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ABSTRAK 

POTENSI INDUSTRI INTERNASIONAL DALAM MEMASOK KOMPONEN BAGIAN 
NUKLIR PEMBANGUNAN REAKTOR DAYA EKSPERIMENTAL (RDE) DI INDONESIA. 
Saat ini Pemerintah Indonesia sedang berencana membangun Reaktor Daya Eksperimental 
(RDE), yaitu reaktor nuklir berbasis teknologi HTGR. Banyak hal yang harus dipersiapkan 
guna menyongsong pembangunan RDE di Indonesia, salah satunya adalah aspek kesiapan 
industri, baik nasional maupun internasional. Keterlibatan industri (industrial involvement) 
merupakan salah satu infrastruktur dasar pembangunan PLTN. Pembangunan RDE banyak 
melibatkan industri komponen baik nasional maupun internasional yang mencakup industri 
jasa konstruksi sipil, industri mekanikal, industri elektrikal dan industri jasa rekayasa arsitek. 
Sistem RDE dilihat dari komponennya dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian nuklir 
(Nuclear Island, NI) dan bagian non-nuklir/konvensional (conventional island). Untuk 
komponen bagian konvensional, industri nasional sudah banyak berpengalaman dalam 
manufaktur dan memasok komponen dalam pembangunan pembangkit konvensional di 
Indonesia. Sementara untuk komponen bagian nuklir, industri nasional belum 
berpengalaman dalam manufaktur, sehingga industri internasional yang akan memasok. 
China dan Jepang adalah 2 (dua) negara diantara sedikit negara yang berpengalaman 
dalam membangun HTGR. China sudah membangun HTR-10 dan HTR-PM, sedangkan 
Jepang membangun HTTR. Dari pengalaman mereka membangun HTGR dapat diketahui 
industri komponen nuklir yang terlibat. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis potensi kemampuan industri internasional untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan RDE di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka terkait 
industri internasional yang berpengalaman dalam manufaktur dan memasok komponen 
bagian nuklir dalam pembangunan PLTN berbasis teknologi HTGR, yang selanjutnya 
dilakukan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam pembangunan HTR-10 
dan HTR-PM, The Shanghai Electric Corporation, Dongfang Electric Corporation dan Harbin 
Electric Corporation diberi kewenangan manufaktur dan memasok komponen sistem 
penyedia uap nuklir (SPUN). Sementara itu, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Fuji Electric, 
Toshiba, Hitachi, Nuclear Fuel Industries (NFI) and Toyo Tanso telah berpartisipasi dalam 
proyek HTTR sejak awal dalam mendisain dan memasok peralatan & komponen. Industri 
yang terlibat pembangunan HTR-10, HTR-PM dan HTTR tersebut berpotensi untuk 
dilibatkan dalam pembangunan RDE di Indonesia. Belajar dari pengalaman China dan 
Jepang membangun HTR-10, HTR-PM dan HTTR, BATAN sebaiknya sudah melibatkan 
industri-industri tersebut sejak awal mendisain komponen RDE hingga memasok komponen 
tersebut ketika konstruksinya.   
 
Kata kunci: potensi, industri komponen, bagian nuklir, RDE 
 

ABSTRACT 
THE POTENCY OF INTERNATIONAL’s INDUSTRY IN SUPPLYING NUCLEAR ISLAND’S 
COMPONENTS ON THE CONSTRUCTION OF EXPERIMENTAL POWER REACTOR IN 
INDONESIA. Currently the Indonesian Government is planning to build an Experimental 
Power Reactor (EPR), which is a nuclear reactor based on HTGR technology. Many things 
must be prepared to meet the development of RDE in Indonesia, one of them is the aspect 
of national industrial readiness, both nationally and internationally. Industrial involvement 
(industrial involvement) is one of the basic infrastructures for the NPP’s construction. EPR’s 
construction involves many national and international component’s industries that include 
civil construction services, mechanical industries, electrical industries and architect engineer 
(A/E) services industries. The RDE system is seen from its components divided into 2 parts, 
that is Nuclear Island (NI) and Conventional Island (CI). For CI’s components, the national 
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industries have many experiences in manufacturing and supplying components in the 
conventional plants’s construction in Indonesia. As for the nuclear island’s components, the 
national industries have no experiences in manufacturing, so that the international industries 
will supply it. China and Japan are 2 (two) countries among a few countries that are 
experienced in HTGR’s construction. China has built HTR-10 and HTR-PM, while Japan has 
built HTTR. From their experience in building HTGR, it can be known the involvement of 
component industries in the nuclear island. The purpose of this paper is to find out and 
analyze the potency of the international industries's ability to participate in the contruction of 
EPR in Indonesia. The method used is a literature study related to international industries 
that are experienced in manufacturing and supplying nuclear island’s components in the 
construction of HTGR technology-based NPP, which is then carried out by descriptive 
analysis. The results of the study show that in the construction of the HTR-10 and HTR-PM, 
The Shanghai Electric Corporation, Dongfang Electric Corporation and Harbin Electric 
Corporation were given the authority to manufacture and supply components of the nuclear 
steam supply system (NSSS). Meanwhile, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Fuji Electric, 
Toshiba, Hitachi, Nuclear Fuel Industries (NFI) and Toyo Tanso have participated in the 
HTTR project since the beginning in design and supply of equipments & components. The 
industries involved in the construction of HTR-10, HTR-PM and HTTR have the potency to 
be involved in the RDE’s development in Indonesia. Learning from the experiences of China 
and Japan to build the HTR-10, HTR-PM and HTTR, BATAN should has involved these 
industries since the beginning of designing RDE’s components until supply the components 
when constructed it. 
 
