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ABSTRAK 
FASILITAS DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR. Fasilitas daur bahan bakar nuklir diperlukan 
untuk manufaktur bahan bakar nuklir.  Status terkini ketersediaan fasilitas daur bahan bakar 
nuklir sangat penting tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan tenaga nuklir 
secara global tetapi juga difokuskan untuk jaminan pasokan bahan bakar nuklir. Industri daur 
bahan bakar nuklir terdiri dari skala komersial, pilot project dan laboratorium. Makalah ini 
memberikan data dan informasi mengenai data base industri daur bahan bakar nuklir di dunia. 
Tujuan penulisan makalah adalah mengidentifikasi jenis dan jumlah fasilitas daur bahan bakar 
nuklir yang dimiliki negara-negara di dunia. Metodologi yang digunakan adalah 
mengumpulkan data dan informasi tentang fasilitas daur bahan bakar nuklir di dunia dari 
direktori Nuclear Fuel Cycle Information System tahun 2012 dan selanjutnya diinput 
menggunakan spreadsheet (program excel) untuk menggambarkan model jumlah fasilitas 
bahan bakar nuklir di dunia sehingga dapat dibandingkan dari masing-masing negara. Hasil 
menunjukkan bahwa fasilitas daur bahan bakar nuklir di dunia dari berbagai jenis dan skala 
berjumlah 715 unit. Jenis fasilitas daur bahan bakar nuklir terbanyak adalah produksi uranium 
yaitu 233 (33,58%), yang dimiliki hampir semua negara. Negara yang paling banyak memiliki 
fasilitas daur bahan bakar nuklir untuk skala komersial adalah Amerika Serikat sebanyak 157 
unit (sekitar 27,07%) dari total 580 unit di  dunia. Di Asia, negara yang paling banyak memiliki 
fasilitas bahan bakar nuklir untuk skala komersial adalah Jepang dengan jumlah 21 unit 
(sekitar 3,62%). Indonesia belum memiliki fasilitas daur bahan bakar nuklir skala komersial. 
Indonesia hanya memiliki 4 fasilitas daur bahan bakar nuklir (jenis uranium) skala 
laboratorium.   
 
Kata kunci: bahan bakar nuklir, fasilitas, PLTN, NFCIS, daur 
 

ABSTRACT 
NUCLEAR FUEL CYCLE FACILITIES. The nuclear fuel cycle facilities are needed for nuclear 
fuel manufacturing. The current status of the availability of nuclear fuel facilities is very 
important not only for meeting the needs of global nuclear power development but also 
focused on the guarantee of nuclear fuel supplies. The nuclear fuel cycle industries  consist of 
commercial scale, pilot project and laboratories. This paper provides data and information on 
the data base of the nuclear fuel industries in the world. The purpose of writing a paper is to 
identify type and number of nuclear fuel cycle facilities owned by countries in the world. The 
methodology used is to collect data and information about nuclear fuel cycle facilities in the 
world from the Nuclear Fuel Cycle Information System directory 2012 and then inputted using 
spreadsheet (excel program) to illustrate the model of the number of nuclear fuel cycle  
facilities in the world so that it can be compared from each other. The results show that the 
world's nuclear fuel cycle facilities of various types and scales totaling 715 units. The largest 
type of nuclear fuel cycle facility is uranium production, 233 (33.58%), which is owned by 
almost all countries. The country with the most nuclear fuel cycle facilities for commercial scale 
is the United States of 157 units (about 27.07%) out of a total of 580 units of world nuclear fuel 
cycle facilities. In Asia, the country with the most nuclear fuel cycle facilities for commercial 
scale is Japan with a total of 21 units (about 3.62%). Indonesia does not yet have commercial 
scale nuclear fuel cycle facilities. Indonesia has only 4 nuclear fuel facilities (laboratory-type 
uranium mining). 
 
