 
tahun 2050 (31%) sulit dicapai tanpa pelibatan energi nuklir. Kebijakan nasional terkait 
perundangan-undangan energi nuklir belum optimal dan komprehensif. Terlebih lagi, 
Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno pada peletakan batu pertama 
pembangunan reaktor riset Bandung pada tanggal 9 April 1961 menyampaikan sekarang 
kita pasti masuk pada “the era of atomic energy”. Namun demikian, visi Bapak Pendiri 
Bangsa ini belum secara konsisten dilaksanakan oleh Pemimpin Nasional selanjutnya, 
khususnya dalam menetapkan keputusan penggunaan nuklir untuk listrik. Keputusan go 
nuclear saat ini akan sangat mendukung pembangunan infrastruktur yang sangat masif. 

Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi nuklir adalah meningkatkan 
keyakinan para pengambil keputusan (desicion maker) terhadap keandalan dan keamanan 
teknologi nuklir, meningkatkan kemampuan industri nasional dalam memasok komponen 
PLTN, meningkatkan kemampuan dalam pendanaan, penyiapan sumberdaya manusia dan 
meningkatkan keberterimaan masyarakat terhadap penggunaan nuklir sebagai pembangkit 
listrik. 

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan PLTN di 
Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)[2], yang dinyatakan di dalam Lampiran, 
bahwa “... energi nuklir sudah mulai dimanfaatkan dalam pasokan listrik nasional pada 
RPJPN ke III (2015-2019) dengan memperhatikan faktor keselamatan yang ketat”. 

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka kebijakan di bidang energi dapat 
diarahkan pada penyiapan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang terkait dengan 
penguasaan teknologi, manajemen pembangunan, pengoperasian dan perawatan reaktor 
nuklir untuk pembangkit listrik. Dengan kesiapan tersebut, maka proses pembangunan dan 
pengoperasian PLTN dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, proses alih teknologi oleh 
putra-putri Indonesia dapat dilakukan lebih cepat. 

Untuk mewujudkan arah dan kebijakan nuklir di bidang energi, masih terdapat 
beberapa kendala, diantaranya: 
1. Belum sepenuhnya para penentu kebijakan di bidang energi memiliki keyakinan 

terhadap keamanan energi nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia, sehingga 
nuklir masih ditempatkan sebagai alternatif terakhir dalam KEN. 

2. Sebagian masyarakat Indonesia belum dapat menerima PLTN karena ada 
kekhawatiran terhadap kemampuan SDM, kemungkinan terjadinya kecelakaan, dan 
penanganan terhadap limbah radioaktif yang dapat mencemari lingkungan. 

3. Masih terbatasnya kemampuan industri nasional dalam memasok komponen PLTN. 
4. Adanya kekhawatiran terhadap potensi bencana alam, dan 
5. Terbatasnya kemampuan pendanaan oleh Pemerintah dan investor nasional. 

 
Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah merumuskan permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam kebijakan sektor energi nuklir, merumuskan keterkaitan 
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rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
relevan, serta merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 
jangkauan dan arah pengaturan. 
 Hasil analisis atas dasar permasalahan tersebut diatas diharapkan memberikan 
arah dan pertimbangan hukum dalam penyusunan kerangka kerja sebagai landasan dalam 
pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, strategi, pelaksanaan 
program dan fokus kegiatan, serta implementasi, pengembangan, dan pemanfaatan yang 
dilaksanakan secara nasional agar pihak-pihak strategis yang terlibat dapat berjalan sesuai 
jalurnya. 
 
TEORI KEBIJAKAN STRATEGIS 

Tercantum dalam literatur ilmu administrasi, kebijakan disebut sebagai bagian dari 
dimensi strategis adminitrasi publik. Kebijakan menurut Nugroho[3] adalah teori yang 
berasal dari pengalaman terbaik, bukan diawali dari temuan, kajian akademik atau penelitian 
ilmiah. Berada pada pemahaman lay theory bukan academical theory. Ranah keberhasilan 
atau kegagalan analisis kebijakan berkenan dengan produk finalnya yaitu kebijakan publik.  
Analisis kebijakan menurut Dunn[4], adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang 
menggunakan multiple metode untuk meneliti dan berargumen untuk menghasilkan 
informasi yang relevan dengan kebijakan dalam tatanan politik untuk mengatasi masalah 
kebijakan.  

 
Gambar 1 Proses analisis kebijakan 

Metode analisisnya yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. 
Proses analisisnya: 1) merumuskan masalah 2) peramalan masa depan kebijakan 3) 
rekomendasi kebijakan 4) pemantauan hasil kebijakan 5) evaluasi kinerja kebijakan. 
Menurut Dunn kebijakan publik tidak hanya harus baik dalam perumusan tapi juga baik 
dalam komunikasi pada publik. 