Keyword: potency, industries of components, nuclear island, experimental power reactor  
               (EPR) 
 
PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional [1], Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk 
Pengembangan Industri Nasional 2015-2019 [2], dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 [3] 
telah mengamanatkan pemanfaatan energi nuklir pada RPJMN III (2015-2019) dengan 
mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat. Terkait dengan upaya untuk 
merealisasikan amanat tersebut dan sesuai dengan tugas BATAN sebagai lembaga 
penelitian dan pengembangan energi nuklir, maka saat ini BATAN sedang merencanakan 
pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) yang bersifat non-komersial [4-7]. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran [8] dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan 
Pemanfaatan Bahan Nuklir [9], BATAN mempunyai wewenang dalam pembangunan, 
pengoperasian dan dekomisioning reaktor nuklir non komersial.  

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang berencana membangun Reaktor Daya 
Eksperimental (RDE), yaitu reaktor nuklir berbasis teknologi HTGR. RDE adalah 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang termasuk dalam reaktor nuklir 
kapasitas kecil dan menengah (Small Medium Reactor, SMR) berkapasitas 10 MWth yang 
rencananya akan dibangun di Kawasan Nuklir Serpong (KNS) – Puspiptek, Tangerang 
Selatan, Banten [4-7]. Dalam pembangunan RDE dipilih teknologi jenis Pebble Bed Reactor 
(PBR), yang termasuk dalam reaktor berpendingin gas temperature tinggi (High 
Temperature Gas-cooled Reactor, HTGR) [10]. Reaktor bertemperatur tinggi jenis PBR 
merupakan salah satu desain reaktor nuklir yang sangat menarik dengan pertimbangan 
sangat aman, mempunyai fleksibiltas bahan bakar, telah teruji, harga kompetitif, multiguna, 
dapat dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhannya. HTGR sangat 
cocok untuk memenuhi kebutuhan penyediaan listrik dan panas industri atau berfungsi untuk 
kogenerasi [11-24]. Dari sisi keselamatan, sistem keselamatan pasif dari desain PBR 
menjamin lepasan radiasi yang sangat minimum terhadap lingkungan dalam kondisi apapun 
termasuk kondisi parah seperti yang dialami pada kecelakaan Fukushima. Desain PBR 
memiliki sistem keselamatan pasif yang hanya bergantung pada mekanisme alamiah 
sehingga sistem teras reaktornya menjadi sangat sederhana apabila dibandingkan dengan 
sistem reaktor nuklir yang komersial saat ini.  

Maksud pembangunan RDE adalah untuk membawa Indonesia menjadi penyedia 
teknologi (technology provider) [25] terkait penyediaan energi listrik dan panas tinggi guna 
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menopang kebutuhan industri nasional, serta menjadi unggul di kawasan regional. Dalam 
jangka panjang, RDE merupakan milestone dari penguasaan teknologi PLTN komersial 
berbasis RDE yang disebut Pembangkit Listrik dan Uap Panas Industri (PeLUIt).  

Banyak hal yang harus dipersiapkan guna menyongsong pembangunan RDE di 
Indonesia, salah satunya adalah aspek kesiapan industri, baik nasional maupun 
internasional. Keterlibatan industri (industrial involvement) merupakan salah satu 
infrastruktur dasar pembangunan PLTN [26-27]. Pembangunan RDE banyak melibatkan 
industri komponen baik nasional maupun internasional yang mencakup industri jasa 
konstruksi sipil, industri mekanikal dan industri elektrikal. Sistem RDE dilihat dari 
komponennya dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu komponen bagian nuklir (Nuclear Island, 
NI) dan komponen bagian non-nuklir/konvensional (Conventional Island, CI). Untuk 
komponen bagian konvensional, industri nasional sudah banyak berpengalaman dalam 
manufaktur dan memasok komponen dalam pembangunan pembangkit konvensional di 
Indonesia [28]. Sementara untuk komponen bagian nuklir, industri nasional belum 
berpengalaman dalam manufaktur, sehingga industri internasional yang akan memasok. 
China dan Jepang adalah 2 (dua) negara diantara sedikit negara yang berpengalaman 
dalam membangun HTGR [29-35]. China sudah membangun HTR-10 (High Temperature 
Reactor, 10 MWt) dan HTR-PM (High Temperature Reactor - Pebble bed Module) [29-34], 
sedangkan Jepang membangun HTTR (High Temperature engineering Test Reactor) [35,36]. 
Dua reaktor riset HTGR yang sampai saat ini ada dan bisa dioperasikan adalah HTR-10 
jenis pebble bed di China dan HTTR  jenis prismatic di Jepang. Dari pengalaman mereka 
membangun HTGR dapat diketahui industri komponen di bagian nuklir yang terlibat. 

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi kemampuan 
industri internasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan RDE. Metode yang 
digunakan adalah kajian pustaka, yang selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Kajian yang 
telah dilakukan sebelumnya terkait RDE, diantaranya adalah perizinan RDE di Indonesia[4], 
kebutuhan SDM RDE tahap implementasi proyek[5], tata ruang pembangunan RDE[6] dan 
proses perizinan tapak RDE[7]. 

Kajian ini penting untuk dilakukan karena merupakan bagian dari kegiatan penyiapan 
salah satu infrastruktur dasar pembangunan PLTN, yaitu keterlibatan industri (industrial 
involvement). 
 
