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Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Energi Nasional

Pemanfaatan Energi Nuklir memerlukan standar keselamatan
kerja dan keamanan tinggi serta mempertimbangkan dampak
bahaya radiasi nuklir terhadap lingkungan hidup;
Energi Nuklir dapat dimanfaatkan, dalam hal:
a) Untuk tujuan damai;
b) Pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat;
c) Penyediaan energi nasional dalam skala besar;
d) Mengurangi emisi karbon;
e) Adanya kepentingan nasional yang mendesak.



Berdasarkan RPerpres tentang RUEN :

STRATEGI :
Pengembangan energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan
pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap
mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai
keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan
memperhatikan faktor keselamatan secara ketat

PROGRAM :
Pengkajian pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

KEGIATAN :
a) Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian, dan

keselamatan
b) Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan terkini

kemajuan teknologi PLTN di dunia
c) Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN
d) Melakukan analisis multi kriteria terhadap implementasi PLTN mencakup

kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan
energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan dan skala keekonomian
dengan melibatkan berbagai pandangan dari berbagai stakeholder

e) Menyusun roadmap implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas
pengembangan energi nasional



*Menyiapkan Kelembagaan

*Menyusun kebijakan/Regulasi

*Menyiapkan SDM

*Mendorong Peran Swasta Nasional dan BUMN dalam
keterlibatan industri nasional

*Mendorong PT. PLN (Persero) memperkuat kehandalan
sistem jaringan



Menyiapkan kelembagaan :

1. Pembentukan Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN)

 Identifikasi siapa saja orang-orangnya

 Apa saja yang harus kita siapkan (bentuk peraturannya)

 Bagaimana bentuk lembaganya

 Siapa PIC nya

2. Pembentukan Nuclear Energy Programme Impementing Organization
(NEPIO)

Menyusun kebijakan/Regulasi terkait Implementasi PLTN

1. Identifikasi Regulasi yang sudah ada

2. Identifikasi Regulasi yang belum ada

3. Menyusun Regulasi yang diperlukan

4. Koordinasi dengan stakeholder, termasuk badan internasional terkait
penerapan regulasi untuk implementasi PLTN



Peningkatan kapasitas:
1. Menyiapkan SDM di bidang energi nuklir untuk

memenuhi kebutuhan di industri.

Pengembangan Industri:
1. Mendorong peran BUMN dan swasta untuk masuk di

bidang energi nuklir
2. Mendorong industri supply chain energi nuklir dalam

negeri (engineering, procurement, construction,
nuclear services, dan manufacture)



Mendorong PT. PLN (Persero) memperkuat kehandalan sistem
aringan:

1. Kajian kehandalan sistem jaringan eksisting



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

embentukan Majelis
ertimbangan Tenaga
uklir (MPTN)

 Identifikasi siapa saja orang-
orangnya

 Apa saja yang harus kita siapkan
(bentuk peraturannya

 Bagaimana bentuk lembaganya
 Siapa PIC nya

2017-2018 BAPPENAS

embentukan Nuclear
nergy Programme
mpementing
rganization (NEPIO)



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

usunnya regulasi 
ait implementasi 
N

1. Identifikasi Regulasi yang sudah
ada

2. Identifikasi Regulasi yang belum
ada

3. Menyusun Regulasi yang
diperlukan

4. Koordinasi dengan stakeholder,
termasuk badan internasional
terkait penerapan regulasi
untuk implementasi PLTN

BAPETEN



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC
eningkatan industri
upply chain energi
uklir dalam negeri
engineering, 
rocurement, 
onstruction, dan

manufacture)

- Sosialisasi teknologi energi
nuklir

- Identifikasi teknologi dan
komponennya

- Mapping industri pendukung
yang mampu

Kemenperin, BUMN, 
BPPT,Perguruan
Tinggi/Dikti, Batan

esiapan SDM di bidang
nergi nuklir untuk

memenuhi kebutuhan
i industri.

- Pendidikan dan Pelatihan
tenaga kerja di bidang energi
nuklir 

- Penyusunan Standard 
Kompetensi di bidang energi 
nuklir

Perguruan Tinggi, 
Balitbang, Kemenaker, 
batan, Bapeten



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

ajian kehandalan
stem jaringan
ksisting

- Mengumpulkan informasi terkait
kehandalan sistem jaringan
eksisting

- Melakukan kajian kehandalan
sistem jaringan

- Penerapan hasil kajian
kehandalan sistem jaringan

2017 - 2025 PT. PLN, Ditjen 
Ketenagalistrikan



Bob:

P 14/2015: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional,

alam PP tersebut, PLTN dibangun sebelum tahun 2019, dan 
eroperasi tahun 2025. 

