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ABSTRAK

NUR FITRIANI KHAIRUNNISA. Perkembangan Pengaturan Teknologi
Nuklir Sebagai Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan, dibimbing oleh
Muhammad Ashri dan Maskun.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengaturan
teknologi nuklir sebagai energi untuk pembangunan berkelanjutan dalam lingkup
internasional, regional, dan nasional; untuk menganalisis penerapan pengaturan di
negara maju dan berkembang; dan untuk mengetahui dan memahami kesiapan
Indonesia dalam menerapkan energi nuklir sebagai salah satu pilihan energi
alternatif.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk memperoleh
informasi yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen berupa bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan diperkuat dengan hasil wawancara
tidak terstruktur yang dilakukan dengan informan yang dipilih.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perkembangan pengaturan energi
nuklir dalam lingkup internasional terdiri dari konvensi-konvensi tentang safety,
security, dan liability; dalam lingkup regional, terdapat perjanjian yg mengikat
para pihak secara regional tentang pemanfaatan energi nuklir di regional Uni
Eropa dan ASEAN; dan secara nasional terdapat Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang berlaku di Indonesia. Perkembangan
pengaturan energi nuklir menegaskan adanya perlindungan hukum secara umum
yang diatur dalam ketentuan hukum terdahulu dan mengatur tentang perlindungan
hukum secara khusus pada masa sekarang; (2) implementasi pengaturan energi
nuklir di negara maju dan berkembang dilaksanakan dengan adanya pemanfaatan,
standarisasi keamanan, dan penerapan National Determined Contribution (NDC)
yang merupakan komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi Gas Rumah
Kaca; (3) kesiapan Indonesia dalam menerapkan energi nuklir dilakukan dengan
meratifikasi konvensi-konvensi internasional, menerbitkan Undang-undang, serta
menerbitkan regulasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir, kesiapan dalam bidang
infrastruktur yang digunakan untuk penguatan teknologi, serta Indonesia
berkomitmen untuk menurunkan 26% emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2020.
Kata kunci: energi nuklir, pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT
NUR FITRIANI KHAIRUNNISA. The Development of Nuclear Technology
Regulation as the Energy for Sustainable Development, supervised by
Muhammad Ashri and Maskun.
This study aims to determine the development of nuclear technology
regulation in the international, regional, and national scope; to analyze the
implementation of regulation in developed and developing countries; and to
identify and understand Indonesian implementation of nuclear energy for
sustainable development.
The type of the research is a normative legal research to find relevant
information. The technique of collecting legal materials was done through
literature study, by collecting the primary legal materials and secondary legal
materials, also reinforced by the result of unstructured interviews conducted with
selected informants.
The results of the research indicate that: (1) the development of nuclear
technology in international scope consist of conventions concerning safety,
security, and liability; in regional scope, there are the European Union and the
ASEAN regional binding agreement on the utilization of nuclear energy; and
nationally, there are Laws, Government Regulations, and Presidential Regulations
which are applicable in Indonesia. The development of nuclear energy regulation
affirms the existence of general legal protection as set forth in the preceding legal
provisions and regulates special legal protection in the present; (2) the
implementation of nuclear energy regulations in developed and developing
countries is implemented with the use of nuclear technology, security
standardization, and the application of National Determined Contribution (NDC)
which become the commitment of countries to reduce Greenhouse Gas emissions;
(3) Indonesian implementation of nuclear energy is carried out by ratifying
international conventions, issuing laws, and issuing regulations from the Nuclear
Energy Regulatory Agency of Indonesia, infrastructure preparedness used for
technological strengthening, and Indonesia committed to reduce 26% of
Greenhouse Gas Emissions in 2020.
Key words: nuclear energy, sustainable development.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Konsep tentang atom telah dikenal sejak beberapa abad yang lalu, tetapi baru
belakangan ini, kita mulai memahami kekuatan besar yang terkandung dalam
massa mungil tersebut.1
Bagi sebagian besar masyarakat, nuklir merupakan alat maha dahsyat yang
dapat membahayakan tidak hanya keselamatan jiwa umat manusia, tetapi juga
lingkungan, bahkan planet. Hal ini disebabkan dari peristiwa terjadinya serangan
bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden
Amerika Serikat, Harry S. Truman, yang terjadi selama Perang Dunia II terhadap
Kekaisaran Jepang dimana nuklir “Little Boy” dijatuhkan di kota Hiroshima pada
tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan serangan bom atom kedua pada tanggal 9
Agustus 1945, dijatuhkannya “Fat Man” di Nagasaki. Bom atom ini membunuh
sebanyak 140.000 jiwa di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki pada akhir tahun
1945.2 Sejak itu, ribuan orang telah tewas akibat luka dan sakit yang berhubungan
dengan radiasi yang dikeluarkan oleh bom.3

1

Department of Energy, The History of Nuclear Energy, U.S Department of Energy, Office of Nuclear
Energy, Science and technology, Washington D.C., halaman (selanjutnya disebut “hlm.”) 3
2 Frequently Asked Question #1, Radiation Effect Research Foundation, dikutip dari Serangan Bom
Atom
di
Hiroshima
dan
Nagasaki,
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima
_dan_Nagasaki, diakses tanggal 5 Mei 2017 pukul 00:06 WITA, dapat juga dilihat pada Chrisyela Sinaga,
2013, Jurnal: Tinjauan Hukum Internasional terhadap Ujicoba Nuklir Korea Utara dan Kaitannya dengan
Perdamaian dan Stabilitas Keamanan Global, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.3
3 David Rezelman, F. G. Gosling, and Terrence R. Fehner, 2000, The Atomic Bombing of Hiroshima,
The Manhattan Project: An Interactive History, U.S. Department of Energy, dikutip dari Serangan Bom
Atom di Hiroshima dan Nagasaki, http://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_Nagasaki,
diakses tanggal 5 Mei 2017 pukul 00:36 WITA, dapat juga dilihat pada Chrisyela Sinaga, 2013, Jurnal

Peristiwa tersebut menyebabkan sebagian orang mengaitkan nuklir dengan
sesuatu yang sangat berbahaya yang secara langsung didefinisikan sebagai senjata
pemusnah massal yang memiliki daya ledak yang sangat besar. Disamping
digunakan sebagai senjata yang sangat berbahaya, tenaga nuklir juga digunakan
sebagai pembangkit energi listrik. Namun, kejadian ledakan pada tahun 1986 di
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (selanjutnya disebut “PLTN”) Chernobyl 4 atau
dikenal dengan Bencana Chernobyl 5 yang menelan banyak korban jiwa serta
timbulnya radiasi nuklir yang berlangsung hingga bertahun-tahun yang
mengakibatkan kerugian dimana jumlah pekerja yang dilibatkan untuk
menanggulangi bencana ini sekitar 500.000 orang, menghabiskan dana sebesar 18
miliar rubel, mempengaruhi ekonomi Uni Soviet 6 serta terjadinya sejumlah
kematian akibat kanker setelah terjadinya peristiwa tersebut. Kejadian tersebut

Tinjauan Hukum Internasional terhadap Ujicoba Nuklir Korea Utara dan Kaitannya dengan Perdamaian dan
Stabilitas Keamanan Global, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 3
4 Chernobyl adalah sebuah kota tak berpenghuni di Ukraina Utara, tepatnya di Oblast, Kiev dekat
dengan perbatasan Belarusia. Kota ini ditinggalkan penghuninya tahun 1986 setelah bencana ledakan
pembangkit listrik tenaga nuklir yang terkenal sebagai Bencana Chernobyl yang terletak 14,5 km utara-barat
laut. Pembangkit tersebut dinamakan sesuai dengan nama kotanya, dan terletak di Chernobyl Raion (distrik),
tetapi bukan merupakan tempat tinggal bagi pekerjanya. Aan Febriyanto, 2015, Tinjauan Hukum
Internasional terhadap Kepemilikan dan Pengembangan Teknologi Nuklir Bagi Negara Perjanjian
Nonproliferasi Nuklir, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 32
5 Merupakan kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah. Pada tanggal 26 April 1986 pukul
01:23:40 pagi (UTC+3), reaktor nomor empat di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl yang terletak
di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina meledak. Akibatnya, partikel radioaktif dalam jumlah besar tersebar
ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Bencana nuklir ini dianggap sebagai
kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah, dan merupakan satu dari dua kecelakaan yang digolongkan
dalam level 7 pada Skala Kejadian Nuklir Internasional (kecelakaan yang lainnya adalah Bencana Fukushima
Daiichi). Jumlah pekerja yang dilibatkan untuk menanggulangi bencana ini sekitar 500.000 orang, dan
menghabiskan dana sebesar 18 miliar rubel dan mempengaruhi ekonomi Uni Soviet. Ribuan penduduk
terpaksa diungsikan dari kota ini. Aan Febriyanto, Chernobyl Raion (distrik), tetapi bukan merupakan tempat
tinggal bagi pekerjanya. Aan Febriyanto, Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kepemilikan dan
Pengembangan Teknologi Nuklir Bagi Negara Perjanjian Nonproliferasi Nuklir, Ibid, hlm. 33
6 From interviews with Mikhail Gorbachev, Hans Blix and Vassili Nesterenko. The Battle of Chernobyl.
Discovery Channel. Relevant video locations: 31:00, 1:10:00, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/
Bencana_ Chernobyl diakses tanggal 5 Mei 2017 pukul 00:49