Kenyataannya untuk memproses sebuah keputusan yang efektif dibutuhkan serang-
kaian prinsip, seperti prinsip rasionalitas, teknis maupun politis output dari proses tersebut 
dapat berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang siap untuk 
diimplementasikan.  Kebijakan merupakan dimensi yang sangat penting, mengingat 
kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Sedangkan apa yang 
hendak dikerjakan harus didasarkan atas masalah, kebutuhan, atau aspirasi tertentu. Jadi 
tidak benar kalau suatu kebijakan diputuskan tanpa ada masalah, kebutuhan atau aspirasi 
yang nyata dan tentu saja tidak bisa didasarkan pada masalah atau kebutuhan yang 
dikarang pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Mengingat kebijakan bagian dari 
administrasi publik, maka yang menjadi perhatian adalah masalah, kebutuhan, dan aspirasi 
publik. Oleh karena itu agar kebijakan yang diambil menjadi sebuah solusi terhadap 
berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, maka perlu dirumuskan suatu strategi dalam 
penyusuan kebijakan tersebut. 

Formulasi Strategi[5] menurut Wheelen dan Hunger[6] adalah proses 
mengembangkan rencana jangka panjang untuk mewujudkan manajemen yang efektif 
terhadap peluang dan tantangan yang berasal dari luar di dalam kerangka kekuatan dan 
kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Yang termasuk di dalam tahapan ini ialah 
menentukan misi dari organisasi, menentukan tujuan yang ingin dicapai, mengembangkan 
strategi, dan menentukan arah kebijakan.  

Tahapan selanjutnya dari proses manajemen stratejik adalah implementasi strategi. 
Implementasi strategi adalah sebuah proses dimana strategi dan kebijakan dijabarkan 
menjadi tindakan melalui perumusan program, anggaran, dan prosedur. Tahapan terakhir 
dari proses manajemen stratejik adalah evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan 
pengendalian adalah sebuah proses dimana hasil dari aktivitas dan kinerja dari organisasi 
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dimonitor sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan kinerja yang 
diinginkan.  

Strategi kebijakan perlu dijalankan mengingat banyak faktor yang harus diperhatikan 
dan berpengaruh terhadap produk akhir sebuah kebijakan. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam penyusuan kebijakan tersebut adalah faktor eksternal — berupa 
pengaruh lingkungan, sosial-politik serta para stakeholder yang memiliki kepentingan 
terhadap produk kebijakan, dan faktor internal seperti masalah kelembagaan, sumber daya 
manusia. masalah ketersediaan waktu atau masalah sumber biaya/anggaran. 
 
METODOLOGI 

 Metodologi penyusunan makalah ini menggunakan metode deskriptif[7] melalui 
pendekatan yuridis normatif. Dengan metode dan pendekatan ini diharapkan dapat 
menggam-barkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh, sehingga hasil 
analisis permasalahannya dapat dipergunakan sebagai landasan hukum, khususnya hukum 
tertulis yang berlaku dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan energi 
nuklir. 
  Pengolahan data menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum 
primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan energi nuklir 
dan bahan hukum tersier yang berupa hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan referensi 
lainnya, serta data hasil diskusi (focus group discussion) bidang energy. 

Kerangka logik pemikiran dalam penelitian dijabarkan pada bagan alir gambar 2.  
 

 
Gambar 1 Bagan Alir Kerangka Pemikiran 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kajian Teoritis 

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati 
melimpah. Kekayaan alam tersebut jika dikelola secara baik dan penuh tanggung jawab 
dapat mengantarkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kekayaan alam tersebut belum 
dikelola dengan bijak, berkeadilan dan terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya, 
sehingga belum bisa dinikmati secara terjangkau dan belum semua masyarakat bisa 
mengakses secara mudah. Selain itu, belum adanya harmonisasi peraturan perundang-
undangan khususnya implementasi energi nuklir yang bisa mengatur kebijakan nasional 
secara komprehensif. Potensi sumber daya alam yang besar, dan dengan berbagai inovasi 
dari beberapa pihak sebagai penggerak ekonomi nasional ke depan, merupakan tantangan 
nyata bagi pengelolaan sumber daya alam Indonesia.  Potensi tersebut dapat terwujud 
dalam bentuk produk komersial yang mampu bersaing dalam pasar global. Semua itu 
memerlukan dukungan dan pengaturan secara nasional. 
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BATAN merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan litbangrap iptek nuklir 
danberperan dalam pembangunan iptek nuklir. Peran tersebut untuk mendukung ketahanan 
pangan dan energi, penyediaan teknologi kesehatan, pengelolaan SDAL, pengembangan 
teknologi material maju, serta peningkatan jumlah penemuan (invensi) dan pemanfaatannya 
dalam sektor industri. Dengan demikian diharapkan sampai dengan tahun 2025, 
kemandirian di bidang teknologi nuklir dapat dicapai melalui dukungan kompetensi dan 
infrastruktur di bidang energi dan non energi.  

 
Praktik Empiris 

Secara internasional, kemajuan penerapan iptek nuklir dalam bidang energi yakni 
untuk pembangkit tenaga listrik telah berkembang sangat pesat. Berbagai jenis reaktor daya 
untuk PLTN yang telah dapat beroperasi secara komersial di negara maju antara lain adalah 
jenis Pressurised Water Reactor (PWR), Boiling Water Reactor (BWR), Pressurised Heavy 
Water Reactor (PHWR), High Temperature Reactor (HTR) dan bahkan setelah insiden 
Chernobyl telah berkembang pesat reaktor jenis maju dengan keselamatan yang jauh lebih 
tinggi. Selain penekanan pada keselamatan dan efesiensi, keberlanjutan (sustainability) 
pengoperasian PLTN juga menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan 
teknologi reaktor daya.  

