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ABSTRAK 

KAJIAN ASPEK HUKUM PEMBANGKIT TENAGA NUKLIR TERAPUNG DI INDONESIA. 
Semua konsep Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Terapung berpotensi 
pengembalian bahan bakar bekas, fasilitas reaktor dan peralatan yang diradiasi ke negara 
pemasok pada akhir masa hidupnya. Sebagian besar negara pemasok nuklir tidak akan 
menerima kembalinya bahan bakar bekas untuk penyimpanan dan pembuangan permanen. 
Dalam aspek hukum disarankan bahwa host state dan supplier state secara eksplisit 
membahas dalam suatu perjanjian yang akan mengatur operasi PLTN tersebut. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa pilihan pendekatan perlu direncanakan untuk menyiapkan segala 
persoalan hukum yang akan terjadi di kemudian hari. Dua pendekatan teknis dimungkinkan 
akan muncul, yang pertama, pendekatan inovatif yaitu membangun, mengisi bahan bakar, 
dan melakukan commissioning sebuah reaktor di negara pemasok dan kemudian 
dipindahkan ke negara operasi. Sedangkan kedua, konstruksi di sebuah lokasi di satu 
negara pemasok dan kemudian mengangkut fasilitas manufaktur lengkap ke negara operasi, 
di mana kemudian dimuat dengan bahan bakar nuklir yang secara terpisah diangkut ke 
Negara tempat operasi. Kedua pendekatan tersebut memerlukan perencanaan aspek 
hukum untuk menyikapinya. 
 
Kata kunci: PLTN, terapung, hukum. 
 

ABSTRACT 
ASSESSMENT ON LEGAL ASPECTS OF FLOATING NUCLEAR POWER PLANTS IN 
INDONESIA. All concepts of Nuclear Power Plant (NPP) Floating has the potential to return 
used fuel, reactor facilities and irradiated equipment to the supplier country at the end of its 
life. Most nuclear supply countries will not receive return of used fuel for permanent storage 
and disposal. In the legal aspect it is recommended that host states and supplier states 
explicitly discuss in an agreement that will regulate the operation of the nuclear power plant. 
The study results show that the choice of approach needs to be planned to prepare for all 
legal issues that will occur in the future. Two possible technical approaches will emerge, the 
first, the innovative approach of building, refueling, and commissioning a reactor in the 
supplier country and then being transferred to the operating country. While second, 
construction at a location in one supplier country and then transporting complete 
manufacturing facilities to the country of operation, where it is then loaded with nuclear fuel 
which is separately transported to the country where it is operating. Both approaches require 
planning legal aspects to respond to them. 
 
Keyword: NPP, floating, legal 
 
PENDAHULUAN 

Sekitar dua bulan terakhir media Indonesia dihiasi dengan pemberitaan tentang 
PLTN Terapung (PLTNT) pertama di dunia buatan Rosatom Rusia[1-8], yang bernama  
Akademik Lomonosov. Diiringi kekhawatiran Green Peace, telah diluncurkan pada tanggal   
5 Mei 2018 yang lalu, kapal nuklir berbobot 21.000 ton berawak 69 orang dengan ukuran 
144 x 30 meter yang memiliki dua reaktor nuklir jenis KLT-40 masing-masing berkekuatan 
35 MWe dan  dijadwalkan akan ditarik menuju Pelabuhan Pevek yang terletak di daerah 
otonom Chukotka di timur laut Rusia. Struktur reaktor nuklir terintegrasi dalam kapal 
Akademik Lomosonov dan didesain dapat berpindah secara mobile di atas permukaan air 
dari grid listrik di pantai, dan secara teknis memungkinkan untuk maintenance di lokasi 
pembangkitan listrik atau dapat juga dibawa menuju galangan kapal. Rosatom mengklaim 
bahwa Akademik Lomonosov sudah sesuai standar keselamatan IAEA dan tidak 
menyebabkan ancaman lingkungan, serta hampir tahan terhadap tsunami dan bencana 
alam lainnya. Berbeda secara diametral dengan pandangan Green Peace bahwa lambung 
kapal yang datar akan sangat rentan terhadap tsunami dan badai. 
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Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dapat dipindahkan, disebut dengan 
PLTN lepas pantai (Offshore Nuclear Power Plant, ONPP), sudah dikembangkan oleh 
bebebepa negara dengan berbagai tipe dan daya keluarannya. Amerika mengembang 
dengan mPower dengan daya 125 MWe[9] dan NuScale 45 MWe per modul[10], yang 
keduanya berbasis PWR. Rusia selain yang disebutkan diatas juga mengembangkan SVBR-
100 dengan daya 100 MWe per modul[11,12]. Jepang mengembangkan 4S (super safe, 
small and simple) 10 MWe, India membangun sebesar 100 KW(th) dinamakan CHTR 
(Compact High Temperature Reactor)[13,14], Korea membangun SMART (System 
Integrated Modular Advanced Reactor) 100 MWe[15-16], Argentina dengan CAREM-300 
(Central Argentina de Elementos Modulares) sebesar 300 MWe[17,18], Perancis 
mengembangkan Flexblue[19] dengan keluaran listrik antara 50 MWe sampai dengan 250 
MWe. 