menimbulkan stigma bahwa nuklir merupakan sesuatu yang berbahaya tanpa
mengetahui dengan pasti apa itu nuklir dan manfaat positif yang dimilikinya.
Beberapa tahun sebelum dan pada saat terjadinya Perang Dunia II, penelitian
tentang nuklir hanya berfokus pada pengembangan senjata nuklir. Selanjutnya,
para peneliti memusatkan penelitiannya pada penggunaan nuklir teknologi untuk
tujuan damai. Hal yang paling penting dalam penggunaan energi nuklir adalah
dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik. Setelah beberapa tahun dilakukannya
penelitian, ilmuwan-ilmuwan telah sukses menerapkan nuklir teknologi dalam
berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang ilmiah, kedokteran, dan untuk
tujuan industri. 7 Penelitian tentang nuklir terus dikembangkan oleh ilmuwanilmuwan dunia, sehingga banyak pula pertemuan-pertemuan yang dilakukan
untuk membahas tentang nuklir.
Sejak tahun 1992, telah ada isu tentang pentingnya energi dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan yang di bahas di United Nation Conference on
Environment and Development yang diselenggarakan di Rio de Janeiro. Namun,
tidak satu pun dari 40 bab yang terkandung dalam dokumen Agenda 21 pada
konferensi tersebut yang difokuskan untuk energi yang diadopsi secara bulat oleh
178 negara. Energi tidak termasuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(selanjutnya disebut “PBB”) Millennium Development Goals (selanjutnya disebut
“MDGs”) untuk tahun 2000-2015.8
Pada sesi ke Sembilan pada tahun 2001, Komisi Pembangunan Berkelanjutan
telah menjadikan energi sebagai salah satu fokus untuk pertama kalinya. Selama
7

Department of Energy, The History of Nuclear Energy, Op. Cit., hlm. 1
International Atomic Energy Agency, 2016, Nuclear Power and Sustainable Development, Vienna:
Marketing and Sales Unit, Publishing Section, hlm.1
8

beberapa dekade, energi telah menjadi isu yang semakin penting dan semakin
mendapatkan pengakuan sebagai salah satu isu kunci dalam pembangunan
berkelanjutan, dimana hal ini berpuncak pada deklarasi yang diselenggarakan oleh
Majelis Umum PBB 2012 sebagai “Tahun Internasional Energi Berkelanjutan
untuk Semua”. Dalam dekade ini, energi dilihat sebagai prasyarat bagi
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan
manusia, yang mempengaruhi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kesetaraan
gender. Selain itu, energi juga perlu diproduksi dan dikonsumsi secara
berkelanjutan jika dampak dari perubahan iklim dapat dihindari.9
Sampai sekitar 30 tahun yang lalu, keberlanjutan energi hanya dalam hal
ketersediaan relatif terhadap tingkat penggunaannya saja. Namun, hari ini, dalam
konteks kerangka etika pembangunan berkelanjutan, termasuk kekhawatiran
khusus tentang pemanasan global, aspek lain yang berkaitan dengan energi
menjadi sangat penting. Hal ini termasuk dari dampak lingkungan dan limbah.
Keamanan juga merupakan sebuah masalah yang harus bisa diselesaikan, aspek
yang luas dan tidak terbatas untuk dimaksimalkan bagi kehidupan generasi
mendatang. Persoalan geopolitik tentang keamanan energi merupakan pusat
penilaian

berkelanjutan

untuk

masing-masing

negara,

bersama

dengan

keterjangkauan listrik yang dihasilkan.10
Kriteria pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai garis depan
kebijakan energi. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah
ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam kekhawatiran tentang perubahan iklim
9

International Atomic Energy Agency, 2016, Ibid, hlm. 2
Bruno Comby, 2015, The Environmental Benefits of Nuclear Energy, 8th International School of
Nuclear Power, Warsaw, hlm. 7
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akibat peningkatan penggunaan efek rumah kaca, sehingga munculnya
kekhawatiran tentang bagaimana manusia dapat mengatasi kebutuhan energi
secara berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, peradaban industri menggunakan 85% energi
yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas. Dalam
sejarahnya, batu bara mulai digunakan secara luas di Inggris ketika hutan tidak
mampu lagi memenuhi kebutuhan energi dari embrio industrilisasi. Batu bara
ditemukan hampir dimana-mana, cadangannya juga terdapat di beberapa negara
dan telah cukup lama dikembangkan. Kemudian dengan berkembangnya
teknologi, zaman petroleum dimulai ketika petroleum menggantikan peran
minyak ikan paus pada akhir abad ke-19, dan perkembangannya pun dimulai.
Penemuan sumur-sumur minyak yang menjadi deposit tidak berbanding dengan
konsumsi dan produksi minyak yang berkembang dengan pesat. Pada tingkat
konsumsi saat ini, cadangan diperkirakan hanya akan berlangsung beberapa
dekade, disebabkan oleh konsumsi yang berkembang dengan sangat pesat. Lebih
dari setengah produksi minyak dunia saat ini terletak dalam area yang rentan dan
tidak stabil secara politik yang ada di Teluk Persia, konsumsi bahkan lebih besar
dari pada cadangan masa depan manusia. Gas pada awalnya hanya menjadi
produk sampingan dari ekstraksi minyak dan tidak memiliki arti, namun diketahui
bahwa gas merupakan sumber energi utama. Gas juga sama-sama diperkirakan

memiliki cadangan yang terbatas dan hanya akan berlangsung selama beberapa
dekade.11
Dalam pembakaran bahan bakar fosil, disuntikkan 23 miliar ton
karbondioksida setiap tahunnya ke atmosfer (730 ton perdetik). Setengah dari hal
tersebut akan diserap di laut dan menjadi vegetasi, dan sisanya akan tetap berada
di atmosfer. Hal ini secara signifikan akan mengubah komposisi atmosfer dan
akan dengan serius mempengaruhi iklim planet.12
Krisis energi, yang terjadi secara global, telah menciptakan keinginan negara
untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai, seperti pembangkit
listrik, peralatan medis, pertanian, dan lain-lain. Pilihan ini dianggap sebagai
energi yang memiliki tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi, dibandingkan
dengan sumber energi lainnya, meskipun memiliki sejarah yang sangat mendalam
yang mempengaruhi planet ini.13
Adanya kebijakan yang efektif untuk menanggapi perubahan iklim adalah
salah satu tantangan untuk pembangunan berkelanjutan. Energi nuklir, pada
dasarnya, merupakan energi yang bebas dari karbon dan memberikan kontribusi
untuk mengurangi emisi antropogenik dari Gas Rumah Kaca (selanjutnya disebut
“GRK”) yang menginduksi pemanasan global serta polusi lokal di atmosfer.
Meskipun ada sejumlah pilihan teknis dan langkah-langkah kebijakan yang
tersedia untuk meringankan atau mengurangi risiko perubahan iklim global,
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Bruno Comby, 2015, The Benefits of Nuclear Energy: The only clean, safe energy source capable of
ensuring the continuation of our industrial civilization while protecting the environment, TNR Editions,
http://www.szkola-ej.pl/pdf2015/05_comby.pdf, hlm. 1
12 Ibid, hlm. 2
13 Unknown, Peranan International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam Statuta IAEA 1957,
http://digilib.unila.ac.id/11123/14/14.%20Fix%204.pdf, hlm. 1

menstabilkan konsentrasi karbondioksida di atmosfer yang membutuhkan
kebijakan yang komprehensif dalam berbagai teknologi dan langkah-langkah
ekonomi dan peraturan. Hal ini juga termasuk opsi energi nuklir dalam wadah
yang menjadi alat yang bertujuan untuk mengatasi masalah perubahan iklim,
konsistensi dengan prinsip kehati-hatian dan tujuan pembangunan berkelanjutan.14
Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kemajuan sektor industri sesuai
dengan rencana pembangunan jangka panjang, yaitu mewujudkan masyarakat
industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh untuk menuju masyarakat
yang adil dan makmur, 15 permintaan energi global akan terus meningkat sama
dengan naiknya penggunaan energi dunia, sementara jutaan manusia sedang
berusaha keluar dari kemiskinan di negara-negara berkembang, serta populasi
manusia yang terus meningkat. Dengan demikian, temuan ilmiah dan ancaman
ekonomi telah membentuk komitmen negara-negara industri untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca, yang pada dasarnya hal tersebut merupakan kebutuhan
besar dengan sumber yang besar pula agar dapat terciptanya energi alternatif dan
berpotensi untuk mengurangi dampak ekonomi dari bahan bakar fosil. 16 Oleh
karena itu salah satu langkah penting yang harus ditempuh adalah mencari
alternatif sumber daya.
Dengan disadarinya efek pemanasan global yang terjadi saat ini, kebutuhan
akan energi yang bersih dan memenuhi keselamatan lingkungan adalah