Keywords: nuclear fuel, facilities, NPP, NFCIS, cycle 
 
 
PENDAHULUAN 

Fasilitas daur bahan nuklir merupakan suatu peralatan maupun sistem yang 
digunakan untuk memproses daur bahan bakar nuklir. Berdasarkan data  dari Integrated 
Nuclear Fuel Cycle Information System (INFCIS)– IAEA, fasilitas daur bahan bakar nuklir 
terdiri dari [1], [2], [3] : 
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a. Fasilitas produksi uranium (mulai penambangan sampai produksi uranium)  
b. Fasilitas konversi uranium 
c. Fasilitas pengayaan uranium 
d. Fasilitas fabrikasi bahan bakar uranium 
e. Fasilitas fabrikasi bahan bakar MOX (Mixed Oxyde) 
f. Fasilitas penyimpanan bahan bakar bekas (spent fuel storage) 
g. Fasilitas reprosesing bahan bakar bekas (spent fuel reprocessing) 
h. Fasilitas pembuangan dan kondisioning bahan bakar bekas (spent fuel conditioning 

and disposal) 
i. Fasilitas paduan zirkonium (zirconium alloy) 
j. Fasilitas produksi air berat (heavy water production) 
k. Fasilitas komponen perakitan bahan bakar (fuel assembly component) 

Industri yang terkait dengan daur bahan bakar nuklir di dunia terdiri dari beberapa 
industri/perusahaan besar yang beroperasi baik secara komersial, laboratorium maupun pilot 
plant  di beberapa negara. Pengetahuan dan informasi  terkini terkait ketersediaan industri 
bahan bakar nuklir saat ini dan yang akan datang sangat penting untuk jaminan pasokan 
bahan bakar nuklir yang berkelanjutan terutama bagi negara - negara yang telah memiliki 
fasilitas nuklir. Indonesia walaupun belum memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), 
namun data dan informasi tersebut juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui status industri 
tersebut.  

Daur bahan bakar nuklir merupakan suatu proses yang diperlukan untuk manufaktur 
bahan bakar nuklir. Daur bahan bakar nuklir tergantung pada tipe reaktor dan tipe bahan bakar 
yang digunakan Pada sekitar tahun 1980, Badan Tenaga Atom Internasional IAEA 
(International Atomic Energy Agency) mulai melakukan pengembangan Sistem Informasi 
Daur Bahan Bakar Nuklir. Tahapan daur bahan bakar nuklir terdiri dari produksi 
uranium/pemrosesan bijih uranium, konversi, pengkayaan, fabrikasi bahan bakar uranium, 
Iradiasi/pengoperasian, penyimpanan bahan bakar bekas, reprosesing dan daur ulang bahan 
bakar bekas, kondisioning bahan bakar bekas, pembuangan bahan bakar bekas, dan aktifitas 
aktifitas industri terkait seperti produksi zirkonium grade nuklir, tabung paduan zirconium, dan 
produksi air berat [2]. Berdasarkan tahapan daur bahan bakar nuklir tersebut, terdapat 
beberapa industri atau pembangkit yang melakukan proses daur bahan bakar nuklir. Industri 
pada masing-masing tahapan daur bahan bakar nuklir dapat berskala komersial, pilot project 
maupun skala laboratorium.  

Opsi yang paling efektif untuk daur bahan bakar nuklir secara umum dipilih dengan 
mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, dan sosial dari suatu negara. Sejak kejadian 
kecelakaan nuklir di Fukusima, Jepang lebih banyak menekankan pada daur bahan bakar 
nuklir back-end [2]. Kecelakaan Fukusima telah memberikan dampak yang sangat besar 
terhadap kegiatan daur bahan bakar nuklir di dunia. Jepang dan negara – negara di Eropa 
sebagai negara yang banyak memiliki  banyak fasilitas nuklir yang sedang beroperasi dengan 
industri/ fasilitas daur bahan bakar terbanyak, sangat peduli terhadap keselamatan instalasi 
[4]. Seiring dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, Atomic Energy 
Commission (AEC) di Amerika Serikat juga mendorong proses olah ulang (reprosesing) bahan 
bakar bekas, dimulai pada tahun 1956 [5]. Negara - negara yang tidak memiliki fasilitas olah 
ulang bahan bakar nuklir seperti Swedia, Finlandia, Jerman dan lain-lain telah mengadopsi 
kebijakan pembuangan langsung (direct disposal) [6], [7]. Pembuangan langsung merupakan 
opsi manajemen limbah yang secara umum dipilih oleh negara yang tidak memiliki fasilitas 
olah ulang. Di Jepang, pengelolaan bahan bakar bekas mendapat banyak perhatian dan 
pengurangan limbah radioaktif menjadi semakin penting setelah kecelakaan Fukushima [6]. 