METODOLOGI 

Metode yang digunakan adalah kajian pustaka, dan selanjutnya dilakukan analisis 
deskriptif. Penyusunan makalah ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Breakdown komponen RDE di bagian nuklir 
2. Identifikasi industri komponen yang telah berpartisipasi memasok komponen di 

bagian nuklir dalam pembangunan pembangkit HTGR   
3. Identifikasi industri komponen yang berpotensi memasok komponen di bagian nuklir 

dalam pembangunan RDE 
4. Analisis 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem RDE dan Breakdown Komponen RDE  

Tata letak sistem RDE secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 1. Sistem RDE 
terdiri dari dua (2) bangunan utama, yaitu bangunan reaktor (reactor building) dan bangunan 
turbin (turbine building). Bangunan reaktor berisi sistem, struktur dan komponen (SSK) untuk 
bagian nuklir seperti reactor pressure vessel, main helium circulator, steam generator, hot 
gas duct, reactor internals. Sementara bangunan turbin berisi SSK untuk bagian non nuklir 
atau konvensional, seperti turbin, generator, kondenser dan lain-lain. 
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Gambar 1. Tata Letak Sistem RDE 

 
Skema umum dari sistem RDE ditunjukkan pada Gambar 2 [37]. Sistem RDE dilihat 

dari komponennya dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian nuklir dan bagian non-nuklir. 
Bagian non nuklir juga sering disebut bagian konvensional atau bagian turbin dan generator 
(Turbine/Generator (T/G) Island). 

 

 
 

          Nuclear Island                       Conventional Island 

Gambar 2. Skema Umum Sistem RDE [37] 

 

Skema umum RDE bagian nuklir ditunjukkan pada Gambar 3. Komponen utama dari 
sistem RDE bagian nuklir antara lain adalah 1). Reactor Pressure Vessel Unit, 2). Main 
helium circulator, 3). Steam generator, 4). Hot gas duct, 5). Reactor internals. 
 



Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir 2018 
Yogyakarta, 25 Oktober 2018 
 

431 

ISSN: 2621-3125 

 
Gambar 3. Skema Umum RDE Bagian Nuklir 

 
Pengalaman Industri Internasional Dalam Pembangunan HTGR di Dunia 

China dan Jepang adalah 2 (dua) negara diantara sedikit negara yang 
berpengalaman mendisain,  mengembangkan dan membangun reaktor nuklir tipe HTGR. 
China sudah membangun HTR-10 dan HTR-PM, sedangkan Jepang membangun HTTR. 
Dua reaktor riset HTGR yang sampai saat ini masih ada dan bisa dioperasikan adalah HTR-
10 (High Temperature Reactor-10) jenis pebble bed dan HTTR (High Temperature 
engineering Test Reactor) jenis prismatic. Dari pengalaman mereka membangun HTGR 
dapat diketahui industri komponen di bagian nuklir yang terlibat. 
  
Pengalaman Industri dalam Pembangunan HTR-10 dan HTR-PM di China 

Keterlibatan industri manufaktur & pemasok komponen utama dan bahan bakar dalam 
pembangunan HTR-10 dan HTR-PM di China ditunjukkan pada Tabel 1.  
 

Tabel 1. Pengalaman Industri Manufaktur&Pemasok Komponen Utama dan Bahan  
 Bakar dalam Pembangunan HTGR di China [30,34,38] 

No. Perusahaan Produk Pengalaman 
1 Shanghai Electric 

Corporation 
RPV, SGPV, SG, internal 
reaktor, steel containment 
vessel (SCV) 

- Komponen bagian nuklir HTR-
10 

- RPV dan internal reaktor HTR-
PM 

2 Dongfang Electric 
Corporation 

RPV, turbin, SG, 
Evaporator, desalination 
plant (MED, RO) 

SG HTR-PM 
 

3 Harbin Electric 
Corporation 

SG, pompa, turbin, 
condenser, generator 

SG HTR-PM 
 

4 China North Nuclear 
Fuel (CNNF) 

spherical fuel elements Elemen BBN untuk HTGR China 

5 Toyo Tanso - komponen grafit teras 
- blok grafit isotropic 
- blok bahan bakar 
- blok pemandu batang 

kendali 
- blok reflector 
- tiang pendukung 
- kursi tiang 
- penyerap neutron 
- boron-karbida/grafit. 

memasok komponen grafit teras 
dll untuk HTR-PM 

 
 
Industri Manufaktur dan Pemasok Komponen Utama 

Komponen utama HTR-10 dan HTR-PM diantaranya adalah reactor pressure vessel 
(RPV), steam generator pressure vessel (SGPV), steam generator (SG), hot gas duct 
pressure vessel, reactor internal structure, control rod dan helium circulator.  
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HTR-10 adalah reaktor purwarupa (prototype plant) tipe Pebble Bed berkapasitas 10 
MWt yang dikembangkan oleh Institute of Nuclear and New Energy Technology (INET), 
Tsinghua University di China. Konstruksi dimulai pada tahun 1995, mencapai kekritisannya 
yang pertama pada bulan Desember 2000, dan dioperasikan dalam kondisi daya penuh 
pada bulan Januari 2003. HTR-10 dimodelkan dari HTR-MODUL Jerman. Komponen-
komponen HTR-10 ini semuanya dibuat oleh berbagai industri di Shanghai, China, 
diantaranya adalah Shanghai Electric Coorporation (SEC).  