14

Nuclear Energy Agency, 2000, Nuclear Energy in a Sustainable Development Perspective,
https://www.oecd-nea.org/ndd/docs/2000/nddsustdev.pdf, hlm. 8
15 Adiwardoyo, 1996, Jurnal BATAN: Prospek PLTN dalam Penyediaan Energi Nasional, Jakarta,
PEBN-BATAN, hlm. 11
16 Joshua Pearce, 2012, Limitation of Nuclear Power as a Sustainable Energy Source, Sustainability
ISSN 2071-1050, www.mdpi.com/journal/ sustainability 1173

merupakan suatu tuntutan. Energi nuklir sering diusulkan sebagai solusi atau
sebagai bagian dari solusi untuk daya energi yang berkelanjutan sebagai kunci
dari teknologi yang saat ini tersedia secara komersial. Keberlanjutan jangka
panjang, bagaimanapun, memiliki banyak arti yang mengacu pada keberlanjutan
keuangan jangka pendek, serta dapat pula disebut sebagai keberlangsungan
kelestarian lingkungan.17
Pentingnya energi, bertumpu pada jalur perdagangan dan keterkaitan energi
dan pembangunan berkelanjutan. Energi nuklir yang merupakan pembangunan
berkelanjutan dapat dipastikan akan menjamin kehidupan yang lebih baik untuk
semua makhluk yang mendiami planet, sekarang dan dimasa yang akan datang,
dengan cara adil dan merata. Pembangunan energi berkelanjutan akan berfokus
dalam empat kondisi, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan,
pemenuhan kebuhtuhan generasi sekarang dan generasi akan datang, keadilan dan
kesetaraan dalam hal pengakuan, proses, prosedur, dan hasil, serta manusia dapat
hidup dengan ekosistemnya secara alami dalam batasan-batasan ekosistem
tersebut.18
Dalam dunia kesehatan, nuklir bermanfaat untuk mendiagnosa penyakit
sekaligus sebagai terapi dari suatu penyakit, tidak ada asap atau debu yang
dihasilkan dari pembakaran lewat cerobong sebagaimana halnya pembangkit
listrik tenaga batubara, minyak dan gas bumi sehingga lebih ramah lingkungan.
Selain itu, dalam proses tenaga nuklir, tidak terdapat proses pembakaran unsur
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Ibid.
Joshua Pearce, 2012, Limitation of Nuclear Power as a Sustainable Energy Source, Loc. Cit., hlm.

karbon sehingga tidak menimbulkan emisi CO2 19 , SOx20 , VHC 21 , NOx 22 yang
menjadi efek rumah kaca dan hujan asam.23
Limbah nuklir tidak akan dibuang ke lingkungan. Limbah nuklir
dimanfaatkan pada penggunaan zat radioaktif di rumah sakit untuk keperluan
diagnose dan terapi, industri-industri yang memanfaatkan zat radioaktif untuk
radiografi dan lembaga-lembaga penelitian untuk radioanalisis, dan sebagainya.24
Energi nuklir memiliki basis sumber daya yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan energi masyarakat dunia. Cadangan yang ada saat ini merupakan
cadangan yang cukup besar untuk mendukung produksi bahan bakar nuklir
19

Karbon dioksida (CO2) merupakan senyawa kimia anorganik yang memiliki berbagai penggunaan
komersial, dari produksi laser hingga karbonasi minuman ringan. Senyawa ini ada secara alami di lingkungan
bumi dan diproduksi dalam berbagai cara, sedangkan CO2 komersial biasa bersalah dari produk sampingan
proses industri. Dikutip dari https://www.amazine.co/26554/apa-itu-karbondioksida-sifat-kegunaan-efeklingkungannya/, pada tanggal 14 maret 2017, pukul 22:45 WITA
20 Sulfur Oksida (SOx) merupakan gas belerang atau belerang oksida, terdiri dari gas SO dan gas SO
2
3
yang keduanya mempunyai sifat berbeda. Gas SO2 sangat berbau tajam dan tidak mudah terbakar, sedangkan
gas SO3 bersifat sangat reaktif. Masalah yang ditimbulkan oleh polutan yang dibuat manusia adalah dalam hal
distribusinya yang tidak merata sehingga terkonsentrasi pada daerah tertentu, bukan dari jumlah
keseluruhannya, sedangkan polusi dari sumber alam biasanya lebih tersebar merata. Transportasi bukan
merupakan sumber utama polutan SOx tetapi pembakaran bahan bakar pada sumbernya merupakan sumber
utama polutan SOx, misalnya pembakaran batu arang, minyak bakar, gas, kayu dan sebagainya.
karbonDikutip dari https://putraprabu.wordpress.com/2008/12/17/sulfur-oksida-sox/, pada tanggal 14 Maret
2017, pukul 22:56 WITA.
21 Hidrokarbon (VHC), terdiri dari elemen hydrogen dan karbon. Sifat fisik HC dipengaruhi oleh
sejumlah atom karbon yang menyusun molekuk HC> HC merupakan bahan pencemar udara yang dapat
berbentuk gas, cairan maupun padatan. HC yang berupa gas akan tercampur dengan gas-gas hasil buangan
lainnya. Sedangkan bila berupa cair maka HC akan membentuk semacam kabut minyak, bila berbentuk
padatan akan membentuk asap yang pekat dan akhirnya menggumpal menjadi debu. Dikutip dari
https://ultrawomen.wordpress.com/2010/02/15/ hidrokarbon-hc/, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 23:02
WITA.
22 Nitrogen oksida (NOx) merupakan sebuah sebutan umum untuk mono-nitrogen oksida NO dan
NO2 (nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida). Gas ini dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen
di udara at pembakaran, terutama pada suhu tinggi. Di tempat-tempat dengan kepadatan lalu lintas yang
tinggi, seperti di kota-kota besar, jumlah nitrogen oksida yang dilepaskan ke udara agai polusi udara dapat
meningkat signifikan. Gas NOx terbentuk di semua tempat yang terdapat pembakaran – contohnya dalam
mesin. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/NOx, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 23:06 WITA.
23 Rizky Kusumawardani, Energi Nuklir Sebagai Alternatif Pengganti Energi Fosil, dikutip dari
http://www.kompasiana.com/kie-kiewardani/energi-nuklir-sebagai-alternatif-pengganti-energi-fosil_
550e8a4ea33311aa2dba8147, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 22:36 WITA.
24 Ibid.

selama beberapa dekade. Biaya bahan bakar nuklir hanya merupakan sebagian
kecil dari biaya listrik nuklir, proses bahan bakar yang lebih tinggi dalam
membuat sumber energi tersedia yang jauh lebih besar tanpa mempengaruhi posisi
dari tenaga nuklir tersebut. Selain itu, sumber daya energi nuklir dapat
diperpanjang melalui daur ulang bahan fisil25 dan pelaksanaan siklus bahan bakar
yang dapat mengkonversi uranium subur dan thorium menjadi bahan fisil. 26
Menemukan kebijakan yang efektif untuk merespon perubahan iklim
merupakan salah satu tantangan bagi pembangunan berkelanjutan. Energi nuklir
pada dasarnya merupakan energi yang bebas karbon yang berkontribusi untuk
mengurangi gas antropogenik GRK yang menginduksi pemanasan global serta
polusi atmosfer lokal. Hal ini dijadikan dasar agar energi nuklir menjadi opsi
pilihan energi yang bertujuan untuk mengatasi masalah perubahan iklim dengan
prinsip kehati-hatian dan tujuan berkelanjutan. Dalam memperluas basis modal
sumberdaya alam, energi nuklir merupakan energi yang konsisten dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan penciptaan dan penggunaan
efektif aset alam dan pencegahan kerusakan iklim untuk generasi mendatang.
Energi nuklir adalah energi yang paling potensial, berteknologi tinggi, aman,
memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan ramah lingkungan. 27
Banyaknya manfaat yang telah disumbangkan oleh nuklir, tidak menggugah
keinginan sebagian negara-negara untuk memanfaatkan nuklir dalam bidang
25