Sejalan dengan beroperasinya PLTN generasi III+, PLTN generasi IV HTR-PM mulai 
dibangun di Shidaowan-Shandong, Tiongkok yang akan beroperasi secara komersial pada 
akhir tahun 2017. HTR-PM merupakan PLTN generasi terkini (Generasi ke-4) yang mengan-
dalkan sistem keselamatannya pada sistem keselamatan inheren yang memungkinkan 
pencegahan kecelakaan parah semaksimal mungkin, bahkan dapat dikatakan bahwa PLTN 
tidak mungkin mengalami kecelakaan parah seperti yang pernah terjadi sebelumnya.   

Perkembangan teknologi PLTN Small and Medium Sized Reactors (SMR), yang 
diharapkan dapat mengatasi hambatan dan kesulitan investasi pembangunan PLTN 
pertama di suatu negara berkembang, sudah menunjukkan hasil yang nyata dengan 
dibangunnya HTR-PM 250MWt/105MWe, reaktor generasi ke-4 dengan ukuran kecil 
(pembangkitan daya lebih kecil dari 300 MWe). PLTN tipe SMR lain yang dapat menjadi 
bukti perkembangan positif adalah telah dibangunnya PLTN terapung KLT-40S oleh 
Akademik Lomonsov di Baltiisky Zavod Rusia, yang nantinya akan ditempatkan di Pevek-
Chukotka pada tahun 2018. PLTN terapung banyak diminati negara berkembang 
bertopografi kepulauan seperti Indonesia, dengan banyak pulau-pulau kecil yang terpisah. 
Mobilitas dan efisiensi bahan bakar sangat memenuhi harapan sebagai pemasok energi 
listrik di pulau kecil dengan infrastruktur listrik yang minim. PLTN tipe SMR yang menyerap 
banyak inovasi teknologi terbaru akan menemui banyak hambatan dalam hal regulasi 
karena keterlambatan antisipasi badan regulasi tenaga nuklir. Dunia banyak menyandarkan 
inisiatif modifikasi pembaharuan regulasi kepada Badan Regulasi Nuklir Amerika, US-
Nuclear Regulation Commission (US-NRC), yang cenderung memilih  teknologi konservatif 
yaitu PLTN berpendingin air ringan, Light Water Reactors (LWR), versi daratan (land base 
nuclear power plant). 
Pertumbuhan energi listrik yang dihasilkan dari PLTN pasca kecelakaan Fukushima Daiichi 
tahun 2011 terlihat menurun, namun IAEA memprediksi bahwa energi nuklir masih akan 
menjadi salah satu sumber energi utama di dunia. Beberapa negara di kawasan Asia, 
seperti Korea Selatan, Tiongkok, India dan Pakistan tetap melanjutkan program pemba-
ngunan PLTN-nya. 

 
Gambar 3 Tren Perkembangan PLTN Dunia 
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Untuk menjamin keamanan pasokan energi, negara-negara kaya minyak seperti 
Arab Saudi merencanakan program pembangunan 18 unit PLTN masing-masing 
berkapasitas 1.000 Mwe dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2032. Demikian juga Uni 
Emirat Arab (UEA) sedang melakukan konstruksi 4 unit PLTN masing-masing berkapasitas 
1.400 MWe. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan energi akan memainkan peran yang 
sangat penting dalam ekonomi dan politik global. Saat ini, terdapat lebih dari 60 unit PLTN 
yang sedang dibangun dan sebagian besar diantaranya berlokasi di wilayah Asia[8]. 
Tiongkok, sebagai negara pemilik cadangan batu bara terkaya nomor tiga di dunia, menjadi 
negara yang paling ekspansif membangun PLTN, di mana saat ini Tiongkok sedang 
melakukan konstruksi 20 unit PLTN[9] untuk mencegah eksploitasi batu bara secara besar-
besaran dalam rangka menjaga ketahanan energi nasionalnya sekaligus memperbaiki 
kualitas udaranya. Berdasarkan data PRIS (Gambar-3) diramalkan tren perkembangan 
PLTN akan terus berlanjut untuk mengurangi emisi karbon. Hambatan biaya pembangunan 
PLTN baru, disiasati dengan perbaikan menyeluruh (refurbishment) dari PLTN lama yang 
masih layak untuk dioperasikan sehingga tren penutupan PLTN menurun. 

Di masa mendatang PLTN diharapkan akan menjadi pemasok energi masif yang 
ramah lingkungan dan membutuhkan kerja sama internasional. Para pakar PLTN menyadari 
bahwa teknologi keselamatan PLTN menjadi tanggung jawab bersama secara internasional, 
karena dampak kecelakaan yang ditimbulkan juga membawa pengaruh secara internasional. 

Perkembangan iptek nuklir bidang energi di Indonesia telah diletakkan dasarnya 
sejak tahun 1954 yang ditandai dengan pembentukan panitia negara untuk penyelidikan 
radioaktivitet. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap 
kemungkingan adanya jatuhan debu radioaktif dari uji coba senjata nuklir kepulauan Pasifik. 
Selanjutnya penelitian dan litbang iptek nuklir terus dilaksanakan guna penguasaan iptek 
nuklir dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa.  