Sebagaimana disebutkan dalam the Handbook on Nuclear Law terdapat 3 atribut 
utama pada pengaturan tranportasi material nuklir yang dapat mengakibatkan implikasi 
hukum, yaitu: terkait daya angkut reaktor; skenario operasional; dan pengangkutan bahan 
bakar di dalam reaktor. Pilihan terhadap penanganan konstruksi PLTN yang dapat 
dipindahkan akan berimplikasi hukum bagi Negara Pemasok (supplier state) dan negara 
tempat operasi PLTN (host state)[20] 
 
POKOK BAHASAN 

Semua konsep PLTNT berpotensi pengembalian bahan bakar bekas, fasilitas reaktor 
dan peralatan yang diradiasi ke negara pemasok pada akhir masa hidupnya. Saat ini, 
sebagian besar negara pemasok nuklir tidak akan menerima kembalinya bahan bakar bekas 
untuk penyimpanan dan pembuangan permanen. Oleh karena itu, disarankan bahwa host 
state dan supplier state secara eksplisit membahas dalam suatu perjanjian yang akan 
mengatur operasi PLTN tersebut. Dua pendekatan teknis dimungkinkan akan muncul, yang 
pertama, pendekatan inovatif yaitu membangun, mengisi bahan bakar, dan melakukan 
commissioning sebuah reaktor di negara pemasok dan kemudian dipindahkan ke negara 
operasi. Sedangkan kedua, konstruksi di sebuah lokasi di satu negara pemasok dan 
kemudian mengangkut fasilitas manufaktur lengkap ke negara operasi, di mana kemudian 
dimuat dengan bahan bakar nuklir yang telah secara terpisah diangkut ke Negara tempat 
operasi.  

Untuk pendekatan pertama, diasumsikan bahwa terpenuhinya kejelasan hukum di 
semua tahap yang dilalui, maka terikat dengan undang-undang di Negara Pemasok dan 
hukum internasional yang berlaku. Setelah dipasang di Negara tempat operasi, akan jatuh di 
bawah yurisdiksi Negara itu. Setiap detail spesifik atau modifikasi yang dilakukan bisa 
menjadi subjeknya dari perjanjian antara negara-negara ini. Kesepakatan itu diharapkan 
untuk menentukan bagaimana tanggung jawab keamanan dan pelaksanaannya. Dengan 
tidak adanya perjanjian semacam itu (misalnya sifat komersial dari transaksi terkait dengan 
PLTNT), undang-undang dan peraturan nasional akan berlaku. Seandainya transit melalui 
wilayah Negara ketiga dalam perjalanannya dari Negara pemasok ke Negara tuan rumah 
tempat operasi, pengaturan khusus harus dicapai dengan Negara ketiga itu. Transportasi 
laut, termasuk perjalanan melalui selat internasional, daerah maritim lainnya atau laut lepas 
akan diatur oleh aturan hukum internasional yang berlaku, termasuk hukum laut. Dalam 
beberapa tahun terakhir, pengangkutan bahan bakar atau limbah radioaktif telah 
menimbulkan beberapa masalah dan konflik antara Negara-negara yang terkait dengan 
transit, lintasan yang dilalui atau navigasi di laut lepas. Dengan hal tersebut maka perlu 
dipikirkan terhadap permasalahan transportasi laut PLTNT yang terkait dengan 
kemungkinan menimbulkan masalah tambahan atau persyaratan hukum. Disisi lain, perlu 
dicatat bahwa masalah yang terkait dengan kemampuan Negara tuan rumah untuk 
mematuhi persyaratan jika bahan bakar disegel di dalam bejana reaktor di Negara pemasok 
sehingga negosiasi dengan IAEA perlu untuk dibahas[20]. 