Terdapat dua jenis bahan bakar nuklir yaitu bahan fisil dan bahan fertile. Bahan fisil ialah suatu
unsur/atom yang langsung dapat memberikan reaksi pembelahan apabila dirinya menangkap neutron,
sedangkan bahan fertile ialah suatu unsur/atom yang setelah menangkap neutron tidak dapat langsung
membelah, tetapi membentuk bahan fisil. Sumber dari: https://realhiguain.wordpress.com/2009/12/13/
komponen-nuklir/, dikutip pada tanggal 13 Maret 2017, pukul 18:46.
26 Nuclear Energy Agency, Nuclear Energy in a Sustainable Development Perspective, Op.Cit., hlm. 9
27 Ibid, hlm. 8

energi yang jauh lebih besar. Ketakutan akan radiasi, pembuangan, dan berbagai
zat lain yang menurutnya membahayakan menyulutkan keinginan negara-negara
tersebut untuk menerapkan energi nuklir, namun sejatinya energi nuklir
merupakan energi yang paling baik untuk menanggulangi adanya kerusakan iklim
dan merupakan energi untuk kehidupan generasi mendatang.
Sehingga, dalam kaitan nuklir sebagai senjata pemusnah, energi untuk
menaggulangi perubahan iklim, sebagai kelangsungan kehidupan generasi
mendatang, serta dalam kaitan nuklir dengan radiasi dan pembuangannya yang
berbahaya, menjadi alasan penulis ingin melakukan suatu penelitian dan mengkaji
tentang “Perkembangan Pengaturan Teknologi Nuklir sebagai Energy for
Sustainable Development”.

B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimanakah perkembangan pengaturan teknologi nuklir (sebagai energy
for sustainable development) dalam lingkup internasional, regional, dan
nasional?

2.

Bagaimanakah implementasi pengaturan di negara maju dan negara
berkembang?

3.

Bagaimanakah kesiapan Indonesia dalam menerapkan nuklir energi sebagai
energy source for sustainability development?

C.

Tujuan Penelitian

Sebagai upaya memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan, maka perlu
dipertegas tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut:
1.

Menganalisis perkembangan pengaturan teknologi nuklir dalam lingkup internasional,
regional, dan nasional.

2.

Menganalisis implementasi pengaturan teknologi nuklir di negara maju dan negara
berkembang.

3.

Menjelaskan kesiapan Indonesia dalam menerapkan nuklir energi sebagai energy source for
sustainability development.

D.

Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi akademisi yang melakukan kajian terhadap
pengaturan teknologi nuklir sebagai energy for sustainable development.

2.

Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, guna
memperluas pengetauan dan menambah referensi khususnya mengenai halhal yang berkaitan dengan nuclear energy dalam penerapannya diberbagai
negara.
3.

Manfaat Praktis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga pemerintah yang memiliki tugas di
bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi
nuklir sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan energi yang aman, bernilai ekonomis, dan
ramah lingkungan.

E.

Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu,
ditemukan penelitian yang membahas tentang pengaturan energi nuklir. Namun
setelah dilakukan pendalaman terhadap substansi masalah, belum terdapat
penelitian yang secara khusus membahas tentang perkembangan pengaturan
energi nuklir sebagai energi untuk pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelusuran terdapat penelitian yang berkaitan dengan
pengaturan energi nuklir, yaitu:
1.

Artikel dalam IAEA Bulletin, 3/1995 oleh Mohamed ElBaradei, Edwin Nwogugu, dan John
Rames, dengan judul International law and nuclear energy: Overview of the legal framework
(The global legal order for the atom’s safe and peaceful uses is grounded on a mix of binding
norms and advisory regulations). Di dalam artikel ini, diuraikan tentang penggunaan energi
nuklir secara aman yang berdasar pada Statuta IAEA, namun tidak membahas tentang
perkembangan pengaturan energi nuklir.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Penemuan dan Perkembangan Energi Nuklir
1. Pengertian Energi Nuklir
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nuklir adalah berhubungan
atau dengan menggunakan inti atau energi (atom). 28 Tenaga nuklir merupakan
tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti,
termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. 29 Dapat dikatakan
bahwa tenaga nuklir adalah tenaga yang berasal dari inti atom yang dapat
menghasilkan tenaga yang sangat besar. Sedangkan ketenaganukliran adalah hal
yang berkatian dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan
dengan tenaga nuklir. 30 Pemanfaatan tenaga nuklir merupakan kegiatan yang
berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan,
penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan,
ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengolahan limbah radioaktif
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari hal-hal tersebut dapat diketahui

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai
Pustaka, Jakarta, hlm. 788
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Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1997 Tentang Ketenaganukliran
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Badan Tenaga Nuklir Nasional, Istilah-istilah dalam Bidang Nuklir, dikutip dari
http://www.batan.go.id/prod_hukum/istilah.php, diakses pada 5 Mei 2017 pukul 00:53
WITA
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bahwa pemanfaatan tenaga nuklir mempunyai cakupan yang sangat luas dalam hal
penggunaannya.31
Dalam fisika nuklir, dikenal adanya dua reaksi nuklir yakni reaksi fusi dan
reaksi fisi. Fusi nuklir (reaksi thermonuklir) merupakan sebuah proses saat dua
inti atom bergabung, membentuk inti atom yang lebih besar dan melepaskan
energi. Fusi nuklir merupakan sumber energi yang menyebabkan bintang bersinar
dan bom hidrogen meledak. 32 Ketika inti atom hasil tabrakan lebih ringan dari
besi, maka pada umumnya fusi nuklir melepaskan energi. Namun, ketika inti atom
hasil tabrakan lebih berat dari besi, maka pada umumnya fusi nuklir menyerap
energi.33
Sedangkan fisi nuklir adalah proses pembelahan inti menjadi bagian-bagian
yang hampir setara, reaksi ini melepaskan energi dan neutron dalam prosesnya,
sehingga ketika neutron ditangkap oleh inti lainnya yang tidak stabil, inti tersebut
akan membelah juga dan memicu reaksi berantai. 34 Reaksi fisi nuklir adalah
reaksi pembelahan inti atom (nukleus) akibat tubrukan dengan inti atom lainnya
sehingga menghasilkan energi dan atom baru yang memiliki massa lebih kecil.
Reaksi fisi menghasilkan radiasi

35

elektromagnetik, sedangkan reaksi fusi

Mira Benita Maharama, 2008, Skripsi: Pengaturan Hukum
Internasional Atas Pemanfaatan Tenaga Nuklir Dan DampakLingkungan Yang
Mungkin Ditimbulkannya, Universitas Sumatera Utara Medan, hlm.17
32 Fusi Nuklir, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Fusi_nuklir
diakses pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 09:59 WITA
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Ibid, diakses pada tanggal 6 Mei 2017, pukul 09:49
Teknologi Nuklir, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_nuklir diakses
pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 10:02 WITA
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Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel
atau gelombang, jika suatu inti tidak stabil, maka inti memiliki kelebihan
35

menghasilkan radiasi sinar alfa, beta dan gamma. Ketiga jenis radiasi terjadi
secara alami dimana radiasi sinar gamma adalah yang paling berbahaya dan
paling sulit ditahan.
Dari reaksi yang dihasilkan, Albert Einstein (1879-1955), melalui teori
Relativitas Khusus, mengungkapkan bahwa massa dapat dianggap sebagai bentuk
lain dari energi. Menurutnya, massa dapat diubah menjadi energi, dan dapat pula
membebaskan sejumlah energi, sehingga hal ini menjadi dasar dilakukannya
penelitian terkait nuklir sebagai energi.
Energi nuklir dihasilkan dengan menangkap panas dari atom yang terbelah
atau terpisah. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir, panas membuat uap dibuat
saat atom terbelah – yang disebut fisi nuklir. Saat atom terbelah, mereka
melepaskan panas. Bila proses tersebut dilakukan berulang-ulang, maka disebut
reaksi berantai (chain reaction). Pembangkit tenaga nuklir menggunakan uranium
sebagai bahan dasar pada proses fisi. Panas yang dihasilkan dari proses fisi dapat
mendidihkan air dan menciptakan uap yang dapat memutar turbin. Saat turbin
berputar, generator akan menyala dan medan magnetnya menghasilkan listrik.
Listrik kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-harinya.36