Semangat ingin menguasai dan memanfaatkan energi nuklir sudah dicanangkan 
oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno dalam pidato sambutan peletakan 
batu pertama pembangunan reaktor riset Bandung pada tanggal 9 April 1961, 
menyampaikan bahwa saat sekarang kita pasti masuk pada “the era of atomic energy”. 
Namun demikian, visi Bapak Pendiri Bangsa ini belum secara konsisten dilaksanakan oleh 
Pemimpin Nasional selanjutnya, khususnya dalam menetapkan keputusan penggunaan 
nuklir untuk listrik. 

Peletakan dasar kebijakan oleh Bapak Pendiri Bangsa terus memberikan dasar dan 
dorongan semangat untuk melakukan penelitian dan pengembangan iptek nuklir di berbagai 
bidang termasuk pemanfaatannya di bidang energi. Infrastruktur kelembagaan terus 
berkembang menuju wujud kelembagaan yang efektif dan efisien dalam mengemban tugas 
penguasaan iptek nuklir dan pemanfaatannya. 

Implementasi pemanfaatan iptek nuklir di bidang energi belum dirasakan 
dampaknya secara nasional, baik penelitian yang mendukung pengembangan energi 
terbarukan (penelitian dan pengembangan sumber energi nabati: biodeisel, dll.) maupun 
pemanfaatan iptek nuklir secara langsung untuk pembangkit listrik untuk menyumbang dan 
berperan dalam bauran energi nasional. Bahkan meskipun telah lama diamanahkan dalam 
peraturan perundang-undangan yang ada, hingga saat ini pemanfaatan iptek nuklir dalam 
bidang energi masih terkendala. 

Kesiapan menyongsong pemanfaatan teknologi nuklir di bidang energi dapat diukur 
dari kesiapan infrastruktur pembangunan energi nuklir.Penyediaan infrastruktur yang sesuai 
untuk mendukung keberhasilan pembangunan PLTN secara aman, selamat, damai dan 
efisien merupakan hal yang sangat penting. Penyiapan infrastruktur pembangunan PLTN, 
berbeda dari pembangkit listrik lainnya, lebih memerlukan kajian mendalam dan 
komprehensif terkait dengan aspek keselamatan. Menurut International Atomic Energy 
Agency (IAEA), infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi PLTN meliputi 
cakupan yang luas, baik aspek infrastruktur lunak (soft infrastructures) maupun aspek 
infrastruktur keras (hard infrastructures). 

Pada tahun 2008, Indonesia secara komprehensif telah melakukan swa-evaluasi 
kesiapan infrastruktur pembangunan PLTN untuk fase pertama, yakni fase evaluasi 
kesiapan infrastruktur untuk menuju penetapan proyek pembangunan PLTN. Evaluasi ini 
mengacu pada panduan IAEA tentang evaluasi status pengembangan infrastruktur PLTN 
secara nasional. Swa-evaluasi ini diselesaikan pada tahun 2009. Metode evaluasi yang 
digunakan ini dikenal dengan milestone approach yang menunjukkan tahapan/fase kesiapan 
infrastruktur untuk membangun PLTN yaitu: (1) fase pertama: kesiapan infrastruktur untuk 
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pertimbangan menuju penetapan pelaksanaan proyek pembangunan PLTN; (2) fase kedua: 
kesiapan infrastuktur untuk persiapan pelaksanaan konstruksi PLTN; (3) fase ketiga: 
kesiapan infrastruktur untuk implementasi pembangunan dan pengoperasian PLTN. 

Hasil swa-evaluasi ini dievaluasi oleh IAEA melalui Integrated Nuclear Infrastructure 
Review Mission (INIR Mission) yang dilaksanakan pada bulan November 2009, di Jakarta. 
Hasil tinjauan (review) oleh IAEA berupa rekomendasi dan saran yang  disampaikan kepada 
Indonesia pada bulan Mei 2010. Secara ringkas disampaikan dalam hasil ulasan tersebut 
bahwa Indonesia telah melakukan persiapan yang luas pada sebagian besar aspek 
infrastruktur yang memungkinkan untuk lebih mempertimbangkan pemanfaatan energi nuklir, 
dan dapat melangkah pada persiapan untuk fase kedua, yakni fase persiapan pelaksanaan 
konstruksi pembangunan PLTN. Disarankan bahwa terkait dengan tanggung jawab 
pemilik/operator PLTN, persiapan lebih lanjut masih diperlukan, yakni kebijakan pemerintah 
yang lebih jelas untuk memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit listrik dalam bauran energi 
nasional. 

IAEA menyebutkan dalam hasil ulasan tersebut bahwa masih ada 3 (tiga) aspek 
infrastruktur (dari 19 aspek) yang memerlukan tindakan yang signifikan, yakni aspek posisi 
nasional, aspek manajemen dan aspek keterlibatan pemangku kepentingan[10]. Ketiga 
aspek infrastruktur tersebut saling terkait satu sama lain, yakni pada kebijakan pemerintah 
untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan energi nuklir secara jelas yang ditandai dengan 
kebijakan yang berorientasi pada proyek pembangunan PLTN. Pembentukan organisasi 
yang bertugas untuk mengoordinasikan persiapan infrastruktur pembangunan PLTN pada 
level institusi tinggi (high level policy) akan lebih memperjelas adanya langkah yang nyata 
untuk menuju kebijakan yang berorientasi proyek PLTN ini. 