Kebijakan dasar nuklir di Jepang bertujuan menggunakan sumber daya bahan bakar 
nuklir seefektif mungkin, untuk memproses ulang bahan bakar bekas dan secara efektif 
menggunakan plutonium dan uranium dari hasil yang diolah ulang. Operasi komersial dari 
pembangkit olah ulang Rokkasho di Jepang sudah beroperasi sejak tahun 2012 [8], [9].  

Keuntungan daur bahan bakar tertutup telah ditunjukkan dengan kebijakan daur 
ulang yang sukses diimplementasikan di Eropa selama lebih dari 30 tahun, dengan 35 reaktor 
menggunakan bahan bakar MOX.  Sejak tanggal 1 Januari 2012, platform industri daur ulang 
AREVA (Pembangkit La Hague dan Melox) telah mengolah lebih lebih dari 27.000 ton bahan 
bakar bekas dan memproduksi lebih  dari 1.850 ton bahan bakar MOX [10]. Pada saat ini 
setiap negara yang menggunakan energi nuklir telah menginduksikan daur bahan bakar nuklir 
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yang sesuai dengan negaranya, dan telah menyatakan kepeduliannya  terhadap pengelolaan 
bahan bakar bekas [11].  

Makalah ini memberikan data dan informasi mengenai data base industri bahan 
bakar nuklir di dunia. Ruang lingkup pembahasan di makalah ini dibatasi pada data dan 
informasi industri bahan bakar nuklir dari  tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang dan 
Indonesia. Amerika Serikat memiliki fasilitas bahan bakar nuklir terbanyak di dunia, sementara 
untuk Asia negara yang paling banyak memiliki fasilitas bahan bakar nuklir adalah Jepang.  
Indonesia dipilih pada makalah ini sebagai perwakilan negara yang akan membangun PLTN. 
Tujuan studi adalah mengidentifikasi data dan informasi tentang  fasilitas daur bahan bakar 
nuklir di dunia sehingga ketersediaan fasilitas daur bahan bakar dapat menjamin pasokan 
bahan bakar nuklir yang diperlukan bagi negara yang membutuhkan khususnya Indonesia jika 
membangun PLTN.  
 
POKOK BAHASAN 

Daur bahan bakar nuklir terdiri dari dua opsi yakni daur bahan bakar terbuka (open 
fuel cycle/once - through) dan Daur bahan bakar tertutup (closed fuel cycle). Daur bahan bakar 
terbuka, material bahan bakar digunakan hanya sekali proses saja, sedangkan Daur bahan 
bakar tertutup, material bahan bakar yang sudah digunakan/teriradiasi diproses ulang kembali 
[2]. Pengelolaan dalam membuat bahan bakar nuklir dari bijih uranium sampai fabrikasi bahan 
bakar nuklir dikenal sebagai daur bahan bakar nuklir Front End. Proses Front - End terdiri dari 
penambangan, penggilingan, konversi, pengkayaan dan fabrikasi bahan bakar. Sesudah 
menghasilkan energi dalam reaktor, bahan bakar nuklir  menjadi bahan bakar bekas. Bahan 
bakar bekas juga diproses dalam fasilitas penyimpanan atau fasilitas proses ulang jika bahan 
bakar didaur ulang. Penyimpanan sementara, proses ulang, penyimpanan jangka panjang, 
atau penyimpanan akhir bahan bakar bekas diinamakan daur bahan bakar nuklir Back – End. 
Gambar 1 menunjukkan daur bahan bakar nuklir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Daur Bahan Bakar Nuklir [2] 
 
METODOLOGI 

Metodologi yang digunakan adalah mengumpulkan data dan informasi tentang 
fasilitas Daur bahan bakar nuklir di dunia dari direktori Nuclear Fuel Cycle Information System 
tahun 2012 dan selanjutnya diinput menggunakan spreadsheet (program excel) untuk 
menggambarkan jenis dan jumlah fasilitas daur bahan bakar nuklir di beberapa negara di 
dunia sehingga dapat dibandingkan dari masing-masing negara. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Fasilitas Daur Bahan Bakar Nuklir di dunia dibagi berdasarkan beberapa jenis 

