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ABSTRAK 
MEKANISME PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG REKAYASA 
ENERGI NUKLIR UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PLTN DI INDONESIA. Seiring 
dengan semakin banyaknya wacana pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi di Indonesia, 
maka beberapa pihak mulai merancang dan meyakinkan untuk membangun Pembangkit 
Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Untuk menghindari kegagalan teknologi dalam pemanfaatan 
energi nuklir harus dipastikan bahwa teknologi nuklir yang dimanfaatkan secara komersial 
telah memenuhi persyaratan baku mutu yaitu suatu standar sebagai acuan. Dalam membuat 
suatu standar, dilakukan proses standardisasi yaitu suatu proses merumuskan, menetapkan, 
menerapkan dan merevisi standar. Hasil akhir dari proses standardisasi PLTN yang dapat 
digunakan di Indonesia adalah berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dirumuskan 
oleh Komite Teknis bidang Rekayasa Energi Nuklir. 
 
Kata kunci: standar, standardisasi, PLTN, rekayasa energi nuklir. 
 
 

ABSTRACT 
MECHANISM FOR THE FORMULATION OF INDONESIAN NATIONAL STANDARDS IN 
NUCLEAR ENERGY ENGINEERING TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF NPPs IN 
INDONESIA. Along with the increasing number of discourses on the use of nuclear as an 
energy source in Indonesia, several parties have begun to design and convince to build a 
Nuclear Power Plant (NPP). To avoid technological failures in the utilization of nuclear energy, 
it must be ensured that the nuclear technology that is commercially utilized has met the quality 
standard requirements, namely a standard as a reference. In making a standard, a 
standardization process is carried out, namely a process of formulating, stipulating, 
implementing, and revising standards. The final result of the NPP standardization process that 
can be used in Indonesia is the Indonesian National Standard (SNI) formulated by the 
Technical Committee for Nuclear Energy Engineering. 
 
Keywords: standard, standardization, NPPs, nuclear energy engineering 
 
 
PENDAHULUAN 

Energi sangat penting bagi kehidupan manusia. Kualitas kehidupan masyarakat 
menjadi lebih baik seiring meningkatnya kemudahan akses ke sumber energi. Hal ini terlihat 
dari meningkatnya rasio elektrifikasi pada kuartal ketiga 2018 yang mencapai 98,3%. Namun 
demikian, tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin 
berat. Cadangan sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti minyak bumi, gas dan batu bara 
semakin menipis, sementara pengembangan sumber energi terbarukan juga masih belum 
signifikan untuk dapat mencukupi kebutuhan. Suplai energi domestik diperkirakan hanya 
mampu memenuhi 75 persen permintaan energi nasional pada tahun 2030 dan akan terus 
menurun hingga 28 persen di tahun 2045. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang relatif 
cukup tinggi, berkurangnya kemampuan produksi energi domestik diperkirakan dapat 
mempengaruhi keseimbangan antara suplai dan kebutuhan energi di tingkat nasional di masa 
yang akan datang. Bila kebutuhan energi jauh melampaui suplai dalam negeri, hal ini 
diprediksi akan mengganggu defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit) pemerintah 
yang dapat berdampak pada kestabilan kurs rupiah dan pertumbuhan ekonomi [1]. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 
2020-2024, guna mengurangi kelangkaan energi tersebut, maka porsi energi baru terbarukan 
harus ditingkatkan hingga minimal 20 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2024 
[2]. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya penemuan sumber-sumber baru yang dapat 
dieksploitasi untuk mengantisipasi penurunan cadangan gas alam dan batubara di masa 
mendatang.  
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Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai badan pelaksana yang mempunyai 
tugas penelitian dan pengembangan tenaga nuklir, perlu mengambil bagian untuk 
memecahkan masalah bangsa Indonesia terkait pemenuhan kebutuhan energi. Gagasan 
pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia 
perlu untuk direalisasi, tentunya dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, 
dan lingkungan. Dengan demikian, kegiatan pengembangan iptek nuklir terkait PLTN harus 
memperhatikan peraturan-peraturan dan standar yang dipersyaratkan. Penerapan peraturan 
dan standar terkait PLTN untuk mendukung pelaksanaan jaminan mutu, keselamatan, 
keamanan, kebenaran hasil uji dan kalibrasi, peningkatan daya saing, serta perlindungan 
konsumen. 

Pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi di Indonesia sedang dikembangkan, 
sehingga beberapa pihak mulai merancang dan meyakinkan untuk membangun PLTN. 
Rencana pembangunan saat ini adalah di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian dan 
pengembangan PLTN di Indonesia, diperlukan standar produk maupun standar proses 
sebagai acuan. Hal ini untuk menghindari kegagalan teknologi dalam pemanfaatan energi 
nuklir, sehingga harus dipastikan bahwa teknologi nuklir yang dimanfaatkan secara komersial 
telah memenuhi persyaratan baku mutu. Tujuan dan prinsip pengembangan standar PLTN 
adalah untuk mendukung administrasi pemerintah, menjadi regulasi bagi pihak industri, 
memfasilitasi promosi komersil dan sebagai panduan dalam melakukan riset. 

Pentingnya pengembangan standar dalam pemanfaatan teknologi nuklir disebabkan 
karena acuan standar yang diberlakukan oleh pemerintah mendorong stakeholder untuk 
mengembangkan produknya sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan memudahkan 
dalam proses pengembangan produk. Standar yaitu spesifikasi teknis atau sesuatu yang 
dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak 
yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, 
lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, 
perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang 
sebesar besarnya [3]. Untuk merumuskan suatu standar, perlu dilakukan proses standardisasi 
yaitu suatu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan SNI Bidang Rekayasa Energi Nuklir dapat 
dijadikan sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengembangan PLTN di Indonesia. 

 
TEORI 

Standardisasi dapat dikategorikan sebagai bentuk perkembangan teknologi yang 
dibakukan untuk tujuan kemapanan ekologi, ekonomi dan kesejahteraan bangsa dengan 
memperhatikan kondisi alam dan kependudukan yang ada. SNI merupakan satu-satunya 
standar nasional yang berlaku di Indonesia dan ditetapkan oleh BSN. Penerapan standar yang 
pada dasarnya bersifat sukarela (voluntary) akan dapat menjadi wajib (mandatory) apabila 
disertakan ke dalam regulasi pemerintah seperti Keputusan Menteri atau dokumen kontrak 
[4]. 

Untuk menjamin pelaksanaan perumusan SNI, BSN telah menetapkan Sistem 
Standardisasi Nasional (SSN) dan PBSN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengembangan Standar Nasional Indonesia yang menjadi panduan dalam merumuskan SNI. 
PSN ini yang menjadi acuan bagi Komite Teknis yang telah ditetapkan oleh BSN untuk 
melakukan kegiatan perumusan SNI berdasarkan ruang lingkupnya masing-masing. 

Komite Teknis yang merumuskan rancangan SNI yang dapat digunakan untuk 
mendukung pembangunan PLTN di Indonesia adalah Komite Teknis 27-01 bidang Rekayasa 
Energi Nuklir. Komite Teknis ini merumuskan mulai dari standar proses maupun produk dan 
peralatan terkait energi nuklir termasuk PLTN. 

Proses penyusunan standar di Indonesia dapat dilakukan dengan mengadopsi 
beberapa standar internasional seperti ISO (International Standardization of Organization) 
dan IEC (International Electronichal Commision). Dalam proses perumusan standar, 
Indonesia belum memiliki metode baku untuk merumuskan standar baru. BSN hanya 
menyediakan standar baku konten [5] dan penulisan SNI yang tertuang dalam Pedoman 
Standardisasi Nasional (PSN) yaitu PSN 01 dan PSN 08. Sedangkan untuk proses 
pengesahan dan penerbitan SNI adalah menjadi kewengan dari BSN, namun secara teknis 
konsep draf dan usulan rancangan SNI disusun oleh komite teknis yang dikelola setiap 
instansi teknis yang berkompeten dibidangnya, seperti halnya Komite Teknis 27-01 yang 
dikelola oleh BATAN dan bertugas melakukan perumusan SNI bidang Rekayasa Energi 
Nuklir. 
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Proses perumusan standar diawali dengan penyusunan usulan Program Nasional 
Perumusan Standar (PNPS) oleh Komite Teknis perumusan SNI [6], seperti dapat dilihat 
dalam Gambar 1 berikut. 