Terkait dengan organisasi pelaksana persiapan infrastruktur pembangunan PLTN, 
IAEA menyarankan perlu dibentuknya Nuclear Energy Program Implementation 
Organization(NEPIO)[11]. Organisasi ini berperan dalam implementasi program energi nuklir, 
yang mencakup persiapan untuk menetapkan keputusan program energi nuklir sampai pada 
pelaksanaannya, mengoordinasikan institusi terkait pada pelaksanaan pemanfaatan energi 
nuklir atau berperan dalam implementasi program energi nuklir itu sendiri. Organisasi ini 
nantinya diharapkan membentuk infrastruktur kelembagaan lain yang diperlukan, seperti: 
pemilik PLTN dan organisasi lain yang diperlukan. NEPIO berperan dalam mengantarkan 
terwujudnya implementasi pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik. 
 
Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan 
yang Dihadapi Masyarakat 

Indonesia, dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk terbesar ke-4 di 
dunia, serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi yang 
sangat besar untuk menjadi negara besar. Namun, potensi ini tidak akan pernah tercapai 
jika  infrastruktur energi khususnya listrik  tidak pernah memadai. Karena infrastruktur energi 
merupakan “nadi” dan bahkan “darah” bagi pembangunan dan keberlangsungan bangsa. 
Terlebih lagi Nugroho[12] menyampaikan “Nuclear power is the most available possible 
option java can deploy to put its electricity supply and demand into better long term balance. 
Java has a more educated population that can be made ready to understand the benefits 
and risks associated with nuclear power. It will be unfair if the economically rich region of 
java continues to enjoy subsidized electricity and fuels at the burden of other regions, while 
they need to develop their enery resources to grow their economies.” 

Merujuk kepada Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2015-
2024, kebutuhan listrik rata-rata di Indonesia meningkat sekitar 5.900 MWe/tahun 
sedangkan kemampuan nasional untuk memasok kebutuhan tersebut hanya mampu 
memenuhi sekitar 4.200 MWe/tahun. Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), proyeksi kebutuhan listrik sampai 
tahun 2025 adalah sebesar 115 GWe, sehingga masih diperlukan tambahan kapasitas 
pembangkit sebesar 69 GWe dalam kurun waktu 11 tahun, atau 6,2 GWe/tahun.  

Memperhatikan kemampuan IPP dan PLN serta target yang ditetapkan dalam KEN, 
diperkirakan akan ada sekitar 26% kebutuhan tambahan pembangkit sampai dengan tahun 
2023 tidak dapat terpenuhi dan dikategorikan sebagai skema unallocated, yaitu belum 
ditetapkan pengembang dan sumber pendanaannya. Selain itu, keterlambatan operasional 
sejumlah pembangkit besar telah menyebabkan kapasitas cadangan operasi 
(reservemargin) menjadi berkurang. Dengan kondisi ini, diperkirakan mulai tahun 2016 akan 
terjadi kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah karena cadangan operasi 
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semakin menipis kurang dari 25% (ideal 25-30%). Untuk mengantisipasi keterlambatan 
pertumbuhan kapasitas pembangkit, maka perlu dipertimbangkan pemanfaatan energi baru 
(nuklir) untuk pembangkitan tenaga listrik, mengingat skala kapasitas PLTN yang ada saat 
ini berada di antara 1.000-1.400 MW/unit.  

Permasalahan sektor penyediaan tenaga listrik yang masih kita hadapi saat ini, 
antara lain: (1) Rasio elektrifikasi nasional tahun 2017 sebesar 93%. Angka ini cukup besar 
namun perlu dijamin keandalan pasokannya, sehingga masih perlu pasokan listrik yang 
besar. (2) Kekurangan pasokan listrik masih terjadi di beberapa daerah bahkan ada daerah 
“terpaksa” mengimpor listrik (Provinsi Kalimantan Barat dari Serawak). (3) Penggunaan 
energi fosil masih sangat dominan dalam pembangkitan listrik, salah satunya adalah 
PLTD,sehingga ketergantungan terhadap BBM masih sangat besar yang berdampak pada 
besarnya subsidi. (4) Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan (hidro, 
biomassa dan geotermal) belum dapat mengejar dan memenuhi permintaan pertumbuhan 
kebutuhan listrik. (5) Penggunaan energi terbarukan, seperti angin, matahari, ombak masih 
banyak mengalami kendala dalam hal stabilitas pasokan, kapasitas, efisiensi, dan harga 
keekonomian. 

Target pertumbuhan kapasitas pembangkit 5.900 MWe per tahun dan pencapaian 
target 23% porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional akan sulit tercapai 
apabila hanya mengandalkan energi fosil dan energi terbarukan yang ada. Disisi lain 
Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yang mempunyai 
konsekuensi pada pembatasan penggunaan energi fosil. Pilihan energi baru dan energi 
terbarukan yang paling siap dari aspek teknologi, keekonomian, keselamatan, untuk 
memikul beban dasar dalam waktu dekat adalah PLTN.  