HTR-PM adalah reaktor demontrasi (demo plant) yang berkapasitas 2x250MWt. 
Dalam pembangunan HTR-PM, dukungan Pemerintah sangat penting untuk kelangsungan 
proyek HTR-PM. Hal ini ditunjukkan dengan menunjuk Chinergy Co. Ltd. sebagai arsitek 
enjiner (A/E) dan kontraktor EPC bagian nuklir, INET - Tsinghua university sebagai litbang & 
disainer komponen-komponen kunci dan Huaneng Shandong Shidao Bay Nuclear Power 
Co. (HSNPC) sebagai pemilik. Konstruksi dimulai pada tahun 2008 penyiapan tapak, first 
concrete Desember 2012 dan 2017 selesai kontruksi. Shanghai Electric Corporation (SEC), 
Dongfang Electric Corporation (DEC) dan Harbin Electric Corporation (HEC) diberi 
wewenang memproduksi dan memasok komponen-komponen utama bagian nuklir atau 
Sistem Penyedia Uap Nuklir (SPUN). Pada tahun 2008, kontrak manufaktur untuk RPV, 
pembangkit uap, internal reaktor metalik, blower helium utama, dan lain-lain ditandatangani. 
RPV dan internal reaktor metalik diproduksi oleh Shanghai Electric Corporation (SEC). 
Manfaat dari pembangunan industri manufaktur tenaga nuklir di China, mereka memiliki 
kemampuan untuk memproduksi RPV dan internal reaktor metalik untuk ukuran besar. 
Gambar 4 menunjukkan status RPV HTR-PM pada bulan September 2015.  
 

 
Gambar 4. Pembuatan RPV HTR-PM oleh SEC [34] 

 
Pembangkit uap adalah peralatan yang paling sulit memproduksi dalam banyak 

aspeknya, termasuk materialnya, menggulung dan membengkokkan tabung pemindahan 
panas, merakit unit transfer panas, perakitan akhir, pengelasan, jadwal produksi, tool dan 
workshop khusus. Pembangkit uap HTR-PM dibuat bersama antara Shanghai Electric 
Corporation (SEC), Dongfang Electric Corporation (DEC) dan Harbin Electric Corporation 
(HEC).    

Selain membuat dan memasok komponen utama bagian nuklir HTGR, tiga BUMN 
China ini juga berpengalaman membuat dan memasok komponen utama PWR seperti RPV, 
SG dan pressurizer untuk PLTN Sanmen 1&2 dan Haiyang 1&2. Tiga perusahaan BUMN ini, 
bersama dengan berbagai anak perusahaan mereka mendominasi manufaktur dan pasokan 
komponen mekanik pembangkit listrik di China [30].  
 
 
 
Industri Manufaktur dan Pemasok Bahan Bakar 

Bahan bakar nuklir untuk HTR-10 dan HTR-PM yang termasuk jenis Pebble Bed 
Reactor (PBR) adalah elemen bahan bakar berbentuk bola (spherical fuel elements). 
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China North Nuclear Fuel Co. Ltd. (CNNF) yang dibangun pada tahun 1958, adalah 
pusat penelitian dan produksi utama bahan nuklir, elemen bahan bakar nuklir di China, yang 
dimiliki oleh China National Nuclear Corporation (CNNC). CNNF terletak di Baotou, Inner 
Mongolia, Provinsi Qinshan, China memberikan kontribusi penting untuk penggunaan energi 
nuklir di China. CNNF adalah produsen bahan bakar nuklir terkemuka yang memproduksi 
hampir semua jenis bahan bakar nuklir di China dan menyediakan layanan yang terkait 
dengan bahan bakar PLTN. Fasilitas CNNF terdiri dari lembaga litbang bahan nuklir dan 
bahan bakar nuklir, jalur produksi elemen bakar nuklir, jalur produksi konversi uranium dan 
pusat inspeksi independen. CNNF memasok elemen bahan bakar nuklir untuk PWR dan 
PHWR dan sebagian besar reaktor riset di China sekarang dan akan memasok bahan bakar 
nuklir untuk pembangkit listrik PWR AP1000 dan HTGR.  

Jalur produksi pertama di dunia untuk elemen bakar HTGR telah mulai diproduksi 
massal oleh CNNF. Produksi perdana dimulai sejak Maret 2013 yang akan diperuntukkan 
untuk bahan bakar HTR-PM yang dimiliki oleh Huaneng Shandong Shidao Bay Nuclear 
Power Company (HSNPC). Pabrik elemen bahan bakar berbentuk bola (spherical fuel 
elements) HTR-PM dirancang dengan kapasitas produksi 300.000 elemen per tahun. 
Teknologi dan peralatan pembuatan pabrik bahan bakar bola ini didasarkan pada 
keberhasilan INET-Tsinghua University dalam pembuatan bahan bakar HTR-10, dan 
kemudian memproduksinya dalam skala besar.  

 
Pengalaman Industri dalam Pembangunan HTTR di Jepang 

Keterlibatan industri manufaktur & pemasok komponen utama dan bahan bakar dalam 
pembangunan HTTR di Jepang ditunjukkan pada Tabel 2.  
 
Industri Manufaktur dan Pemasok Komponen Utama 

Penelitian dan pengembangan HTGR telah dilakukan oleh Japan Atomic Energy 
Research Institute (JAERI) sejak 1960-an. Dari hasil litbang HTGR tersebut dihasilkan HTTR, 
yaitu reaktor nuklir tipe HTGR prismatik berkapasitas 30 MWt. Pembangunan HTTR dimulai 
Maret 1991 dan mulai beroperasi pada 1998 [39]. Pembangunan dan pengoperasian HTTR 
dilakukan oleh Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Jepang. Pembangunan HTTR 
bertujuan membentuk dan memajukan teknologi HTGR dasar, serta menerapkan penelitian 
lanjutan tentang HTGR. HTTR berkapasitas 30 MWt telah beroperasi dengan sukses 
dengan suhu tertinggi di dunia saat ini yaitu sebesar 950 ºC.  