 

 

Gambar 1. Diagram alir Perumusan Standar Nasional Indonesia [7] 

METODOLOGI 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode gabungan antara 

metode kualitiatif dan metode deskriptif. Metode kualitatif digunakan karena dalam penelitian 
ini hasil yang diperoleh tidak melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Data dan 
informasi mengenai perumusan Standar Nasional Indonesia, terutama dalam bidang rekayasa 
energi nuklir, dikumpulkan melalui studi literatur, jurnal dan dari berbagai sumber terkait 
lainnya untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif.  

Sumber data terkait pengembangan SNI bidang rekayasa energi nuklir diperoleh dari 
pangkalan data Bidang Pengembangan Standar, Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir. Data 
yang diperoleh cenderung merupakan kata-kata atau kalimat, bukan berupa angka-angka. Hal 
ini disebabkan penelitian ini lebih menekankan kepada proses tidak semata-mata pada hasil. 
Mekanisme perumusan standar terkait PLTN tetap harus melalui tahapan-tahapan seperti 
yang diatur oleh BSN. 



Mekanisme Perumusan Standar Nasional Indonesia … 
Ika Wahyu Setya Andani, dkk. 

ISBN 978-623-7425-16-8 
 

 

248 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Komite Teknis 27-01 merupakan salah satu komite teknis yang dikelola oleh BATAN 

dengan susunan keanggotaan mencakup unsur produsen, konsumen, pakar dan pemerintah 
(regulator) dimana komite ini bertugas melaksanakan perumusan standar dengan lingkup 
mencakup rekayasa energi nuklir, energi nuklir secara umum, rekayasa reaktor, keselamatan 
PLTN, bahan fisil, standar lain yang berkaitan dengan energi nuklir, limbah khusus, dan 
proteksi radiasi. Sehingga perumusan standar terkait dengan PLTN ini menjadi lingkup tugas 
komite ini.  

Tahapan dari diagram alir pada Gambar 1 dapat dimplementasikan pada proses 
perumusan standar terkait PLTN yang dimulai dengan penyusunan Program Nasional 
Perumusan Standar (PNPS) oleh Komite Teknis 27-01 untuk kemudian direkomendasikan 
Manajemen Teknis Perumusan Standar (MTPS) untuk ditetapkan oleh BSN melaluai surat 
keputusan Kepala BSN tentang penetapan PNPS untuk selanjutnya dilakukan penyusunan 
draf standar dan dilakukan pembahasan-pembahasan substansi isi draf standar melalui rapat 
teknis oleh Komite Teknis 27-01. 

 
Penyusunan PNPS Bidang Rekayasa Energi Nuklir 

Dalam hal penyusunan PNPS Bidang Rekayasa Energi Nuklir terdapat beberapa hal 
yang harus dipertimbangkan untuk menjadi dasar mengapa suatu standar perlu dilakukan 
perumusan beberapa hal tersebut mencakup: 
a. Penetapan Sektor prioritas 

 Penetapan sektor Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 mencakup berbagai bidang 

salah satunya adalah sektor energi dimana dalam sektor tersebut terdapat prioritas untuk 

mempersiapkan pembanguan PLTN, oleh karena itu penyiapan Standar-standar terkait 

pembangunan PLTN menjadi bagian dari unsur prioritas yang harus segera dilaksanakan. 

b. Program pengembangan Standar internasional agar sedapat mungkin harmonis 

 Dalam hal ini saat melakukan perumusan SNI terkait dengan PLTN harus sedapat 

mungkin harmonis dengan standar internasional lainnya yang telah diakui oleh negara-

negara di dunia, oleh karena perumusan SNI terkait dengan PLTN ini dilakukan melalui 

adopsi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan standar yang 

diperlukan untuk pembangunan PLTN. 

c. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

 Ketersediaan teknologi-teknologi pengujian yang diperlukan untuk pengujian komponen, 

instalasi maupun produk bahan baku yang digunakan dalam pembangunan PLTN sesuai 

dangan standar yang akan dirumuskan. 