energi dan tidak dapat bertahan sehingga inti akan melepaskan kelebihan
energi, dan memungkinkan inti untuk melepaskan satu atau dua partikel dan
gelombang sekaligus. Namun, setiap inti yang tidak stabil mengeluarkan
energi atau partikel radiasi yang berbeda. Sumber Pengenalan Radiasi,
dikutip
dari
http://www.batan.go.id/pusdiklat/elearning/proteksiradiasi/pengenalan
_radiasi/1-2.htm, diakses pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 10:12 WITA
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2. Sejarah Energi Nuklir
Telah menjadi sifat manusia untuk menguji, mengamati, dan bermimpi.
Sejarah energi nuklir merupakan kisah mimpi berabad-abad yang lalu dan telah
menjadi kenyataan. Para filsuf Yunani Kuno pertama kali mengembangkan
gagasan bahwa semua materi terdiri dari partikel tak terlihat yang disebut dengan
atom. Kata atom, berasal dari Bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti tak
terpisahkan. Para ilmuwan pada abad ke-18 dan ke-19 merevisi konsep tersebut
berdasarkan eksperimen mereka.37
Awal penemuan nuklir oleh manusia adalah ketika Wilhem K. Roentgen
(1845-1923), seorang fisikawan berkebangsaan Jerman, pada tahun 1895
menemukan jenis sinar yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Karena sinar
tersebut belum dikenal, maka sinar tersebut dinamakan sinar X. Untuk
menghargai jasa beliau, maka sinar tersebut dinamai dengan Sinar Roentgen.38
Setelah penemuan sinar X, berselang satu tahun ditemukanlah gejala
radioaktivitas oleh fisikawan Perancis, Antonie Henri Becquerel ketika ia
melakukan percobaan plat-plat fotonya diburamkan oleh sinar dari uranium 39 ,
dimana selanjutnya bahan yang memiliki sifat yang sama lebih dikenal dengan
istilah bahan radioaktif. Pada tahun 1989, pasangan suami-istri berkebangsaan
Perancis, Pierre Currie (1859-1905) dan Marie Currie (1867-1905) memulai
proyek yang berujung pada penemuan unsur baru yaitu Polonium (Po) dan

United States Nuclear Regulatory Commission, What is Nuclear Energy?, Ibid, hlm. 3
Mukhlis Akhadi, 1997, Memahami Asas Optimalisasi dalam proteksi Radiasi, Bulletin
ALARA Vo. 1 No. 1, hlm. 1
39 Unsur Uranium (U), pertama kali ditemukan oleh Antonie Henri Becquerel.
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Radium (Ra) yang dapat memiliki sifat yang sama dengan unsur Uranium (U),
unsur-unsur ini dapat memancarkan radiasi secara spontan.40
Pada tahun 1900, fisikawan mengetahui bahwa atom mengandung sejumlah
besar energi. Fisikawan Inggris Ernest Rutherford (1871-1937) bersama dengan
Frederick Soddy (1877-1956) menerangkan peluruhan radioaktif yang mengubah
unsur seperti radium menjadi unsur lain sambil menghasilkan energi. Sehingga
Rutherford disebut Bapak Ilmu Nuklir karena kontribusinya terhadap teori
struktur atom. Pada tahun 1904, ia menulis:41
“If it were ever possible to control at will the rate of disintegration of the
radio elements, an enormous amount of energy could be obtained from a small
amount of matter.”42
Berselang tiga tahun, Albert Einstein (1879-1955) berkebangsaan Jerman,
menunjukkan kesetaraan massa dan energi dalam persamaan E=mc2, atau “energi
sama dengan massa kali kecepatan cahaya kuadrat”, sebagai bagian dari Teori
Kenisbian (Relativity) Khusus. Persamaan ini bahkan meramalkan bahwa energi
yang amat besar terkunci di dalam materi dan dapat dilepaskan.43
Pada tahun 1910, Soddy mengusulkan adanya isotop – bentuk unsur yang
memiliki sifat-sifat kimia sama tetapi berat atomnya berbeda. Pada tahun 1911,
Aan Febriyanto, Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kepemilikan
dan Pengembangan Teknologi Nuklir Bagi Negara Perjanjian Nonproliferasi
Nuklir, Op. Cit., hlm. 37, selanjutnya dapat dilihat pada
http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nuklir-sejarahpenemuan-dan.html, diakses pada tangal 8 Mei 2015, pukul 16:18 WITA
40
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Indonesian translation: Jika memungkinkan untuk mengendalikan seberapa besar
tingkat disentegritas unsur radio, sejumlah energi dapat diperoleh dari sejumlah materi kecil
tersebut.
43 United States Nuclear Regulatory Commission, What is Nuclear Energy?, Loc.Cit. hlm. 4
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Rutherford dengan menggunakan partikel Alpha, menyelidiki bagian dalam atom
dan menemukan intinya yang berat. Pada tahun 1913, Francis William Aston
(1877-1945), seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris, secara meyakinkan
menunjukkan adanya isotop. Ahli fisika Denmark, Niels Henrik David Bohr
(1885-1962) mengajukan teorinya berdasarkan apa yang telah ditemukan oleh
Rutherford dan teori kuantum ahli fisika Jerman, Max Planck (1858-1947). Pada
tahun 1919, Rutherford menunjukkan perubahan nitrogen menjadi oksigen dan
hydrogen setelah dibentur oleh partikel Alpha44. Ini adalah nuklir pertama yang
diamati oleh manusia.45
Pada tahun 1928, dalam langkah-langkah pertama ke arah pemahaman dasar
mengenai nuklir, Edward Condon (1902-1974), Ronald Wilfred Gurney (18981953) dan George Gamow (1904-1968), orang-orang berkebangsaan Amerika
yang lahir di Rusia, dalam penyelidikan tersendiri, menerangkan bagaimana
partikel Alpha dipancarkan dari inti. Deuterium, isotop berat hidrogen yang
kemudian dipakai dalam bom hidrogen (bom-H) yang pertama, ditemukan ahli
kimia Amerika, Harold Urey (1893-1981) pada tahun 1931.
Berselang satu tahun, ahli fisika Inggris John Cockroft (1897-1967) dan ahli
fisika Irlandia Ernest Walton (1903-1995) bekerja sama dalam mengubah litium

Partikel Alpha (dinamakan sesuai huruf pertama pada abjad Yunani, α)
adalah bentuk radiasi partikel yang sangat menyebabkan ionisasi, dan
kemampuan penetrasinya rendah. Partikel tersebut terdiri dari dua buah
proton dan dua buah neutron yang terikat menjadi sebuah partikel yang
identik dengan nukleus helium, dan karenanya dapat ditulis juga sebagai
He2+.
44

Unknown, Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Nuklir, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, hlm. 34
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menjadi inti helium, memakai proton yang dipercepat dengan alat pemecah atom
sederhana. Ini merupakan pembuktian eksperimental yang pertama terhadap
rumus Einstein, E=mc2. Neutron, partikel penyusun atom yang ternyata
merupakan kunci ke arah pembelahan inti, ditemukan oleh ahli fisika Inggris
James Chadwick (1891-1974).
Pada tahun 1933, Irene Joliot-Curie (1897-1956) yang merupakan anak dari
Marie dan Pierre Curie bersama suaminya Frederic Joliot-Curie (1900-1958), ahli
fisika Perancis, menunjukkan bahwa beberapa atom yang stabil, mengambil reaksi
nuklir bila dibentur oleh partikel Alpha dan berubah menjadi isotop tak stabil
berumur pendek. Inilah keradioaktifan berumur buatan pertama.
Pada tahun 1934, seorang fisikawan bernama Enrico Ferni melakukan suatu
penelitian di Roma yang menunjukkan bahwa neutron dapat membagi menjadi
banyak atom. Penelitian ini juga mengejutkan Ferni, karena pada saat ia
menembaki uranium dengan neurton, ia tidak mendapatkan elemen-elemen yang
ia ekspektasikan, bahkan hasil tersebut lebih dari apa yang ia harapkan.46
Pada tahun 1938, Hans Bethe (1906-2005) di Amerika Serikat berteori bahwa
energi matahari berasal dari reaksi fusi, suatu proses yang memadukan dua inti
ringan dan melepaskan energi yang jumlahnya besar. Istilah reaksi ini yang kini
menghasilkan ledakan bom-H. Pada tahun 1939, Otto Hahn (1879-1968) dan Fritz
Strassmann (1902-1980) di Berlin menembaki uranium dengan neutron dan
menemukan unsur Barium (Ba) yang lebih ringan sebagai hasil dari reaksi itu,
tetapi tidak dapat menjelaskan percobaan munculnya Barium (Ba) tersebut.
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United States Nuclear Regulatory Commission, What is Nuclear Energy?, Ibid., hlm. 4