fasililtas daur bahan bakar nuklir menurut skala komersial, laboratorium maupun pilot plant . 
Fasilitas daur bahan bakar nuklir di dunia dari berbagai jenis berjumlah 715 unit. Jenis fasilitas 
daur bahan bakar nuklir terbanyak adalah penambangan uranium yaitu 233 unit (sekitar 
33,58% dari total fasilitas bahan bakar nuklir dunia) yang dimiliki hampir oleh semua negara 
[1]. Jumlah fasilitas daur bahan bakar nuklir terbanyak untuk skala komersial, laboratorium 
dan pilot plant  didominasi oleh Amerika Serikat dari semua jenis fasilitas yaitu sebanyak 187 
unit. Lima Negara lainnya yang terbanyak memiliki fasilitas bahan bakar nuklir adalah Perancis 
48 unit, Inggris 46 unit, Jerman 45 unit, Afrika Selatan dan Kanada masing-masing 40 unit. 
Amerika Serikat memiliki hampir semua jenis fasilitas bahan bakar nuklir kecuali jenis 
pembuangan dan kondisioning bahan bakar bekas (spent fuel conditioning & disposal), jenis 
produksi air berat, dan jenis industri perakitan bahan bakar. Fasilitas bahan nuklir terbanyak 
yang dimiliki Amerika Serikat untuk skala komersial, laboratorium dan pilot plant  adalah jenis 
penyimpanan bahan bakar bekas (spent fuel storage) sebanyak 66 unit (Gambar 2 terlampir), 
secara lebih lanjut dijelaskan di bawah [1].  
 
Amerika Serikat 

Seperti dijelaskan di atas bahwa fasilitas daur bahan bakar nuklir untuk skala 
komersial, laboratorium maupun pilot plant  di dunia didominasi oleh Amerika Serikat, yaitu 
sebanyak 187 unit. Secara komersial, Amerika Serikat juga merupakan negara yang memiliki 
fasilitas daur bahan nuklir terbanyak, yaitu sebanyak 157 unit (sekitar 27,07% dari total 580 
unit fasilitas bahan bakar nuklir dunia skala komersial). Fasilitas daur bahan bakar nuklir 
Amerika terbanyak untuk skala komersial adalah jenis produksi uranium dan penyimpanan 
bahan bakar bekas (Spent Fuel Storage) yaitu sebanyak 59 dan 57 unit.  Sisanya adalah dari 
jenis konversi, pengkayaan dan lain  lain. Amerika Serikat memiliki fasilitas bahan bakar nuklir 
sejak tahun 1944 untuk skala komersial dengan jenis fasilitas Fuel Fabrication (MOX 
Assembly) dan status dekomisioning (tahun 1974). Kapasitas desain  fasilitas bahan bakar 
nuklir terbaru (tahun 2014 ) yang dimiliki Amerika Serikat untuk skala komersial dengan jenis 
fasilitas pengayaan uranium, kapasitas desain sebesar 3300 MTSWU/tahun, dan status masih 
dalam perencanaan [1], [3]. (Gambar 2 Terlampir) 
 Selain itu Amerika Serikat juga memproduksi bahan nuklir khusus untuk armada nuklir 
Angkatan Laut AS. Fasilitas daur bahan bakar nuklir Amerika diberi lisensi oleh Komisi 
Pengaturan Nuklir Amerika Serikat (Nuclear Regulatory Commission, NRC) untuk memproses 
dan menangani bahan nuklir khusus, sumber bahan bakar, atau keduanya. Divisi 
Keselamatan Siklus Bahan Bakar, Kerangka Pengaman, dan Peninjauan Lingkungan Amerika 
bertanggung jawab atas pengaturan operasional fasilitas daur  bahan bakar secara efektif dan 
pemberian izin fasilitas baru. Fasilitas daur bahan bakar yang saat ini beroperasi di Amerika 
terdiri dari tiga kategori [12]: 