d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 Dalam setiap perumusan standar harus memperhatikan peraturan perundang-

perundangan yang berlaku dimana standar tersebut harus selaras untuk mendukung 

kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh regulator di indonesia 

terkait dengan pembangunan PLTN. Dalam hal ini telah teridentifikasi beberapa peraturan 

yang terkait langsung dengan pembangunan PLTN diantaranya: 

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir 

-  Perka BAPETEN Nomor 6 Tahun 2014 tentang Evaluasi Tapak Instalasi Nuklir untuk 

Aspek Meteorologi dan Hidrologi 

- Perka BAPETEN Nomor 4 Tahun 2019 tentang Evaluasi Tapak Instalasi Nuklir untuk 

Aspek Dispersi 

- Perka BAPETEN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegempaan 

- Perka BAPETEN No 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Keselamatan Evaluasi Tapak 

Instalasi Nuklir 

e. Kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri 
 Hal ini berkaitan dengan kemampuan industri dalam negeri yang akan menjadi salah satu 

pengguna Standar yang akan dirumuskan berkaitan dengan pemenuhan komponen lokal 
pada pembangunan PLTN. 

Proses perumusan standar terkait PLTN dimulai sejak Komite Teknis Bidang Rekayasa 
Energi Nuklir yang merupakan kepanjangan tangan dari BSN mengusulkan standar yang telah 
diidentifikasi tingkat kebutuhannya melalui usulan PNPS untuk mendapatkan persetujuan dan 
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ditetapkan oleh MTPS. Penetapan PNPS oleh BSN bertujuan untuk memperoleh suatu 
standar yang tepat guna dan berkelanjutan. 

 
Perumusan RSNI Bidang Rekayasa Energi Nuklir 

Setelah suatu judul standar disetujui, selanjutnya diadakan rapat teknis untuk 
membahas rancangan standar (RSNI 1) yang telah disusun oleh konseptor. Rapat teknis 
dihadiri oleh seluruh anggota komite dengan komposisi yang menunjukkan keterwakilan 4 
(empat) stakeholder yaitu pemerintah, pakar, produsen dan konsumen. Inti perumusan SNI 
ini terletak pada pembahasan oleh komite teknis dalam setiap rapat teknis yang dilakukan, 
karena dalam forum rapat tersebutlah dilakukan pembasan substantif terhadap isi Standar 
yang dirumuskan. Hasil pembahasan dari rapat teknis berupa RSNI 2 yang selanjutnya 
menjadi bahan untuk rapat konsensus. Dalam rapat konsensus BSN menugaskan Tenaga 
Pengendali Mutu Standar (TPMS) untuk memberi arahan dan rekomendasi terkait jalannya 
rapat konsensus. Hasil dari rapat konsensus selanjutnya menjadi RSNI 3 yang nantinya 
dikirim ke BSN untuk tahap selanjutnya yaitu tahap jajak pendapat. 

 
Proses Jajak Pendapat 

Proses jajak pendapat adalah proses reviu dan publikasi untuk memperoleh tanggapan 
yang diikuti oleh anggota Komite Teknis dan Masyarakat Standardisasi (Mastan) melalui 
publikasi pada website Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia (SISNI). Apabila terdapat 
tanggapan terhadap RSNI hasil konsessus pada proses jajak pendapat, maka dilakukan 
pemungutan suara. Tahap ini juga melalui publikasi pada SISNI yang merupakan proses 
voting dari anggota Komite Teknis dan Mastan. Hasil dari pemungutan suara kemudian 
menjadi Rancangan Akhir SNI (RASNI) untuk ditetapkan menjadi SNI oleh Kepala BSN. 

 
Proses Kaji Ulang 

Selain ketiga proses di atas, Komite teknis Rekayasa Energi Nuklir berkewajiban 
memelihara SNI dengan melakukan kaji ulang terhadap SNI yang sudah berusia lima tahun 
atau lebih dalam rangka menyesuaikan perkembangan terkini (state of the art) atau kaidah 
teknologi yang diakui (acknowledged rule of technology). SNI yang sudah dikaji ulang akan 
memperoleh hasil apakah SNI tersebut tetap, revisi, atau harus diabolisi. Tindak lanjut dari 
hasil kaji ulang tersebut diajukan untuk ditetapkan oleh BSN. 