Sedangkan untuk pendekatan kedua, dapat dipastikan tidak memiliki masalah hukum 
baru di mana pengangkutan reaktor ke Negara tuan rumah berada dalam kondisi yang tidak 
terkontaminasi, dan mirip dengan pengangkutan komponen untuk reaktor yang sudah ada 
yang dilakukan berkali-kali di masa lalu. Bahan bakar akan diangkut secara terpisah di 
bawah peraturan yang ada untuk pengangkutan bahan bakar segar dan karenanya tidak 
akan menimbulkan masalah hukum tambahan. Pada akhir kehidupan, atau untuk merelokasi 
PLTNT, bahan bakar akan akan dipindahkan sebagai bahan bakar bekas. Sedangkan 
PLTNT akan dipindahkan sebagai komponen yang telah diiradiasi, tentunya akan 
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memerlukan pengaturan khusus, tetapi telah dicapai untuk pengangkutan komponen 
teradiasi sebelumnya. Sebagaimana pendekatan pertama, untuk pilihan pendekatan kedua 
tersebut disarankan bahwa Negara Pemasok dan Negara Tuan Rumah agar 
menandatangani perjanjian internasional tentang subyek yang diketengahkan. 

Pilihan pendekatan tersebut akan mempengaruhi perencanaan manajemen PLTNT 
yang akan berimplikasi hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang meneluruh 
terkait aspek hukum terhadapa pemanfaatan PLTNT agar di kemudian hari tidak berdampak 
hukum dalam pelaksanaanya. Sampai saat ini, Indonesia mempunyai Undang-Undang (UU)  
Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran[21] yang mengantur 
pemanfatan tenaga nuklir. Tanggungjawab penelitian dan pengembangan tenaga nuklir 
dilakukan oleh Badan Pelaksana, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2014 
disebutkan bahwa badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai pelaksananya, dan 
harus diselenggarakan dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir 
untuk keselamatan, keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan rakyat serta 
memperhatikan untuk mengurangi dampak negatif pemanfaatan tenaga nuklir. Dalam 
pelaksanaannya BATAN dapat bekerjasama dengan instansi dan badan lain. Dalam UU No 
10 tahun 1997 juga mengamanatkan bahwa untuk pembangunan, pengoperasian, dan 
dekomisioning neaktor nuklir non komersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dan dapat 
bekerjaama dengan instansi pemerintah lainnya dan perguruan tinggi negeri. Sedangkan 
untuk pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir komersial 
dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta, yang 
ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. Sementara pengawasan terhadap pemanfaatan reaktor nuklir dilakukan 
Badan Pengawas.  
 
METODOLOGI 

Metode yang digunakan pada kajian PLTNT tersebut dengan melakukan 
pengumpulan data sekunder yang terkait dengan aspek hukum, dan selanjutnya dibahas 
dan didiskusikan dengan narasumber. Dalam mendukung capaian proses diperlukan 
komputer yang terkoneksi dengan internet untuk penguatan referensi yang dibutuhkan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendekatan yang telah dipilih akan berimplikasi terhadap perencanaan pengoperasi 
PLTNT. Pada skenario pertama, pemasok bertindak sebagai operator yang akan 
mengoperasikan PLTNT selama masa hidupnya dan kemudian dekomisioning PLTNT, 
sedangkan Indonesia sebagai Negara tuan rumah, menjamin peraturan dan perizinan. 
Pengoperasian PLTNT oleh pemasok memerlukan lisensi dari lembaga regulator. Negara 
Pemasok akan bertindak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan kontrak dengan 
Indonesia dan, tunduk pada ketentuan yang berlaku. Kesepakatan antara semua pihak yang 
terlibat harus dipertimbangkan. Selain Negara Pemasok dan Indonesia, juga Negara-negara 
ketiga melalui wilayah di mana PLTNT akan transit (Negara transit) dapat dianggap sebagai 
Negara yang dilibatkan. Sebuah perjanjian antara Negara Pemasok dan Indonesia, 
ditambah kesepakatan dengan Negara transit, akan menangani masalah keselamatan dan 
keamanan PLTNT dan tanggung jawab material untuk kerusakan nuklir sebelum PLTNT 
operasional. Semua operasional itu juga akan diatur oleh konvensi internasional yang 
relevan.  