Keberhasilan mengoperasikan reaktor riset di Bandung sejak tahun 1965, di 
Yogyakarta sejak operasi tahun 1979, dan Reaktor Serbaguna 30 MW di Serpong sejak 
tahun 1987 beserta fasilitas penunjangnya merupakan prestasi anak bangsa dan menjadi 
modal besar dalam menyongsong pembangunan PLTN. 

Studi kelayakan PLTN telah dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi pada 
tahun 1992-1996 di Studi Tapak Studi Kelayakan (STSK) Muria, tahun 2011-2013 telah 
disiapkan beberapa alternatif infrastruktur tapak PLTN seperti tapak di Pulau Bangka, 
Semenanjung Muria - Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan beberapa 
calon tapak lain yang masih dalam studi awal. 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional 2005-2025, telah diamanatkan untuk memanfaatkan PLTN 
dengan pertimbangan keselamatan secara ketat. Pemanfaatan PLTN akan mendukung 
terwujudnya ketahanan energi untuk pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan 
aspek lingkungan, kepentingan antar generasi, kebutuhan energi, sosial politik, geopolitik 
dan ekonomi. Namun demikian implementasi pemanfaatan iptek nuklir pada bidang energi, 
yang berupa pembangunan PLTN untuk memasok bauran energi nasional belum terlaksana. 
  

Di Indonesia pengelolaan sumber daya alam masih belum berkelanjutan dan masih 
mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan 
terbebani dan ketersediaan sumber daya alam semakin berkurang. Persediaan air tanah 
sebagai sumber air bersih di Indonesia jumlahnya terbatas sehingga identifikasi kawasan 
yang berpotensi memiliki air yang lebih banyak dibanding kawasan lainnya menjadi sangat 
penting. Radioisotop dapat digunakan untuk identifikasi tersebut. Selain itu, pemanfaatan 
radioisotop juga digunakan untuk mengetahui peta, cadangan dan usia air tanah serta 
permasalahan kebocoran pada waduk atau bendungan, kepadatan tanah, aspal dan beton.  

Permasalahan pengolahan limbah non-radioaktif dan radioaktif yang terus 
meningkat perlu peran serta berbagai sektor. Pengolahan limbah radioaktif secara umum 
dilakukan untuk mereduksi volume limbah dan mengurangi paparan radiasi agar tidak 
membahayakan manusia dan lingkungan. Indonesia telah memiliki instalasi pengolahan 
limbah radioaktif yang berfungsi untuk menyimpan limbah radioaktif dengan aktivitas rendah 
dan sedang, dan fasilitas kanal hubung instalasi penyimpanan sementara bahan bakar nuklir 
bekas yang berfungsi untuk menyimpan limbah radioaktif dengan aktivitas tinggi.  

Identifikasi polutan udara merupakan tahap penting untuk mengatasi permasalahan 
pencemaran dan hanya dapat dilakukan secara komprehensif melalui karakterisasi yang 
mampu mendeteksi sebagian besar kandungan berbagai unsur yang terdapat dalam 
partikulat udara. Teknik analisis nuklir merupakan satu-satunya metode karakterisasi yang 
sesuai karena memiliki kemampuan mendeteksi secara simultan, sensitif, limit deteksi 
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hingga orde nanogram, cepat dan non destruktif. Hasil karakterisasi tersebut dapat 
digunakan untuk menghasilkan data polutan udara yang komprehensif berupa data set time 
series karakteristik partikulat udara ambien yang belum pernah ada di Indonesia. Hasil 
karakterisasi polutan udara yang spesifik (PM2,5, PM10, BC dan multi unsur) yang akan 
digunakan sebagai early warning dan baseline data yang dapat dimanfaatkan untuk 
penentuan jenis dan sumber pencemar serta kajian transboundary pollution.  

Salah satu dampak pencemaran udara adalah terjadinya  pemanasan global seperti 
kenaikan suhu permukaan laut, pengasaman air laut dan meningkatnya frekuensi kejadian 
Harmful Algal Bloom (HAB), meluasnya bencana kekeringan selama musim panas dan 
banjir pada musim hujan. Teknik nuklir juga sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan 
memitigasi lebih lanjut dari dampak perubahan iklim.  

Kecelakaan nuklir di Fukushima, lalu lintas pelayaran internasional dan rencana 
pembangunan PLTN di negara-negara tetangga membutuhkan antisipasi untuk melindungi 
perairan laut Indonesia seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2014 tentang Kelautan. Kondisis radioekologi kelautan nasional untuk mengantisipasi 
kemungkinan dampak yang ditimbulkan perlu mendapat perhatian.  

Peta tingkat radiasi dan radioaktivitas alam Indonesia yang menggambarkan tingkat 
radiasi gamma dan radioaktivitas beberapa radionuklida telah berhasil disusun oleh BATAN 
pada tahun 2012. Peta tersebut akan menjadi acuan data dasar radiasi dan radioaktivitas 
alam Indonesia.  

Berkaitan dengan sumberdaya mineral, iptek nuklir diaplikasikan dalam penyelidikan 
dan eksplorasi bahan galian nuklir hingga pengolahannya berupa pemisahan uranium dan 
thorium serta asosiasi unsurnya, seperti Logam Tanah Jarang (LTJ). Sinergi kementerian 
dan lembaga dalam riset berbasis LTJ diharapkan menumbuhkan industri berbasis LTJ 
sehingga meningkatkan daya saing regional. 