 
KESIMPULAN 

SNI Bidang Rekayasa Energi Nuklir dapat menjembatani kualitas produk dan menjadi 
pedoman dalam mendukung pembangunan PLTN. Dengan mengintegrasikan prinsip 
pembangunan dan teknologi PLTN ke dalam mekanisme perumusan SNI maka setiap 
tahapan perumusan SNI Bidang Rekayasa Energi Nuklir dapat memperhatikan tujuan 
ekonomi, manfaat dan teknologi sehingga SNI yang dihasilkan dapat menjamin mutu teknologi 
generasi masa kini dan generasi masa depan. 
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DISKUSI 
 

BAMBANG HERUTOMO 
Seandainya saya akan mengajukan SNI untuk elemen bakar katakanlah elemen bakar untuk 
RSG-GAS, bagaimana cara menstandarkan? Perlu diketahui bahwa standar internasional 
produk sejenis tidak ada, hal ini penting sekali, mohon pencerahannya. Tks. 
 
IKA WAHYU SETYA ANDANI 
Perumusan RSNI biasanya mengadopsi identik dari standar nasional seperti ISO, IEC, ASTM, 
dll. Namun ada juga metode perumusan standar berdasar hasil penelitian/pengembangan 
apabila tidak ada acuan standar internasionalnya. PRSG dapat mengirim surat ke PSMN 
untuk meminta bimbingan teknis perumusan standar, disitu akan dibantu untuk penyusunan 
draft bersama para ahli di bidangnya dan dari PSMN akan membantu untuk format 
penulisannya. 
 
ALVANO 
Jajak pendapat untuk PLTN kira-kira sampai berapa lama harus dilakukan? Apakah ini juga 
sudah dilakukan oleh negara-negara lain seperti UAE dan Bangladesh yang sudah meng-
operasi-kan PLTN sedangkan usia kemerdekaannya jauh lebih muda dari kita? 
 
IKA WAHYU SETYA ANDANI 
Jajak pendapat yang dimaksud dalam makalah ini adalah jajak pendapat terkait perumusan 
SNI. RSNI 3 yang sudah dikirim ke BSN akan terlebih dahulu dishare ke stakeholder dan 
Masyarakat Standardisasi untuk meminta persetujuan apakah RSNI tersebut layak untuk 
ditetapkan menjadi SNI. Waktu jajak pendapat tersebut adalah 1 bulan. 
 
JAJA SUKMANA 
1. Apakah kajian perumusan SNI bidang EN sementara hanya pada PLTN, mungkin lebih 

berkembang untuk output/produk/inovasi Industri Nuklir? 
2. Bagaimana contoh penerapan SNI nantinya dibanding dengan Peraturan [Bapeten] yang 

kemungkinan ada konsekuensi terhadap pelanggarannya? 
 
IKA WAHYU SETYA ANDANI 
1. Perumusan SNI bidang EN tidak hanya pada PLTN, BATAN memegang 5 Komite teknis 

perumusan standar yaitu Komite Teknis 17-01 bidang Pengukuran Radiasi, Komite Teknis 
19-01 bidang Uji Tak Rusak, Komite Teknis 27-01 bidang Rekayasa Energi Nuklir, Komite 
Teknis 67-05 bidang Pangan Iradiasi dan Komite Teknis 11-05 bidang Alat Kesehatan 
berbasis Iptek Nuklir. 5 Komtek tersebut sudah menghasilkan banyak SNI terkait iptek 
nuklir. 

2. Penerapan SNI bersifat voluntary (sukarela), sedangkan peraturan bersifat mandatory 
(wajib). Jadi SNI di sini dalam penerapannya berjalan seiring dengan peraturan atau 
mendampingi secara harmonis peraturan yang berlaku. 


	COVER PROSIDING ISBN OK-1.pdf (p.1)
	Prosiding Senopaten_2020.pdf (p.2-572)
	COVER PROSIDING ISBN_back.pdf (p.573)