Keterlibatan industri Jepang termasuk Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), 
Fuji Electric, Hitachi, Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), Nuclear Fuel Industries 
(NFI), Toyo Tanso, dan industri lainnya telah sejak lama mengembangkan HTGR bersama-
sama dengan Japan Atomic Energy Agency (JAEA) [35]. Keterlibatan industri Jepang ini 
sudah dimulai sejak awal dalam mendisan peralatan dan komponen temperatur tinggi, 
sistem dan keselamatan HTTR. Kerjasama industri dengan JAEA tersebut memuncak dalam 
konstruksi HTTR di Pusat Penelitian dan Pengembangan JAEA di Oarai, Jepang [39], 
diantaranya dengan memasok komponen dan peralatan HTTR selama konstruksi.  

Pada tahun 1992, Nuclear Fuel Industries Ltd. (NFI) mulai mengoperasikan pabrik 
bahan bakar HTR di Tokai. Ini adalah salah satu pabrik bahan bakar HTGR di dunia yang 
memproduksi secara massal yang ada saat ini, selain pabrik bahan bakar China North 
Nuclear Fuel Co. Ltd. (CNNF) milik China National Nuclear Corporation (CNNC) di Baotou 
City, inner Mongolia, China [38-39].  Sejak awal 1970-an ketika studi tentang bahan bakar 
HTGR dimulai, banyak teknologi fabrikasi bahan bakar telah dikembangkan dan didirikan 
oleh NFI. Kinerja bahan bakar dievaluasi dan ditunjukkan melalui program penelitian dan 
pengembangan. Berdasarkan teknologi ini, NFI berhasil memfabrikasi first loading bahan 
bakar HTTR dari Juni 1995 hingga Desember 1997. Fabrikasi bahan bakar HTTR terutama 
terdiri dari kernel, partikel bahan bakar berlapis, kompak bahan bakar annular, batang bahan 
bakar dan proses perakitan bahan bakar.  

Dalam pembangunan HTTR, ruang lingkup Hitachi adalah desain, manufaktur, dan 
pemasangan komponen-komponen utama seperti bejana tekan reaktor, bejana sistem 
pendingin dan sistem air pendingin tambahan [35]. Selain itu, Hitachi banyak terlibat dalam 
banyak proyek ABWR di Jepang [40].  

Toshiba dan IHI memainkan peran sebagai perusahaan manufaktur dan pemasok 
komponen-komponen seperti intermediate heat exchanger (IHX), instrumentasi dan kontrol 
(I&C) dan struktur reaktor tambahan.  
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Fuji Electric telah berpartisipasi dalam desain, pengembangan dan konstruksi 
HTTR, HTGR pertama di Jepang, dan sekarang melakukan penelitian dan pengembangan 
pada HTGR komersial. Selain itu, Fuji Electric memasok peralatan dan komponen utama 
seperti internal reaktor, penanganan bahan bakar dan fasilitas penyimpanan dan sistem 
pemantauan radiasi dan seterusnya. Internal reaktor dari HTTR terdiri dari struktur 
pendukung inti grafit, dukungan inti logam struktur dan blok perisai. 

 
Tabel 2. Pengalaman Industri Manufaktur&Pemasok Komponen Utama dan Bahan Bakar 

dalam Pembangunan HTGR di Jepang [35,36] 

 
MHI bertanggung jawab atas desain, manufaktur dan instalasi peralatan utama 

seperti reactor containment vessel dan sistem pendingin utama termasuk sirkulator helium 
untuk HTTR. MHI melakukan penyesuaian total desain, dan mempromosikan konstruksi 
HTTR dengan mengorganisasikan diantara industri fabrikator HTTR. 
  
Industri Manufaktur dan Pemasok Bahan Bakar 

Bahan grafit digunakan untuk komponen teras HTGR. Toyo Tanso mampu 
menyediakan komponen grafit teras HTGR yang memenuhi persyaratan HTTR. Toyo Tanso 
berhasil memproduksi blok grafit isotropik berukuran besar, dan mengembangkan butiran 
grafit IG-110 isotropik yang halus. Grafit IG-110, grafit isotropik halus, dengan kekuatan 

No. Perusahaan Produk Pengalaman 
1 Nuclear Fuel 

Industries Ltd. 
(NFI) 

bahan bakar HTGR 
prismatik 

Fabrikasi bahan bakar HTTR, 
Oarai, jepang 

2 Hitachi Komponen-komponen 
utama: 
- bejana tekan reaktor 
- bejana sistem pendingin 
- sistem air pendingin 

tambahan 

Desain, manufaktur  dan 
pemasangan RPV dan sistim 
pendingin HTTR 

3 Toshiba - Komponen IHX 
- I&C 
- struktur reaktor 
- turbin uap 

Disain, manufaktur dan memasok 
komponen HTTR 

 

4 Ishikawajima-
Harima Heavy 
Industries (IHI) 

- Komponen IHX 
- I&C 
- struktur reaktor 
- turbin uap 

Disain, manufaktur dan memasok 
komponen HTTR 

 

5 Fuji Electric Internal reaktor 
 

- Disain,  pengembangan dan 
konstruksi HTTR 

- Pemasok peralatan dan 
komponen internal reaktor 
HTTR 

 
6 Mitsubishi Heavy 

Industries (MHI) 
- reactor containment 

vessel  
- sistem pendingin utama 
- He circulator 

Desain, manufaktur dan instalasi 
peralatan utama seperti reactor 
containment vessel dan sistem 
pendingin utama HTTR 

7 Toyo Tanso - komponen grafit teras 
- blok grafit isotropic 
- blok bahan bakar 
- blok pemandu batang 

kendali 
- blok reflector 
- tiang pendukung 
- kursi tiang 
- penyerap neutron 
- boron-karbida/grafit. 

memasok komponen grafit teras 
dll untuk HTTR 
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tinggi dan ketahanan oksidasi tinggi digunakan dalam HTTR Jepang dan HTR-PM di China. 
Komponen grafit berkualitas tinggi berkontribusi besar terhadap kinerja HTTR. Toyo Tanso 
telah memasok komponen grafit teras (core graphite components), blok bahan bakar (fuel 
block), blok pemandu batang kendali (control rod guide blocks), blok reflector (replaceable 
reflector blocks), tiang pendukung (support posts) dan kursi tiang (posts seats). Selain itu, 
Toyo Tanso juga memproduksi penyerap neutron (neutron absorber) dan boron-
karbida/grafit.  
 