 
Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang atau 
Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap 
Aspek Beban Keuangan Negara 

Target bauran energi merupakan realisasi dari program prioritas pengembangan 
energi yang ditetapkan dalam KEN. Program prioritas tersebut adalah memaksimalkan 
penggunaan energi terbarukan, sehingga porsi EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan 
paling sedikit 31% pada tahun 2050. Sedangkan minyak bumi, KEN mengamanatkan untuk 
meminimalkan penggunaannya, sehingga porsi minyak bumi paling banyak 25% pada tahun 
2025 dan paling banyak 20% pada tahun 2050. 

Akan tetapi gas bumi diamanatkan untuk digunakan secara optimum sehingga 
pemanfaatan gas bumi paling sedikit 22% pada tahun 2025, dan paling sedikit 24% pada 
tahun 2050. Setelah energi terbarukan dimanfaatkan secara maksimum, minyak bumi 
ditekan penggunaannya sampai minimum, dan gas bumi digunakan secara optimum, 
kekurangan kebutuhan energi akan dipasok dari batubara. Namun demikian, untuk 
memenuhi target energi baru dan energi terbarukan (EBT) yang sebesar 23% pada tahun 
2025 menjadi sangat berat, mengingat laju pemanfaatan EBT yang demikian lambat oleh 
karena berbagai faktor, terutama dari faktor keekonomiannya. 

Seberapa besar kesenjangan (gap) yang harus dipenuhi oleh energi nuklir untuk 
mengisi kekurangan energi sekaligus memenuhi target pemenuhan 23% pada tahun 2025, 
diuraikan berdasarkan hasil kajian Kementerian ESDM sebagai berikut: 

Menurut perhitungan, pada tahun 2025 bauran energi akan menjadi: Batubara 
sebesar 58,94%, Gas sebesar 16,71%, Panas Bumi sebesar 10,99%, Tenaga Air sebesar 
5,13%, Nuklir sebesar 6,32%, BBM sebesar 1,51%, Biomass sebesar 0,17%, Surya/Hibrid 
sebesar 0,15%, dan Impor sebesar 0,08%; Sementara perhitungan lain yang berupa 
exercise untuk menguji pemenuhan target energi baru terbarukan oleh PLN dalam 
pemenuhan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) disampaikan bahwa jika 
dipaksakan dipenuhi oleh EBT non-nuklir, maka beban biaya ekonomi tinggi bisa jadi akan 
dipikul oleh masyarakat oleh karena ongkos pengembangan EBT yang masih relatif tinggi, 
sehingga hal ini perlu dihindari. Nuklir yang masuk dalam kategori energi baru diharapkan 
mampu memberikan solusi pemenuhan target tersebut, oleh karena sifat energi nuklir yang 
masif, berdaya besar dan teknologinya sudah tersedia dan terbukti. Perhitungan tersebut 
memberikan gambaran bahwa energi nuklir semestinya menjadi solusi pemenuhan target 
tersebut. 
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Namun begitu, oleh karena infrastruktur regulasi dan kebijakan yang ada belum 
sepenuhnya kondusif dan belum mendorong untuk implementasi pembangunan energi nuklir, 
maka perlu adanya kajian mendalam yang dituangkan kedalam suatu naskah akademik.  

Jika prinsip-prinsip global pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
diintegrasikan ke dalam instrumen hukum nasional, maka subtansi peraturan perundang-
undangan harus melibatkan beberapa hal berikut: 

- Pengelolaan SDAL dilakukan untuk menjamin kelestarian dan berkelanjutan 
- Menggunakan pendekatan terintegrasi dan dilakukan secara komprehensif 
- Mangatur mekanisme koordinasi dan keterpaduan antar sektor 
- Pengelolaan SDAL yang berbasis masyarakat 
- Pengelolaan SDAL dilakukan sesuai dengan karakter wilayah 
- Mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelola SDAL 

 
Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Energi 

Program perencanaan energi mulai difokuskan pada tahun 2002 sejalan dengan 
semakin stabilnya kondisi politik dan ekonomi pasca krisis tahun 1997 dan kenyataan bahwa 
permintaan listrik terus meningkat dengan rata-rata sekitar 7% per tahun. Hal ini kemudian 
mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dalam PP tersebut ditetapkan bahwa sampai dengan 
tahun 2025 proyeksi kebutuhan listrik secara nasional akan mencapai 115 GWe.Selain itu, 
PP juga telah menetapkan penggunaan sumber EBT hingga 23% untuk mengurangi 
penggunaan sumberdaya energi fosil, terutama minyak dan batubara yang masih 
mendominasi sebagai pembangkit listrik. 
 Di antara 23% sumber EBT tersebut diproyeksikan energi nuklir dapat berkontribusi 
dalam memenuhi kebutuhan listrik secara nasional. Kebijakan Energi Nasional juga 
diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Berdasarkan undang-undang tersebut 
iptek nuklir bidang energi seharusnya dimanfaatkan pada tahun 2015-2019 (RPJMN III) 
dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat.  
 Kebijakan tersebut belum menghasilkan perubahan yang berarti dalam mencapai 
kondisi keenergian yang positif. Permasalahan implementasi, koordinasi dan payung 
regulasi masih menjadi kendala utama. Melihat kondisi yang demikian, pada tahun 2007 
pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Energi, yang salah satu amanatnya adalah menyusun KEN yang dirumuskan oleh Dewan 
Energi Nasional (DEN) dan ditetapkan Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR. KEN 
ini akan menjadi pedoman bagi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana 
Umum Energi Daerah (RUED). Walaupun demikian beberapa daerah telah menyusun 
rancangan RUED. Isu strategis dalam semua proses tersebut di atas adalah keselarasan 
antara ketiga produk tersebut. Hal ini akan menentukan keberhasilan implementasi 
kebijakan energi di masa mendatang.  
 Kebutuhan energi diperkirakan terus mengalami peningkatan sebagai konsekuensi 
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan jumlah penduduk. Oleh karena itu pengelolaan 
energi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi jaminan pasokan energi 
baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang.  
 