Pelarian Jerman, Otto Frisch (1904-1979) dan Lise Meitner (1878-1968)
menjelaskan percobaan Hahn dan Strassmann tentang fisi yang merupakan
pembelahan suatu inti berat menjadi inti-inti yang lebih ringan, misalnya inti
Barium, dengan melepaskan banyak energi. Frederic Joliot-Curie menunjukkan
bahwa fisi suatu atom uranium oleh satu neutron menghasilkan dua atau tiga
neutron bebas. Ini menyarankan kemungkinan reaksi berantai. Jumlah uranium
yang dibutuhkan untuk membuat reaksi berantai mandiri disebut massa kritis
(critical mass). 47 Dalam reaksi ini neutron baru melanjutkan dan memperluas
reaksi yang dimulai oleh pembenturan neutron awal. Bohr telah meramalkan
bahwa Uranium-23548 akan membelah diri bila ditembak neutron, tetapi U-235
merupakan unsur yang sangat langka. Albert Einstein di Amerika Serikat pada
Lembaga Penelaahan Lanjut memperingatkan Presiden Roosevelt akan bahaya
militer dari energi atom.49
Pada tahun 1940, para ahli kimia di Universitas California yang dipimpin
oleh Glenn Seaborg (1912-1999) dan Edwin McMillan (1907-1991) menemukan
Plutonium50, hasil penembakan U-238 yang radioaktif, dan pengganti yang baik
dari U-235 yang langka. Metode difusi gas untuk memisahkan isotop-isotop
47
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Uranium-235 adalah isotop uranium yang ketersediaannya hanya
sekitar 0,72% dari uranium alam. Uranium-235 adalah fisil berbeda dengan
Uranium-238 dimana ia dapat mempertahankan fisi reaksi berantai. Ini
adalah satu-satunya isotop fisil yang ditemukan dalam jumlah yang signifikan
di alam.
48

49

United States Nuclear Regulatory Commission, What is Nuclear Energy?, Loc. Cit.

Plutonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang
memiliki lambang Pu dan nomor atom 94. Ia merupakan unsur radioaktif
transuranium yang langka dan merupakan logam aktinida dengan
penampilan berwarna putih keperakan .
50

Uranium dikembangkan oleh Universitas Kolombia. Pada awal tahun 1942,
sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Enrico Ferni berkumpul di Universitas
Chicago untuk mengembangkan teori mereka. Pada November 1942, mereka
memulai menggunakan reaktor nuklir 51 pertama yang dikenal sebagai Chicago
Pile-1. Pada tanggal 2 Desember 1942, para peneliti ini telah siap untuk
mendemonstrasikan reaktor nuklir pertama, sehingga pada pukul 3:25 p.m., waktu
Chicago, reaksi nuklir telah self-sustaining. Dunia telah memasuki abad nuklir.52
Kontroversi mengenai senjata nuklir sebenarnya telah muncul sebelum
senjata pemusnah ini terwujud menjadi kenyataan. Hal ini bermula pada awal
Perang Dunia II dengan adanya kekhawatiran, khususnya diantara para ahli fisika
di Barat, bahwa Adolf Hitler53 telah memiliki kemampuan untuk mengembangkan
senjata nuklir. Atas permintaan kawannya, Leo Szilard54, pada tanggal 2 Agustus

Reaktor nuklir adalah suatu tempat atau perangkat yang digunakan
untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir
berantai pada laju yang tetap. Berbeda dengan bom nuklir, yang reaksi
berantainya terjadi pada orde pecahan detik dan tidak terkontrol.
51
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Adolf Hitler (20 April 1889 – 30 April 1945) adalah seorang politisi
Jerman dan ketua Partai Nazi (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
(NSDAP); Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional) kelahiranAustria. Ia
menjabat sebagai Kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator
Jerman Nazi bergelar Führer und Reichskanzler. mulai tahun 1934 sampai
1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan
Holocaust.
54 Leo Szilard (11 Februari 1898 – 30 Mei 1964) adalah seorang
fisikawan Hungaria- Amerika dan penemu. Dia menemukan reaksi berantai
nuklir pada tahun 1933, mematenkan ide reaktor nuklir dengan Enrico
Fermi, dan pada akhir 1939 menulis surat untuk ditandatangani Albert
Einstein yang mengakibatkan Proyek Manhattan yang membangun bom
atom.
53

1939, Albert Einstein55 menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin
D. Roosevelt yang intinya antara lain menyarankan agar Amerika Serikat
mengembangkan bom atom sebelum Nazi56 membuatnya, seperti yang dinyatakan
dalam suratnya:57
“I believe therefore that it is my duty to bring to your attention that extremely
powerful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type,
carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port
together with some of the surrounding territory”.
Arah perkembangan teknologi nuklir berikutnya tidak terlepas dari situasi
politik dunia pada saat itu, hingga perkembangan teknologi nuklir mengarah ke
pembuatan senjata untuk perang berupa bom nuklir. Dibawah pengarahan Enrico
Ferni (1901-1954), berlangsung reaksi berantai pertama dalam proyek yang
Albert Einstein (14 Maret 1879 – 18 April 1955) adalah seorang
ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam
abad ke-20. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak
menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum,mekanika statistika,
dankosmologi. Dia dianugerahi Penghargaan Nobel dalam Fisika pada tahun
1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan "pengabdiannya bagi
Fisika Teoretis".
56 Nazi, atau secara resmi Nasional Sosialisme (Nationalsozialismus),
merujuk pada sebuah ideologi totalitarian Partai Nazi (Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP) di bawah kepemimpinan Adolf Hitler.
Kata ini juga merujuk pada kebijakan yang dianut oleh pemerintahan Jerman
pada tahun 1933 – 1945, sebuah periode yang kemudian dikenal sebagai
Jerman Nazi atau Reich Ketiga. Kata Nazi jadi merupakan singkatan Nasional
Sosialisme atau Nationalsozialismus di bahasa Jerman. Sampai hari ini orangorang yang berhaluan ekstrem kanan dan rasisme sering disebut sebagai
Neonazi.
57 Dian Wirengjurit, 2002, Kawasan Damai Dan Bebas Senta Nuklir,
Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 9-11, selanjutnya dapat dilihat pada Aan
Febriyanto, Skripsi: Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kepemilikan
dan Pengembangan Teknologi Nuklir Bagi Negara Perjanjian Nonproliferasi
Nuklir, hlm. 37
55

diprakarsai dan dikoordinasi oleh Arthur Holly Compton (1892-1962). Suatu
program atom militer Amerika Serikat dengan nama “Manhattan Project” 58 ,
dibentuk dibawah pimpinan Mayor Jenderal Leslie R. Groves. Di Oak Ridge
Tennessee, spektrometer massa dipergunakan untuk memproduksi U-235 murni di
bawah pengarahan Ernest Orlando Lawrence (1901-1958). Pembangunan
laboratorium bom atom dimulai di Los Alamos, New Mexico, di bawah
pengarahan Julius Robert Oppenheimer (1904-1967). 59
Proyek Manhattan menghasilkan rancangan, produksi, dan peledakan dari
tiga bom nuklir pada tahun 1945. Yang pertama menggunakan Plutonium di
bangun di Hanford pada tahun 1943, dan dicoba pertama kali di Situs Trinity,
akhirnya bom atom pertama pada tes nuklir pertama dunia yang terletak di
diletuskan di Alamogordo, New Mexico, pada 16 Juli 1945. Yang kedua, boma
Uranium disebut Little Boy 60 diledakkan pada 6 Agustus di kota Hiroshima,

Proyek Manhattan adalah sebuah percobaan dalam Perang Dunia II
untuk mengembangkan senjata nuklir pertama oleh Amerika Serikat dengan
bantuan dari Britania Raya dan Kanada. Risetnya diatur oleh fisikawan
Amerika Julius Robert Oppenheimer, dan keseluruhan oleh Jenderal Leslie R.
Groves setelah menjadi jelas bahwa senjata berdasarkan fisi nuklir dapat
dikembangkan dan bahwa Jerman Nazi juga sedang mengembangkan senjata
sejenis.
58
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Little Boy adalah sebuah kode nama yang diberikan kepada senjata
nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada hari Senin, 6 Agustus 1945.
Dia dijatuhkan dari sebuah pesawat B-29 Flying Superfortress bernama Enola
Gay yang dipiloti oleh Letkol. Paul W. Tibbets, dari sekitar ketinggian 9.450 m
(31.000 kaki). Senjata ini meledak pada 8.15 pagi (waktu Jepang) ketika dia
mencapai ketinggian 550 meter.
60