1. Konversi Uranium 
2. Pengayaan Uranium 
3. Fabrikasi Bahan Bakar 

Jepang 
 Di Asia, negara yang paling banyak memiliki fasilitas daur bahan bakar nuklir untuk 
skala komersial adalah Jepang dengan jumlah total 21 unit (sekitar 3,62% dari total 580 unit 
fasilitas bahan bakar nuklir dunia), dimana yang masih beroperasi 12 unit, 5 unit shutdown,  
tahap konstruksi, perencanaan, komisioning dan dekomisioning masing-masing 1 unit. Selain 
untuk skala komersial, Jepang juga memiliki fasilitas bahan bakar nuklir untuk skala 
laboratorium sebanyak 4 unit dan skala skala pilot plant sebanyak 13 unit. Jadi total fasilitas 
bahan bakar nuklir Jepang sebanyak 38 unit untuk skala komersial, laboratorium dan pilot 
plant.   Untuk skala komersial, fasilitas bahan bakar nuklir Jepang sejak tahun 1970 dan 
masih beroperasi dengan kapasitas desain sebesar 750 t HM/tahun. Pada tahun 1980, 
Jepang mendirikan perusahaan daur bahan bakar nuklir komersial, Japan Nuclear Fuel Ltd. 
(JNFL), dan memutuskan untuk membangun pabrik proses olah ulang besar di Desa 
Rokkasho-mura, Kamikita-gun, di samping instalasi percontohan (pilot plant) dalam negeri 
Tokai (kapasitas nominal 90t/tahun) [13]. Pada tanggal 31 Maret 2006, setelah penundaan 
panjang dan perdebatan kebijakan, pabrik pemrosesan Rokkasho mulai melakukan pengujian 
aktif. Kapasitas desain fasilitas penyimpanan bahan bakar bekas terletak di Rokkasho-mura, 
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Kamikita-gun ini merupakan fasilitas bahan bakar nuklir terbesar yang dimiliki Jepang, sebesar 
20.400 t HM/tahun [1], [3], [14], [15]. 
 

 
Tabel 1. Fasilitas Bahan Bakar Nuklir Jepang untuk Skala Komersial [1] 

Nama Fasilitas Jenis Fasilitas Status Fasilitas Skala Kapasitas 
Desain 

Mulai 
Operasi 

Akhir 
Operasi 

Cezus- Nagahama Related Industrial Activities Shutdown Komersial 300 1989 1996 

Fukushima Daiichi NPP Site SFSF Penyimpanan bahan bakar 
bekas Operasi Komersial 408 1995  

Fukushima Daiichi NPP Site SFSF Penyimpanan bahan bakar 
bekas Operasi Komersial 6840 1997  

Global Nuclear Fuel-Japan Co. 
Ltd. (GNF-J) 

Fabrikasi bahan bakar 
uranium Operasi Komersial 750 1970  

Japan Nuclear Fuel Conversion 
(JCO) 

Fabrikasi bahan bakar 
uranium Shutdown Komersial 718 1981 1999 

Kobe Special Tube Chofu-Kita Related Industrial Activities Shutdown Komersial 800 1975 2000 
Mitsubishi Materials Corporation - 
Okegawa Plant Related Industrial Activities Operasi Komersial 800 1973  

Mitsubishi Nuclear Fuel Ltd. (MNF) Fabrikasi bahan bakar 
uranium Operasi Komersial 440 1972  

Mitsubushi Nuclear Fuel Ltd. 
(MNF) 

Fabrikasi bahan bakar 
uranium Operasi Komersial 450 1972  

Nuclear Fuel Industry Ltd. (NFI 
Kumatori) 

Fabrikasi bahan bakar 
uranium Operasi Komersial 284 1972  

Nuclear Fuel Industry Ltd. (NFI 
Tokai) 

Fabrikasi bahan bakar 
uranium Operasi Komersial 200 1980  

Recyclable Fuel Storage Centre Penyimpanan bahan bakar 
bekas Konstruksi Komersial 5000 2012  

Rokkasho MOX Fuel Fabrication 
Plant (J-MOX) 

Daur dan proses ulang bahan 
bakar bekas Perencanaan Komersial 130 2016  

Rokkasho Reprocessing Plant Daur dan proses ulang bahan 
bakar bekas Komisioning Komersial 800 2007  

Rokkasho Spent Fuel Storage Penyimpanan bahan bakar 
bekas Operasi Komersial 20400 1999  

Rokkasho Uranium Enrichment 
Plant Pengkayaan Operasi Komersial 1050 1992  

SUMITOMO Tube Production 
Plant Related Industrial Activities Shutdown Komersial 800 1980 2000 

Takeyama Daur dan proses ulang bahan 
bakar bekas Dekomisioning Komersial 10 1972 1973 

Tokai II NPP Site SFSF Penyimpanan bahan bakar 
bekas Operasi Komersial 915 2001  

Zirco Products Amagasaki Related Industrial Activities Shutdown Komersial 800 2000 2003 

Zirco Products Chofu-kita Related Industrial Activities Operasi Komersial 1400 2000  

 
Indonesia 

Berdasarkan database dari Sistem Iinformasi Daur Bahan Bakar Nuklir IAEA, 
Indonesia memiliki 4 fasilitas bahan bakar nuklir  uranium, yang terdiri dari 1 unit untuk skala 
laboratorium yang beroperasi sejak tahun 1986 dan 3 unit untuk skala pilot plant beroperasi 
sejak tahun 1981. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 [1].  