Landasan Yuridis 

Dalam perkembangannya, pelaksanaan litbang, penerapan dan pemanfaatan iptek 
nuklir di Indonesia telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada dari 
landasan filosofis sampai dengan peraturan yang lebih teknis dan operasional, dan terus 
dibuat peraturan baru sesuai dengan kebutuhan. 

Berikut peraturan perundang-undangan penting yang digunakan sebagai 
landasan/dasar hukum dalam penyusunan terkait arah kebijakan program nuklir, antara lain:  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen empat 

kali);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,  

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radiaoktif; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan 

Pemanfaatan Bahan Nuklir;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional Tahun 2015 – 2035. 
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional; 
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019. 
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Energi Nasional 

(RUEN). 
 
KESIMPULAN 

Kebijakan strategis nuklir di bidang energi ke depan harus difokuskan untuk 
mengatasi kendala dan tantangan yang ada, serta upaya mewujudkannya dengan 
menyusun peta jalan (roadmap) pencapaian secara bertahap melalui bidang fokus sebagai 
berikut: (1), perlu dilakukan studi yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap 
ketersediaan berbagai sumberdaya energi yang ada di wilayah Indonesia, termasuk 
sumberdaya energi nuklir, untuk mengetahui seberapa besar potensinya sebagai 
pembangkit listrik dalam jangka panjang, disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan 
penduduk dan ekonomi; (2), perlu dilakukan pemberian informasi yang lebih lengkap tentang 
aspek risiko, manfaat, dampak sosial dan ekonomi pembangunan PLTN kepada masyarakat 
luas. Informasi yang disampaikan perlu didukung dengan data yang lengkap tentang 
perkembangan pemanfaatan PLTN di negara-negara lain, termasuk dampak sosial dan 
ekonomi yang sudah dapat dirasakan; (3), perlu mendorong partisipasi aktif kelompok 
industri nasional dalam meningkatkan kemampuan dalam memproduksi dan menyediakan  
komponen PLTN untuk menuju kemandirian dalam jangka panjang. Pengalaman di negara 
yang sudah banyak memanfaatkan PLTN sangat banyak melibatkan stakeholder lain 
sebagai pemasok, termasuk industri mekanik, elektrik dan konstruksi, dan lain-lain; (4), perlu 
dilakukan studi yang mendalam terhadap potensi bencana yang ada di wilayah Indonesia 
untuk mencari lokasi yang aman bagi pembangunan PLTN. Kegiatan studi harus dilakukan 
oleh Kementerian teknis dengan melibatkan para ahli yang kompeten untuk mendapatkan 
hasil dengan tingkat akurasi tinggi; (5) Perlu dilakukan studi model pendanaan yang sesuai 
untuk pembiayaan pembangunan PLTN. Studi harus dilakukan secara komprehensif dengan 
melibatkan Badan Usaha Milik Negara dan konsorsium industri dalam negeri untuk 
mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan di dalam negeri sebelum ditawarkan 
kepada investor asing. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada 
investor asing. 
 
REKOMENDASI 
  Rekomendasi untuk para pengambil kebijakan adalah (1) meningkatkan keyakinan 
para pengambil keputusan (decision maker) terhadap keandalan dan keamanan teknologi 
nuklir. (2) Meningkatkan kemampuan industri nasional dalam memasok komponen PLTN. 
(3) Meningkatkan kemampuan pendanaan. (4) Meningkatkan penyiapan sumber daya 
manusia terkait penguasaan teknologi. (5) Meningkatkan keberterimaan masyarakat 
terhadap penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik. (6) Perlunya adanya kebijakan 
pedoman yang memberikan arah pengembangan energi nuklir yang akan dicapai dalam 
jangka tertentu, agar pengembangan energi nuklir lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil 
guna. 
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DISKUSI/TANYA JAWAB :  
1. PERTANYAAN :  

Bagaimana cara meyakinkan ke pemerintah maupun masyarakat bahwa energi nuklir ini 
aman dan bersih? 
 
JAWABAN :  
Operasional pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tidak menggunakan SOxNOx dan 
CO2 tidak seperti bahan bakar fosil ….penggunaan PLTN mengurangi dampak 
lingkungan. Diteknologi PLTN selalu mengikuti perkembangan teknologi sistem 
keselamatan dengan adanya reaktor generasi I, II, III, dan IV.  
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