Secara khusus, potensi konflik terkait dengan kemungkinan transportasi laut PLTNT 
tersebut akan muncul. Prinsip dan aturan hukum laut akan memberikan panduan dalam hal 
itu. Dari pengalaman menunjukkan bahwa navigasi melalui selat internasional dan di zona 
ekonomi eksklusif Negara-negara pantai tertentu memang menciptakan konflik. Oleh karena 
itu, diharapkan bahwa negara-negara yang terlibat perlu diundang untuk mempertimbangkan 
isu-isu yang berkaitan dengan transit dan navigasi PLTNT di laut. Selain masalah 
lingkungan, masalah tanggung jawab nuklir bisa menjadi objek pembahasan. Dalam 
pedekatan ini juga memperkenalkan konsep desain dan persetujuan manufaktur untuk 
desain yang dibangun dan ditugaskan di satu Negara sebelum beroperasi di negara lain. 
Dalam perspektif yang lebih panjang, ini mengarah pada pertimbangan sertifikasi desain 
internasional dan masalah tanggung jawab terkait untuk reaktor yang dapat dioperasikan 
dalam perjalanannya. 
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Dalam skenario kedua, Indonesia bertanggung jawab atas pengoperasian PLTNT, 
mempertahankan dan bertanggungjawab untuk regulasi dan perizinan, mirip dengan 
sebagian besar PLTN yang beroperasi saat ini. Negara Tuan Rumah perlu memastikan 
bahwa memiliki kemampuan untuk mengatur penentuan tapak, desain, manufaktur, 
komisioning dan operasi PLTNT ini. Dimungkinkan mendapatkan bantuan internasional 
termasuk dari Negara pemasok. Dianjurkan bagi Indonesia untuk mempertimbangkan batas 
waktu perjanjian bilateral dengan Negara pemasok yang akan mengatur semua aspek 
hukum dari proyek, termasuk ketentuan yang mungkin tentang kembalinya PLTNT dan 
bahan bakar ke Negara pemasok. 

Dalam UU No 10 tahun 1997 tidak menyebutkan tempat atau tapak pembangkit 
tenaga nuklir di darat atau di laut. Namun di Peraturan Pemerintah (PP)  Republik Indonesia 
No 2 tahun 2014 tentang perizinan instalasi nuklir dan pemanfatan bahan nuklir[22] secara 
jelas disebutkan bahwa lokasi tapak PLTN adalah di daratan. Dengan demikian maka untuk 
PLTNT belum diatur secara eksplisit dalam peraturan di Indonesia. Oleh karena itu maka 
segala hal yang terkait pemanfaatan PLTNT harus terikat dengan peraturan yang saat ini  
sudah ada, baik peraturan pengangkutan bahan-bahan nuklir, hukum maritim dan  hukum 
internasioal. Sebagaimana sebutkan dalam PP No 2 tahun 2014 Dalam hal Pembangunan 
Reaktor Daya Komersial, semua struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk 
keselamatan dalam Reaktor Nuklir telah teruji pada lingkungan yang relevan atau sesuai 
dengan kondisi operasi, dan diterapkan dalam purwarupa; dan telah diberikan izin operasi 
secara komersial oleh badan pengawas dari negara yang telah membangun Reaktor Daya 
komersial.  

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang 
Pelayaran[23], disebutkan bahwa Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu 
keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan 
di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Dan PLTNT secara fisik akan 
berbentuk sebagai Kapal, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU 
Pelayaran. Kapal dikatakan laik bila keadaan kapal yang memenuhi persyaratan 
keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, 
pemuatan, kesejahteraan Awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, 
manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen 
keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Dalam undang-undang ini juga 
disebutkan bahwa keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan 
material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta 
perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang 
dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.  