 
Tabel 2. Daftar Fasilitas Bahan Bakar Nuklir di Indonesia [1] 

Nama Fasilitas Jenis Fasilitas Status 
Fasilitas Skala Kapasitas 

Desain 
Mulai 

Operasi 
Akhir 

Operasi 
Fasilitas elemen bahan bakar 
eksperimental 

Fabrikasi bahan bakar  
(Reaktor Riset) Operasi Laboratorium 0 t HM/year 1986 - 

Pemrosesan Lemajung Pilot U Pemrosesan bijih Uranium Shutdown Pilot plant 0.2 t U/year 1981 1996 
Instalasi Produksi elemen Bahan 
Bakar  (IFEBRR) 

Fabrikasi Bahan Bakar  
(Reaktor Riset) Operasi Pilot plant 0 t HM/year 1986 - 

Fasilitas Konversi Serpong Konversi ke UO2 Shutdown Pilot plant 0.1 t 
HM/year - - 

 
Fasilitas bahan bakar nuklir yang dimiliki Indonesia terdiri dari jenis : 

1. Fabrikasi bahan bakar untuk Reaktor Riset dengan skala Laboratorium   
2. Pemrosesan Bijih Uranium dengan kapasitas 0,2 tHM/tahun untuk skala Pilot Plant 
3. Fabrikasi Bahan Bakar untuk Reaktor Riset dengan skala Pilot Plant 
4. Konversi ke UO2 (sudah Shutdown) dengan kapasitas 0,1 tHM/tahun untuk skala Pilot 

Plant [1]. 
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KESIMPULAN 
Fasilitas daur bahan bakar nuklir cukup tersedia untuk jaminan daur bahan bakar nuklir. 

Fasilitas Daur bahan bakar nuklir untuk skala komersial paling banyak didominasi oleh 
Amerika Serikat yakni sebanyak 157 unit dalam bentuk penambangan uranium murni 
sebanyak 59 unit, penyimpanan bahan bakar bekas sebanyak 57 unit dan fabrikasi bahan 
bakar 16 unit, sedangkan sisanya dalam bentuk konversi, pengkayaan dan lain  lain. Negara 
di Asia yang memiliki fasilitas daur bahan bakar nuklir terbesar adalah Jepang, yaitu sebanyak 
38 unit yang terdiri dari 21 unit untuk skala komersial, 4 unit skala laboratorium dan 13 unit 
untuk skala pilot plant. Indonesia belum memiliki fasilitas bahan bakar nuklir skala komersial, 
hanya memiliki fasilitas bahan bakar nuklir untuk skala laboratorium (1 unit) dan skala pilot 
plant (3 unit). Makalah ini masih memerlukan  
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DISKUSI/TANYA JAWAB :  
1. PERTANYAAN : 

Berdasarkan Laporan Analisis Keselamatan  INIR pada subbab yang terkait dengan 
instansi lainnya, maka dari ke empat (4) fasilitas daur bahan bakar nuklir yang ada di 
Indonesia, apakah juga sudah tersedia pada negara lainnya ? 

 
JAWABAN : 
Empat fasilitas daur bahan bakar nuklir yang ada di Indonesia juga tersedia dan terdapat 
di negara lain. Adapun negara negara tersebut yang memiliki fasilitas daur bahan bakar 
nuklir yang sama seperti di Indonesia adalah: 
a. Fabrikasi bahan bakar untuk Reaktor Riset dengan skala Laboratorium contohnya 

adalah di negara Brazil dan Afrika Selatan.   
b. Pemrosesan Bijih Uranium untuk skala Pilot Plant contohnya di negara Pakistan, 

Serbia, Turki, Portugal, Jepang, dan Cina. 
c. Fabrikasi Bahan Bakar untuk Reaktor Riset dengan skala Pilot Plant contohnya 

adalah di negara Denmark, Mesir, Italia, Afrika Selatan, dan Brazil. 
d. Konversi ke UO2 untuk skala Pilot Plant contohnya adalah Turki, Meksiko dan Korea. 
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