U 17/2007 tentang RPJMN, UU Perindustrian.

P 79 berlawanan dengan UU 30. Dalam UU 30, semua energi setara.

gas terkait target pembangunan (timeline pembangunan dan 
gulasi yang digunakan).

pakah PLTN mendesak untuk di bangun?

ertumbuhan kebutuhan listrik 3,9 Dollar/GDP

ap tahun harus membangun 10 GW/tahun untuk mengejar 
.000/kapita.

rget outlook hanya bisa 12% tercapai pada 2025

embuatan forum informal terkait pembangunan energi nuklir



Budi

P 79/2014 hasil DEN periode 2009-2014.

Zaki

egulasi terkait Reaktor Daya tidak mengkhawatirkan

enajamkan regulasi

PTN sudah pernah sampai tahap seleksi, namun terbentur 
eregulasi lembaga.

empertimbangkan tempat dan teknologi generasi III plus.



Arnold:
PTN sudah menunjuk 14 calon pada tahun 2014, dan untuk 
tentukan 7 orang oleh Presiden.
ebijakan: Lembaga non struktural dikurangi.
empertimbangkan pembentukan NEPIO terlebih dahulu, untuk 
enyiapkan poin-poin dalam roadmap dan disampaikan ke Presiden. 
EPIO merupakan saran dari IAEA)

k Hari (Bapeten)
P 2/2014: pembangunan PLTN terbagi menjadi 5 tahap. Yaitu Tapak, 
nstruksi, commisioning, operasi, decommissioning.

kan diselesaikan proses pembentukan izin
ran Kemkumham: dipertimbangkan untuk tidak ada MPTN

EPIO dibuat setelah ada kebijakan pemerintah untuk Go Nuklir. 



Moni:
oadmap sebaiknya mengikuti peraturan yang ada (2019 
ersiapan pembangunan).
alam RUEN ada 5 kegiatan, harus dikerjakan semuanya.
psi terakhir sudah demanded. Target dalam RUEN 60 MW per 
tahun. Tahun 2025 yang dibutuhkan ketersediaan listrik untuk 

onsumsi 2500 kWh/kapita. Target yang harus dicapai 
eharusnya 4000 kWh/kapita. Dalam RUPTL 1600 kWh/kapita.
U 30: Listrik sebagai modal pembangunan.
kWh/kapita dapat menambah GDP 4-5 Dollar/kapita.
oduk samping dari Nuklir lebih mahal dari produk utama 
strik)

oadmap harus end to end



Jupiter:

egiatan Nuklir dalam RUEN perlu diperkuat. Yaitu 
engevaluasi status energi nuklir sekarang. Persiapan untuk 
nergi nuklir sudah dimulai tahun 1973.

engembangan teknologi sudah dilakukan di Batan.

embangunan inftastruktur dievaluasi tahun 2009. Sudah 
asuk pada Fase I. Yang belum adalah: belum ada NEPIO, 
elum ada manajemen system, dan Public Acceptance. Public 
cceptance saat ini 77,5%. 

ang diutamakan adalah pembentukan NEPIO, dan kemudian 
anajemen system akan mengikutinya.

embentukan Roadmap dimulai dari evaluasi dengan yang 
dah ada. 



Yarianto:

ersiapan PLTN sudah disiapkan sejak lama.

eputusan Go Nuklir ada di Menteri ESDM.

siapkan Forum antar Menteri.

edang disiapkan Revisi UU 10/2007 tentang Ketenaganukliran.

perlukan sistem energi nuklir yang sustainable.

ATAN sedang mempersiapkan Reaktor Daya Eksperimental 
RDE). 

dak hanya membangun PLTN Proven, namun juga 
elitbangan.

engkajian regulasi yang sudah ada. Terobosan apa yang harus 
lakukan. Perlu Task Force. 



Dodi (Bappenas):

engembangan tenaga nuklir sudah masuk dalam dokumen 
erencanaan pembangunan. 

PJMN 2014-2019 dalam peningkatan IPTEK energi inginnya sudah 
bangun PLTN skala kecil.

KP 2018, salah satu program prioritas ketahanan nasional, kegiatan 
embangunan pltn.

Ricki (ETI, Bappenas)

tugaskan untuk melakukan kajian singkat pembangunan PLTN.

rget 2034 PDB/kapitas sebesar 13000. 

ajian singkat: Bauran energi sulit dicapai.