Jepang. Yang ketiga, bom plutonium disebut Fat Man 61 , diledakkan pada 9
Agustus pada tahun yang sama di kota Nagasaki, Jepang.62
Penggunaan bom atom atas Hiroshima dan Nagasaki memang telah berhasil
mengakhiri Perang Dunia II untuk kemenangan pihak sekutu. Namun, di lain
pihak pengalaman itu juga telah mengubah sikap sebagian masyarakat dunia akan
bahaya penggunaan senjata nuklir dalam situasi perang. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa kebutuhan untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir justru
telah dirasakan oleh masyrakat internasional. Buktinya, dalam resolusi pertama
yang dihasilkan oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(selanjutnya disebut “PBB”) pada tanggal 24 Januari 1946, Resolusi No. 1 (I)
“Establishment of a commission to deal with the problems raised by the discovery
of atomic energy” memberi mandat kepada komisi yang dibentuk untuk
memberikan rekomendasi mengenai cara-cara penghapusan senjata-senjata nuklir
dari sistem persenjataan dunia.63
Setelah perang, pemerintahan Amerika Serikat mendorong pembangunan dari
pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai. Komisi Energi Atom (Atomic

Fat Man adalah nama kode dari bom nuklir yang dijatuhkan Amerika
Serikat di Nagasaki, Jepang pada 9 Agustus 1945. Pada saat itu Fat Man
merupakan bom nuklir kedua yang digunakan dalam perang serta
merupakan ledakan nuklir buatan manusia yang ketiga. Nama juga lebih
mengacu secara umum untuk desain senjata nuklir awal senjata AS
berdasarkan model "Fat Man". Itu adalah ledakan jenis senjata dengan inti
plutonium, mirip dengan "Gadget", perangkat eksperimental diledakkan
hanya sebulan sebelumnya di New Mexico.
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Sejarah
Energi
Nuklir,
dikutip
dari
http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nuklir-sejarah-penemuan-dan.html,
diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 14:16 WITA
63 Dian Wirengjurit, Kawasan Damai Dan Bebas Senta Nuklir, Loc. Cit.
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Energy Commission/ AEC) terbentuk dari congress yang dilaksanakan pada tahun
1946. AEC mengizinkan pembangunan Reaktor Peternak Eksperimen I di sebuah
lokasi di Idaho. Reaktor tersebut menghasilkan listrik pertama dari energi nuklir
pada tanggal 20 Desember 1951. Dari hasil eksperimen ini, munculnya banyak
industri swasta yang bergabung untuk mengambangkan reaktor air, sehingga
industri tenaga nuklir berkembang secara berangsur-angsur pada tahun 1960-an.
Energi nuklir telah menyumbang 22% produksi listrik.64

B. Nuklir dalam Pembangunan Berkelanjutan
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Pengertian pembangunan berkelanjutan yang paling banyak diterima oleh
negara-negara, sebagaimana yang terdapat dalam laporan PBB pada tahun 1987
tentang Our Common Future65 adalah: “Pembangunan berkelanjutan merupakan
pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa khawatir tentang
kemampuan dari generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka
sendiri”. Laporan tersebut biasa disebut sebagai Laporan Brundtland 1 66 , yang

United States Nuclear Regulatory Commission, What is Nuclear Energy?, Op.Cit., pg. 8-9
United Nations, 1987, Development and International Co-operation: Environment,
Report of The World Commission on Environment and Development, UN document A/42/427,
UN, New York.
64
65

The Report Our Common Future was released in October 1987 by the
World Commission on Environment and Development chaired by Gro Harlem
Brundtland.
66

mencatat bahwa definisi dari pembangunan berkelanjutan tergantung pada dua
gagasan utama, yaitu:67
- Konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan pokok masyarakat miskin,
yang prioritas utamanya harus diberikan; dan
- “Gagasan dari keterbatasan yang diberlakukan oleh negara teknologi dan
organsasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi
kebutuhan sekarang dan masa depan.”
Perhatian utama konsep pembangunan berkelanjutan saat ini dapat dilihat
sebagai hasil dari definisi yang diberikan oleh laporan Brundtland. Secara umum,
hal tersebut dapat dicirkan sebagai keprihatinan mengenai:68
- Penipisan sumber daya yang terbatas;
- Daya dukung ekosistem;
- Ekuitas intergenerasional;
- Ekuitas intragenerasional;
- Kebutuhan bahan untuk pembangunan manusia;
- Kebutuhan non-material untuk pembangunan manusia.
Isu-isu yang timbul dalam konteks kekhawatiran ini dikelompokkan dalam
tiga bagian utama, sesuai dengan tiga “pilar” yang telah dijelaskan dalam
Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan pada Deklarasi
Umum PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2002:69

International Atomic Energy Agency, 2016, Nuclear Power and Sustainable
Development, Marketing and Sales Unit, Publishing Section of International Atomic Energy
Agency, Vienna, hlm. 3
68 International Atomic Energy Agency, Nuclear Power and Sustainable Development, Ibid.
67

69

United Nations, 2002, Plan of Implementation of the World Summit on

- Pilar ekonomi berkelanjutan berkaitan dengan pemeliharaan, akumulasi,
dan penggunaan berbagai kategori modal: human made (infrastuktur, dan
permesinan), alam (sumber daya mineral, hutan, udara bersih dan air), dan
modal sosial/ manusaia (institusi dan pengetahuan);
- Pilar

lingkungan

mencakup

pelestarian

sumber

daya

alam

dan

keanekaragaman hayati, serta perlindungan habitat dan ekosistem.
Perhatian utama dari pilar ini adalah memastikan bahwa modal alam,
termasuk daya dukung ekosistem (sebagaimana ditentukan oleh sifat siklus
biogeokimia kritis) tidak akan habis;
- Pilar sosial mencakup “kebutuhan”, sebagaimana yang telah didefenisikan
dalam laporan Brundtland. Kebutuhan yang tidak terbatas pada dasar-dasar
kebutuhan saja, seperti makanan, air, energi, tempat tinggal dan kesehatan,
namun diperluas ke bidang-bidang yang mencakup pendidikan, rekreasi,
budaya, aktivitas politik, pemerintahan yang baik, institusi yang kompeten,
hubungan sosial, dan keadlian baik intra dan antargenerasi.
Pembangunan berkelanjutan ditandai oleh gagasan tentang keberlanjutan
yang kuat dan keberlanjutan yang lemah. Perbedaan utama antara kedua konsep
ini terletak pada kesediaan untuk menerima kemungkinan adanya substitusi antara
berbagai bentuk modal: alam (sumber daya mineral dan daya dukung ekosistem),
buatan manusia (infrastruktur dan permesinan), dan sosial/ manusia (institusi dan
pengetahuan). Pendukung keberlanjutan yang kuat berpendapat bahwa beberapa
jenis modal alam tidak dapat digantikan oleh sumber daya manusaia atau modal

Sustainable Development, UN document A/CONF.199/20, UN, New York.

sosial. Penipisan jenis modal alam ini merupakan kerugian ireversibel dan perlu
dihindari. Sebaliknya, pendukung keberlanjutan yang lemah percaya bahwa modal
buatan manusia dan sosial dapat menggantikan modal alam selamanya.70
Isu pembangunan berkelanjutan yang timbul dalam konteks ketiga pilar ini
menimbulkan keterkaitan, yang berarti bahwa hubungan antara satu pilar dengan
pilar lainnya terkait erat, serta apa yang terjadi pada satu pilar akan berdampak
pada pilar lainnya. Kebutuhan dasar manusia seperti perdamaian, pengembangan,
dan lingkungan telah menjadi fokus pada laporan Brundtland. Hal tersebut telah
diakui oleh para pemimpin politik, ilmuwan, panel tingkat tinggi, konferensi PBB
global dan Konferensi Tingkat Tinggi (selanjutnya disebut “KTT”). Sehingga
pada bulan September 2015, PBB telah mengadopsi agenda pembangunan pasca2015, yang mana agenda tersebut menetapkan rencana aksi hingga 2030 untuk
umat manusia, planet dan kemakmuran.
Agenda utama yang telah ditetapkan adalah seperangkat Sustainable
Development Goals (selanjutnya disebut “SDGs”) global yang baru untuk
membangun terciptanya Millenium Development Goals (selanjutnya disebut
“MDGs”). Agenda ini bertujuan untuk mengalihkan dunia ke jalur berkelanjutan
dimana kelestarian lingkungan, inklusi sosial, dan pembangunan ekonomi
memiliki kedudukan yang setara. Secara khusus, SDGs telah menetapkan tujuan
pada sektor sosial dan menggabungkan tujuan pada kualitas lingkungan (yang