Potensi Industri Internasional Dalam pembangunan RDE 

Untuk komponen bagian konvensional RDE, industri nasional sudah banyak 
berpengalaman dalam manufaktur dan memasok komponen dalam pembangunan 
pembangkit konvensional di Indonesia[28]. Sementara untuk komponen bagian nuklir RDE, 
industri nasional belum berpengalaman dalam manufaktur, sehingga industri internasional 
yang akan memasok. China dan Jepang adalah 2 (dua) negara yang berpengalaman dalam 
membangun HTGR, dimana China sudah membangun HTR-10 dan HTR-PM, sedangkan 
Jepang membangun HTTR. Dari pengalaman mereka membangun HTGR dapat diketahui 
industri komponen nuklir yang terlibat. Industri yang terlibat pembangunan HTR-10, HTR-PM 
dan HTTR tersebut berpotensi untuk dilibatkan dalam pembangunan RDE di Indonesia. 
Tabel 3 menunjukkan industri pembuat dan pemasok komponen nuklir HTGR beserta 
produknya yang berpotensi dilibatkan dalam pembangunan RDE. Belajar dari pengalaman 
China dan Jepang membangun HTR-10, HTR-PM dan HTTR, BATAN sebaiknya sudah 
melibatkan industri-industri tersebut sejak awal mendisain komponen RDE hingga memasok 
komponen tersebut ketika konstruksinya. Untuk memberikan pengalaman dan meningkatkan 
kemampuan industri nasional dalam manufaktur komponen bagian nuklir HTGR, industri 
nasional terkait perlu diajak dan dilibatkan sejak mendisain hingga manufaktur dengan 
melakukan kerjasama disain dan manufaktur (joint design and manufacture) dengan industri 
internasional tersebut.  
 

Tabel 3. Industri Pembuat dan Pemasok Komponen Nuklir HTGR dan Produknya 
No. Produk Komponen Bagian Nuklir Industri Pembuat dan Pemasok 
1. Reactor Pressure Vessel (RPV) - Shanghai Electric Corporation Ltd. 

- Dongfang Electric Corporation Ltd. 
- China First Heavy Industries 
- Hitachi 
- Ishikawajima-Harima Heavy 

Industries 
2. Reactor Containment Vessel (RCV) Mistubishi Heavy Industries 
3. Helium Circulator Mitsubishi Heavy Industries 
4. Steam Generator (SG) - Shanghai Electric Corporation Ltd. 

- Dongfang Electric Corporation Ltd. 
- Harbin Electric Corporation Ltd. 

5. Steam Generator Pressure Vessel (SGPV) - Shanghai Electric Corporation Ltd. 
6. Reactor Internals - Shanghai Electric Corporation Ltd. 

- Fuji Electric 
7. Spherical Fuel Elements China North Nuclear Fuel Ltd. 
8. Core graphite components, isotropic 

graphite block, fuel block, control rod guide 
block, reflector block etc. 

Toyo Tanso 

 
 
KESIMPULAN 

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam pembangunan HTR-10 dan HTR-PM di China 
dan HTTR di Jepang, banyak melibatkan industri manufaktur komponen dan bahan bakar 
untuk bagian nuklir, utamanya adalah Shanghai Electric Corporation, Dongfang Electric 
Corporation dan Harbin Electric Corporation, dan China North Nuclear Fuel di China, dan 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Ishikawajima-Harima Heavy Industries, Fuji Electric, 
Toshiba, Hitachi, Nuclear Fuel Industries (NFI) and Toyo Tanso di Jepang. Industri-industri 
tersebut berpotensi untuk dilibatkan dalam pembangunan RDE di Indonesia. Belajar dari 
pengalaman China dan Jepang membangun HTR-10, HTR-PM dan HTTR, BATAN 



Potensi Industri Internasional Dalam Memasok... 
Moch. Djoko Birmano,dkk 
 

436 

ISSN: 2621-3125 

sebaiknya sudah melibatkan industri-industri tersebut sejak awal mendisain komponen RDE 
hingga memasok komponen tersebut ketika konstruksinya. Untuk memberikan pengalaman 
dan meningkatkan kemampuan industri nasional dalam manufaktur komponen bagian nuklir 
HTGR, industri nasional terkait perlu diajak dan dilibatkan sejak mendisain hingga 
manufaktur dengan melakukan kerjasama disain dan manufaktur (joint design and 
manufacture) dengan industri internasional tersebut.   
 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Bidang Kajian Infrastruktur dan Tim 
KPTF PKSEN yang telah memeriksa dan memperbaiki makalah ini.   