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2015 tentang Pengangkutan Zat 
Radioaktif[24], disebutkan bahwa dalam hal pengangkutan bahan nuklir harus menyebutkan 
klasifikasi bahan nuklir sebelum pelaksanaan pengangkutan. Permohonan secara tertulis 
harus dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi: identitas pemohon; jadwal kedatangan 
zat radioaktif; rute Pengangkutan Zat Radioaktif;  sertifikat atau salinan sertifikat persetujuan 
Desain zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Desain zat 
radioaktif, negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif, atau negara yang telah dilalui atau 
disinggahi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sebelumnya; serta menjelaskan deskripsi zat 
radioaktif. Disamping itu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keamanan Sumber Radioaktif[25]. 
 
KESIMPULAN 

Lokasi tapak PLTN di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perizinan instalasi nuklir dan 
pemanfatan bahan nuklir disebutkan di daratan. Penulis berkesimpulan bahwa PLTNT masih 
dimungkinkan dibangun di Indonesia bila perangkat hukum yang ada bisa mengakomodasi 
perkembangan teknologi dan harus memenuhi persyaratan peraturan hukum terkait, seperti 
UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengharuskan bahwa Keselamatan dan 
Keamanan Pelayaran dengan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang 
menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Disamping itu 
harus memenuhi PP no 58 tahun 2015 tentang Pengangkutan Zat Radioaktif bahwa dalam 
hal pengangkutan bahan nuklir harus menyebutkan klasifikasi bahan nuklir dan permohonan 
secara tertulis diajukan. Secara teknis dalam perjalanan akan berpotensi konflik terkait 
dengan kemungkinan transportasi laut PLTNT tersebut. Prinsip dan aturan hukum laut akan 



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

459 

ISSN: 2621-3125 

memberikan panduan dalam hal itu. Oleh karena itu, diharapkan bahwa negara-negara yang 
terlibat perlu diundang untuk mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan transit dan 
navigasi PLTNT di laut. 
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DISKUSI/TANYA JAWAB :  
1. PERTANYAAN : 

Apakah sudah diasumsikan kecelakaan PLTNT di Indonesia, mengingatkan kondisi laut 
di Indonesia berbeda dengan kondisi laut di Rusia yang lebih tenang. 
 
JAWABAN : 
Dalam Undang-Undang Pelayaran, hal-hal yang terkait dengan keselamatan pelayaran 
sudang tertuang, diantaranya garis muat, pemuatan, manajemen keselamatan, 
pencegahan pencemaran, dll, maka sudah diansipasi. Untuk PLTNT tentunya ada 
persyaratan tambahan  terkait bahan-bahan nuklir yang ada dalam kapal. 
 

2. PERTANYAAN : 
Apakah dalam peraturan internasional terkait PLTNT sudah ada dan bagaimana 
kajiannya? 
 
JAWABAN : 
PLTN berbentuk kapal, yang tentunya akan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat 
lain dari Negara satu ke Negara lain, hal ini tentunya akan tunduk pada hukum 
internasional, terlebih bila PLTNT melakukan transit di satu Negara. maka ada 
peraturan-peraturan terkait hal tersebut. Disamping itu tunduk juga pada peraturan 
berhubungan dengan lingkungan. 
 

3. PERTANYAAN : 
• Sebagai masukan, per definisi di PP2/2014 tapak merupakan tempat di darat untuk 

membangun instalasi nuklir. Untuk melengkapi PLTN terapung, masukan apa yang 
terkait definisi tapak? 

• PLTN terapung disamping memenuhi persyaratan keselamatan instalasi nuklir, juga 
harus memenuhi persyaratan keselamatan perkapalan. Apakah peraturan terkait 
dengan persyaratan keselamatan perkapalan, peraturan di Indonesia sudah 
mencukupi? 

 
JAWABAN : 
• Perlu dipikirkan pengembangan atau antisipasi ke depan bahwa tapak PLTN tidak 

hanya di darat, untuk defisini secara definitive perlu dibahas yang mendalam 
dengan intansi terkait. 

• Untuk persyaratan keselamatan perkapalan yang saat ini sudah mengatur segala 
kemungkinan terhadap keselamatan perkapalan. Namun bila diaplikasikan dalam 
PLTNT seyogyanya juga disuport dengan peraturan-peraturan lain terkait dengan 
pemuatan bahan nuklir. 
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