EPIO diusulkan untuk masuk RKP 2018.



Hari
visi UU 10/2007 belum masuk pada Prolegnas. 
harapkan tahun 2017 ini sudah masuk ke DPR
ngan hanya menjadikan referensi dari PP 79 dan RUEN. 
pertimbangkan juga PP 14/2015.

Arnold
tar Belakang: Studi Energi Up to date. 
ang Lingkup: dari 19 persyaratan IAEA untuk Infrastruktur PLTN fokus 
da 3 persyaratan yang belum.

Zaki
sume Komprehensif dari PLTN
arifikasi current status.
ntuk mengejar pembangunan pada tahun 2019, harus mulai disiapkan 
EPIO.



Yupiter:
ase 1: Kajian current status dan ekonomi
ase 2: Knowledgeable PLTN
lipina sudah pernah memiliki PLTN, namun ditutup. Energi 

ang ada dianggap masih cukup
ganda: akses electricity masih kecil. Permasalahan pada 
embiayaan.
ermasalahan di Indonesia: Ketersediaan energi dianggap 
asih cukup.

peten:
9 Persyaratan Infrastruktur merupakan tanggung jawab 
EPIO. Jadi, fokus terlebih dahulu untuk pembentukan NEPIO



:
PP produksi harus serendah mungkin.
uklir harus didukung. 

Zaki
eaktor cepat dapat stabil ketika terdapat perubahan load secara 
esar

- Bappenas
alam pembangunan PLTN, juga harus disiapkan demand industri. 
ogram 35GW dimundurkan ke 2020, karena belum ada kebutuhan 

ari sektor industri.
ari Roadmap PLTN nanti, disiapkan juga roadmap industri.



peten:

ang ingin dikembangkan reaktor komersial atau reaktor dari 
epartemen pertahanan.

Ida: 

okus: PLTN komersial

Budi:

enyiapkan penanam modal. UEA mulai membangun 
embangkit 1400x4. Belum ada regulasi yang mengatur.



www.ebtke.esdm.go.id

Jalan Pegangsaan Timur No. 1A Cikini, Jakarta Pusat 10320; Telp/Faks : 021-31924540

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI



*

o. INFRASTRUKTUR PLTN No. INFRASTRUKTUR PLTN

. POSISI NASIONAL 11 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

. KESELAMATAN NUKLIR 12 TAPAK & FASILITAS PENUNJANG 

. MANAJEMEN 13 PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN

. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 14 PENANGGULANGAN KEDARURATAN 

. KERANGKA HUKUM 15 KEAMANAN & PROTEKSI FISIK 

. SAFEGUARDS 16 DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR

. KERANGKA KERJA PENGAWASAN 17 PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF 

. PROTEKSI RADIASI 18 KETERLIBATAN INDUSTRI 

9 JARINGAN LISTRIK 19 PENGADAAN

0 PENGEMBANGAN SDM



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

mbentukan Nuclear
ergy Programme
pementing
ganization (NEPIO)

• Pembahasan bentuk regulasi
NEPIO

2017 Kesdm, Kemenko
Perekonomian, 
Bappenas

• Pembahasan rancangan
peraturan tentang NEPIO

2018



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

selamatan dalam ruang
gkup instalasi nuklir 
ujukan untuk melindungi 
kerja, masyarakat, dan 
gkungan hidup

BAPETEN,BATAN.



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

ngidentifikasi
nentuan tanggung
wabnya dalam
ngembangan
rastruktur listrik
naga nuklir dan
erator.



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

la Pendanaan 
nvensional

Kemenkeu. 
Bappenas.

la Pendanaan BOO 
uilt Own Operate)

Kemenkeu. 
Bappenas.

a Pendanaan Counter 
ade

Kemenkeu. 
Bappenas.

komendasi Pola 
ndanaan Pembangunan 
TN Indonesia 

• Komitmen kuat dari negara Republik 
Indonesia

• rencana pembangunan PLTN dalam RUKN
• Penetapan kepemilikan (ownership) 

proyek PLTN pertama di Indonesia
• Membentuk konsorsium
• Pembuatan feasibility study PLTN
• Memperpendek masa konstruksi PLTN
• Memperkecil biaya investasi per unit 

pembangkit
• meniru pendekatan pendanaan PLTN yang 

telah berhasil di beberapa negara
• Dukungan pemerintah diperluas

Kemenkeu. 
Bappenas.