 
 
DAFTAR PUSTAKA 
1. Undang Undang, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional”, Undang-Undang 

No. 17/2007, Kementerian Hukum dan HAM (2007). 
2. Peraturan Pemerintah, “Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015-2019”, 

Peraturan Pemerintah No. 14/2015, Kementerian Hukum dan HAM (2015). 
3. Peraturan Presiden, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-

2019”, Peraturan Presiden No. 2/2015, Kementerian Hukum dan HAM (2015). 
4. BIRMANO M.D., “Perizinan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) di Indonesia,” Prosiding 

Pertemuan dan Presentasi Ilmiah – Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Nuklir 2015, Pustek Sains dan Teknologi Akselerator – BATAN, 9 – 10 Juni 2015, ISSN 
0216 – 3128, pp. 74-81, Yogyakarta (2015). 

5. BIRMANO M.D., “Kajian Kebutuhan Sdm Reaktor Daya Eksperimental (RDE) Tahap 
Implementasi Proyek,” Prosiding Seminar Nasional SDM Teknologi Nuklir – STTN 
BATAN, 15 September 2015, ISSN 1978-0176, pp. 180-189, Yogyakarta (2015). 

6. BIRMANO M.D., “Kajian Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan Reaktor Daya 
Eksperimental (RDE),” Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir – PSTNT 
BATAN, 3 Desember 2015, ISSN 1858-3601, pp. 150-157, Bandung (2015). 

7. BIRMANO M.D., “Kajian Proses Perizinan Tapak Reaktor Daya Eksperimental (RDE) di 
Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir 2016, 4-5 Agustus 2016, 
ISSN: 355-7524, pp. 785-792, Batam (2016). 

8. Undang-Undang, “Ketenaganukliran”, Undang-undang No. 10/1997, Kementerian 
Hukum dan HAM (1997). 

9. Peraturan Pemerintah, “Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir”, 
Peraturan Pemerintah No. 2/2014, Kementerian Hukum dan HAM (1997). 

10. BATAN, “Justifikasi Teknis Pembangunan Reaktor Daya Eksperimental”, 
DT.001.KRN.2014, Rev. 0, BATAN (2014). 

11. ANGULO C. et.al., “EUROPAIRS: The European project on coupling of High 
Temperature Reactors with industrial processes”, Jurnal Nuclear Engineering and 
Design, Vol. 251, pp. 30–37 (2012). 

12. KUHR R., “HTR’s Role in Process Heat Applications,” Jurnal Nuclear Engineering and 
Design, Vol. 238, no.11, pp. 3013–3017 (2008). 

13. SCHRODERS S. et. al., “Energy economic evaluation of solar and nuclear driven steam 
methane reforming processes,” Jurnal Nuclear Engineering and Design, Vol. 329, no. 
April 2017, pp. 234–246 (2018). 

14. YAN X. et. al., “A hybrid HTGR system producing electricity, hydrogen and such other 
products as water demanded in the Middle East,” Jurnal Nuclear Engineering and 
Design, Vol. 271, pp. 20–29 (2014). 

15. SATO H. et. al., “Safety design consideration for HTGR coupling with hydrogen 
production plant,” Jurnal Progress in Nuclear Energy, Vol. 82, pp. 46–52 (2015). 

16. VERFONDERN K. et. al., “Safety concept of nuclear cogeneration of hydrogen and 
electricity,” Jurnal Hydrogen Energy, Vol. 42, no. 11, pp. 7551–7559 (2017). 

17. JASZCZUR M.  et. al., “Hydrogen production using high temperature nuclear reactors: 
Efficiency analysis of a combined cycle,” Jurnal Hydrogen Energy, Vol. 41, no. 19, pp. 
7861–7871 (2016). 

18. HITTNER D. et. al., “High and very high temperature reactor research for multipurpose 
energy applications,” Jurnal Nuclear Engineering and Design, Vol. 241, pp. 3490–3504 
(2011). 



Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir 2018 
Yogyakarta, 25 Oktober 2018 
 

437 

ISSN: 2621-3125 

19. ALONSO G. et. al., “Process Heat Cogeneration using a high temperature reactor,” 
Jurnal Nuclear Engineering and Design, Vol. 280, pp. 137–143 (2014). 

20. HANAKLAUS N. et. al., “Using high temperature gas-cooled reactors for greenhouse gas 
reduction and energy neutral production of phosphate fertilizers,” Jurnal Annals of 
Nuclear Energy, Vol. 75, pp. 275–282 (2015). 

21. YAN X. et. al., “A small modular reactor design for multiple energy applications: 
HTR50S,” Jurnal Nuclear Engineering and Technology, Vol. 45, no. 3, pp. 401–414 
(2013). 

22. ASIEDU BOATENG P. et. al., “Modeling and simulation of cogeneration nuclear power 
plant for seawater desalination,” Jurnal Nuclear Engineering and Design, Vol. 242, pp. 
143–147 (2012). 

23. FANG C. et. al., “Process heat applications of HTR-PM600 in Chinese petrochemical 
industry: Preliminary study of adaptability and economy,” Jurnal Annals of Nuclear 
Energy, Vol. 110, pp. 73–78 (2017). 

24. REIMERT R. et. al., “Process heat from modularized HTR,” Jurnal Nuclear Engineering 
and Design, Vol. 251, pp. 244–251 (2012). 

25. http://www.batan.go.id/index.php/id/ptkrn-id/berita-ptkrn/3723-batan-luncurkan-dokumen-
basic-engineering-design-rde Diakses tanggal 28 September 2018.  

26. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1, “Milestones in the Development of a 
National Infrastructure of Nuclear Power”, IAEA, September, Vienna (2007). 

27. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.2, “Evaluation of the Status of National Nuclear 
Infrastructure Development”, IAEA, December, Vienna (2008). 

28. SRIYANA, “Optimalisasi Partisipasi Industri Nasional dalam Pembangunan PLTN”, 
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, Volume 10, No.2 Hal. 87-96, Jakarta (2008). 