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

entifikasi Regulasi yang 
dah ada 

BAPETEN

entifikasi Regulasi yang 
lum ada 

BAPETEN

nyusun Regulasi yang 
perlukan 

BAPETEN

ordinasi dengan
keholder, termasuk badan 
ernasional terkait
nerapan regulasi untuk 
plementasi PLTN

BAPETEN



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

klarasi negara tentang 
han, fasilitas dan kegiatan 
klir digabungkan dengan 
meriksaan International 
omic Energy Agency (IAEA)

BAPETEN, BATAN



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

BAPETEN, 
WANTAMNAS



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

BAPETEN, BATAN



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

jian kehandalan
tem jaringan
sisting

- Mengumpulkan informasi terkait
kehandalan sistem jaringan
eksisting

- Melakukan kajian kehandalan
sistem jaringan

- Penerapan hasil kajian
kehandalan sistem jaringan

2017 - 2025 PT. PLN, Ditjen 
Ketenagalistrikan



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

butuhan SDM Secara 
antitatif dan 
alifikasi Personel

KESDM, Kemenko
Perekonomian, 
Bappenas, 
Kemenperin, Kemenko
Maritim, BKPM, 
BATAN, BAPETEN, 
PLN, METI, Methi, 
Himni, DRN, 
UNIVERSITAS

rastruktur 
ndidikan

IDEM

rastruktur Pelatihan 
n Sertifikasi 
rsonel

IDEM

njadwalan 
rekrutan Personel

IDEM

siapan SDM untuk 
ngoperasian PLTN

IDEM



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

ngembangkan dan
elaksanakan program-
ogram yang komprehensif
tuk keterlibatan
akeholder dan komunikasi
blik.

laksanakan survei opini
sional untuk menentukan
gkat pengetahuan dan sikap

asyarakat terhadap tenaga
klir dan mengevaluasi
ektivitas upaya komunikasi.

ngevaluasi apakah
rtisipasi masyarakat harus
masukkan dalam proses 
ngambilan keputusan



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

pak di Tanah Merah-Teluk 
nggris, Kecamatan Muntok, 
bupaten Bangka Barat 

BATAN

pak di Tanjung Krasak-
njung Berani, Kecamatan 
mpang Rimba, Kabupaten 
ngka Selatan



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

lakukan analisis mengenai
mpak lingkungan sesuai
ngan Undang Undang nomor
Tahun 2009 tentang
rlindungan dan Pengelolaan
ngkungan Hidup, Peraturan
nteri Lingkungan Hidup No. 

Tahun 2012 tentang Jenis
ncana Usaha dan/atau
giatan yang Wajib memiliki

MDAL

KLHK



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

nyiapkan rencana untuk
elibatkan Pemerintah pusat
n daerah dalam penyusunan
oses penanggulangan
daruratan.

BAPETEN, 
WANTAMNAS



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

ncegah tindakan berbahaya 
ri pihak-pihak yang tidak 
rtanggungjawab di dalam 
au di luar fasilitas dan tapak 
ng dapat membahayakan 
blik atau lingkungan

menangkal (deter), 
mendeteksi (detect), 
menilai (assess); menunda 
(delay); dan merespon 
(response)

BAPETEN, 
WANTAMNAS



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

wujudkan keamanan 
sokan bahan bakar, jaminan 
yanan pengayaan uranium 
rus ditetapkan melalui 
mitmen bersama oleh 
rusahaan pengayaan 
anium yang ada 
nrichers")

BAPETEN, BATAN



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

engolah limbah radioaktif
enjadi bentuk stabil secara
sik maupun kimia yang 
sesuaikan dengan teknik
ansportasi dan
enyimpanannya.

BATAN, BAPETEN



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

ningkatan industri
pply chain energi
klir dalam negeri
ngineering, 
ocurement, 
nstruction, dan
anufacture)

- Sosialisasi teknologi energi
nuklir

- Identifikasi teknologi dan
komponennya

- Mapping industri pendukung
yang mampu

Kemenperin, 
BUMN, 
BPPT,Perguruan
Tinggi/Dikti, 
Batan

siapan SDM di 
dang energi nuklir
tuk memenuhi
butuhan di industri.

- Pendidikan dan Pelatihan tenaga
kerja di bidang energi nuklir 

- Penyusunan Standard 
Kompetensi di bidang energi 
nuklir

Perguruan Tinggi, 
Balitbang, 
Kemenaker, batan, 
Bapeten



TARGET RENCANA AKSI TAHUN PIC

NEPIO