29. ZONGXIN et. al., “HTGR Projects in China,” Jurnal Nuclear Engineering and 
Technology, Vol.39, pp. 103-110 (2007). 

30. NicobarGroup, “China’s Nuclear Industry 2017-2018”, December (2017). 
31. FU L.  et. al., “HTR-PM Safety Requirement and Licensing Experience,” Proceedings of 

HTR 2014, pp.1-7 (2014).   
32. ZUOYI Z. et. al., “Future Development of Modular HTGR in China after HTR-PM,” 

Proceedings of HTR 2014 (2014). 
33. ZUOYI Z. et. al., “Design of Chinese Modular High-Temperature Gas-Cooled Reactor 

HTR-PM,” 2nd Internasional Topical Meeting on HTR Technology (2004). 
34. ZUOYI Z. et. al., ”The Shandong Shidao Bay 200 MWe HTGR-PM Demonstration Power 

Plant: An Engineering and Technological Innovation,” Jurnal Engineering, Vol.2, pp.112-
118 (2016). 

35. MINATSUKI I. et. al., “The Role of Japan’s Industry in the HTTR Design and its 
Construction,” Jurnal Nuclear Engineering and Design, Vol.233, pp. 377-390 (2007). 

36. YAN X. et. al., “A Small Modular Reactor Design for Multiple Energy Applications: 
HTR50S,” Jurnal Nuclear Engineering and Technology, Vol.45, No.3, pp.401-413 (2013). 

37. SETIADIPURA T. et. al., “Cooling Passive Safety Features of Reaktor Daya 
Eksperimental,” International Conference on Thermal Science and Technology (ICTST) 
2017, AIP Conf. Proc. 1984, 020034-1–020034-9; https://doi.org/10.1063/1.5046618 
Published by AIP Publishing. 978-0-7354-1700-7/$30.00 (2017). 

38. Swiss Nuclear Forum, A report by GUO Wentao, “Nuclear Developments in China,”  
Swiss Nuclear Forum (2015). 

39. INET - Tsinghua University, “International Topical Meeting on HTGR Technology,” INET 
(2014). 

40. http://www.hitachi-hgne.co.jp/en/index.html Diakses pada tanggal 9 October, 2018 
 

http://www.batan.go.id/index.php/id/ptkrn-id/berita-ptkrn/3723-batan-luncurkan-dokumen-basic-engineering-design-rde
http://www.batan.go.id/index.php/id/ptkrn-id/berita-ptkrn/3723-batan-luncurkan-dokumen-basic-engineering-design-rde
http://www.hitachi-hgne.co.jp/en/index.html


Potensi Industri Internasional Dalam Memasok... 
Moch. Djoko Birmano,dkk 
 

438 

ISSN: 2621-3125 

DISKUSI/TANYA JAWAB :  
1. PERTANYAAN :  

HTR di China melibatkan stakeholder industri. Jika Indonesia membangun HTR untuk 
RDE, 
- seberapa besar idealnya peran industri dan 
- dalam bentuk apa (investasi??) 

 
JAWABAN : 
Peran industri dalam pembangunan PLTN sangatlah penting, sehingga IAEA telah 
menetapkan 19 infrastruktur dasar pembangunan PLTN yang salah satunya adalah 
keterlibatan industri (industrial involvement). 
 Terkait rencana pembangunan RDE di Indonesia, sistem RDE dilihat dari 

komponennya dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian nuklir (Nuclear Island) 
dan bagian non-nuklir/konvensional (conventional island). Untuk komponen bagian 
konvensional seperti turbin, generator, kondenser dll, industri nasional sudah 
banyak berpengalaman dalam manufaktur dan memasok komponen dalam 
pembangunan pembangkit konvensional di Indonesia. Sementara untuk komponen 
bagian nuklir seperti RPV (Reactor Pressure Vessel), helium circulator, steam 
generator, hot gas duct, reactor internals dan bahan bakar, industri nasional belum 
berpengalaman dalam manufaktur, sehingga industri internasional yang akan 
memasok. 

 Belajar dari pengalaman China dan Jepang membangun HTR-10, HTR-PM dan 
HTTR, BATAN sebaiknya sudah melibatkan industri-industri tersebut sejak awal 
mendisain komponen RDE hingga memasok komponen tersebut ketika 
konstruksinya. Untuk memberikan pengalaman dan meningkatkan kemampuan 
industri nasional dalam manufaktur komponen bagian nuklir HTGR, industri nasional 
terkait perlu diajak dan dilibatkan sejak mendisain hingga manufaktur dengan 
melakukan kerjasama disain dan manufaktur (joint design and manufacture) dengan 
industri internasional tersebut. 
 

2. PERTANYAAN :  
Pada keterlibatan industri (industrial involvement) apakah termasuk kesiapan industri 
internasional? 

 
 

JAWABAN : 
Selama ini industri nasional sudah sangat berpengalaman dalam manufaktur dan 
memasok komponen untuk bagian konvensional dalam pembangunan pembangkit listrik 
konvensional seperti PLTU, PLTG, PLTGU dll, sehingga bisa dikatakan industri nasional 
sudah siap untuk memasok komponen bagian konvensional. Sementara itu, industri 
nasional belum berpengalaman dalam manufaktur dan memasok komponen untuk 
bagian nuklir dalam pembangunan PLTN, sehingga industri nasional belum siap untuk 
memasok komponen bagian nuklir. Untuk terwujudnya pembangunan PLTN harus ada 
pasokan komponen dari bagian nuklir dan konvensional, sehingga membutuhkan 
kesiapan industri baik nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, keterlibatan 
industri dalam makalah ini adalah mencakup kesipan industri nasional dan internasional.  
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