International Atomic Energy Agency, Nuclear Power and Sustainable
Development, Op. Cit., hlm. 4. Selanjutnya dapat dilihat pada, Neumayer, E.,
2003, Weak Versus Strong Sustainability, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham.
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berkaitan dengan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, daforestasi,
dan lautan) dan kemajuan ekonomi berkelanjutan (sumber energi berkelanjutan,
membangun kota-kota yang berkelanjutan, dan mempromosikan pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan). Meskipun 17 SDG merupakan elemen yang
terpisah, namun adanya hubungan keterkaitan yang kuat yang menghubungkan
SDGs tersebut. Sifat yang terintegrasi dari SDGs menyeimbangkan tiga dimensi
pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan.71

International Atomic Energy Agency, Nuclear Power and Sustainable Development,
Ibid., hlm. 6
71

Gambar 1. SDGs PBB dan keterkaitannya. Diadaptasi dari Ref. dengan izin.
Catatan: lebar garis menunjukkan rasio target yang menghubungkan dua tujuan
(yaitu jumlah tautan antara dua sasaran dibagi dengan jumlah target di bawah dua
sasaran). (United Nations, 2015, Global Sustainable Development Report, UN,
New York.)

Kerangka pembangunan berkelanjutan telah banyak digunakan untuk
mengevaluasi sistem energi yang berbeda. Misalnya, kekhawatiran menipisnya
sumber daya yang terbatas tercermin dalam cadangan produksi. Kekhawatiran
mengenai daya dukung ekosistem dapat ditemukan dalam analisis emisi dari
rantai energi dan penilaian tantangan pengelolaan limbah yang ditimbulkan oleh
berbagai teknologi. Baru-baru ini, istilah perhubungan semakin banyak digunakan
untuk menggambarkan saling ketergantungan dalam mengelola sumber daya.
Misalnya, perhubungan energi-air-makanan mengacu pada sinergi dan pertukaran
antara penggunaan energi dan produksi pangan. Secara keseluruhan, baik
preoccupations dan teknik pembangunan berkelanjutan telah banyak digunakan
untuk tujuan evaluasi komparatif sistem energi.
Tenaga nuklir dalam isu keberlanjutan, telah menimbulkan kontroversi yang
besar karena energi yang dihasilkan adalah energi rendah karbon namun adapula
kekhawatiran masyarakat terkait dengan risiko kecelakaan serta masalah
kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah radioaktif.72
Akhirnya, negara-negara anggota sepakat untuk tidak menyetujui mengenai
peran tenaga nuklir dalam pembangunan berkelanjutan, namun juga sepakat
bahwa “pilihan energi nuklir ada pada negara-negara”. Satu tahun kemudian, pada
tahun

2001,

Berkelanjutan

Rencana

Pelaksanaan

menyerukan

KTT

serangkaian

Dunia

tindakan

tentang
untuk

Pembangunan

mempromosikan

tersedianya cadangan energi bersih dan terjangkau dan menjadikan energi sebagai
salah satu fokus, khususnya untuk mempromosikan sumber energi terbarukan,
International Atomic Energy Agency, Nuclear Power and Sustainable Development,
Ibid., hlm. 6
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peningkatan efisiensi dan teknologi negara maju, termasuk teknologi bahan bakar
fosil yang lebih bersih. Dalam konteks ini, tenaga nuklir termasuk dalam kategori
teknologi energi maju, sehingga nuklir merupakan SDGs yang dilihat sebagai
prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempengaruhi keadaan
sosial (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kesetaraan gender), serta
mengurangi dampak kerusakan iklim.

2. Energi dalam Pembangunan Berkelanjutan
Salah satu dari dua konsep utama yang mendasari definisi pembangunan
berkelanjutan, seperti yang dikemukakan dalam laporan Brundtland adalah
mengenai konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan pokok masyarakat miskin,
yang prioritas utamanya harus diberikan. Hal ini berkaitan dengan sumberdaya
dan kebutuhan rumah tangga seperti air, kesehatan, dan sanitasi energi, serta
aspek sosial seperti kemanan manusaia, inklusi sosial, dan martabat. Kebutuhan
ini paling baik tercermin dalam MDGs PBB yang ditetapkan pada tahun 2000
untuk periode 15 tahun hingga 2015. Tujuan MDGs yang spesifik dan berjangka
waktu adalah untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dalam banyak aspek.
Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada MDGs spesifik yang barkaitan dengan
layanan energi modern, sehingga semakin diakui bahwa tidak akan ada tujuan
pembangunan yang akan dicapai tanpa adanya energi yang terjangkau, dapat
diakses, dan dapat diandalkan. 73 Keterkaitan yang kuat antara akses terhadap
For example, the MDG to achieve universal primary education is linked to
energy availability in that study after dusk requires illumination; many
children, especially girls, do not attend primary school because they have to
73

energi dan pengurangan kemiskinan – juga dalam kaitannya dengan perubahan
iklim – juga tercermin dalam Pernyataan Visi Sekretaris Jenderal yang berjudul
“Sustainable Energy for All”, yang dirilis pada bulan November 2011. 74 Tiga
tujuan terkait yang akan dicapai pada tahun 2030 ditetapkan dalam inisiatif: untuk
memastikan akses universal terhadap layanan energi modern, menggandakan
tingkat peningkatan efisiensi energi dan menggandakan pangsa energi terbarukan
dalam baruan energi global.
Menyusul Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB (Rio +20) pada Juni
2012, sebuah proses dimulai untuk merumuskan serangkaian SDG global baru.
Pada bulan Agustus 2015, untuk pertama kalinya tujuan khusus untuk energi
dikomunikasikan di KTT PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDG 7):
“memastikan adanya akses untuk energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan,
dan modern untuk semua”. Dalam SDG 7 adanya target (7.1-7.3) dan sarana
implementasi (7a dan 7b) sebagai berikut: 75
7. 1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan energi
yang terjangkau, handal, dan modern.

carry wood and water to meet family subsistence needs. The MDG to reduce
child mortality is linked to energy via the health impacts of unboiled water and
respiratory illness caused by indoor air pollution from traditional fuels and
stoves, both of which directly contribute to infant and child disease and
mortality.
74 United Nations, 2011, Sustainable Energy for All: A Vision Statement by
Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, UN, New York.
75 United Nations, 2015, UN Resolution 70/1, Transforming our World: The
2030 Agenda for Sustainable Development, UN document A/RES/70/1, UN,
New York.

7. 2 Pada tahun 2030, adanya peningkatan secara substansial terhadap pangsa
energi terbarukan dalam baruan energi global.
7. 3 Pada tahun 2030, adanya dua kali lipat global peningkatan efisiensi
energi.
7. a Pada 2030, adanya peningkatan kerjasama internasional untuk
memfasilitasi akses terhadap penelitian dan teknologi energi bersih,
termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi bahan bakar
fosil yang lebih maju dan bersih, serta mendorong investasi di bidang
infrastruktut energi dan teknologi energi bersih.
7. b Pada 2030, adanya perluasan infrastruktur dan peningkatan teknologi
untuk memasok layanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua
negara berkembang, khususnya negara-negara terbelakang dan negaranegara berkembang yang mencakup pulau-pulau kecil dan negara-negara
berkembang yang terkurung daratan, sesuai dengan program pendukung
masing-masing.
Energi juga termasuk dalam kelompok SDGs lainnya. Salah satu contohnya
adalah SDG 13 tentang Perubahan Iklim, dimana indikator terkait energi dapat
mengukur kemajuan dalam mencapai target yang bertujuan mengintegrasikan
langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan
nasional. Dengan demikian, selain mempromosikan energi yang berkelanjutan
untuk semua, tujuannya juga menyerukan agar dapat mengatasi bahaya perubahan
iklim dengan cepat membatasi emisi gas rumah kaca dari enegi, industri,
pertanian, perubahan lingkungan, dan penggunaan lahan. Selain perubahan iklim,

SDG7 memiliki kaitan tujuan dan target dengan SDG lainnya, seperti yang
digambarkan pada gambar 2.76

International Atomic Energy Agency, Nuclear Power and Sustainable Development,
Op.Cit., hlm. 6
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Energi merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan
untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, sistem energi saat ini
menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu ditangani secara komprehensif.
Tantangan utama yang pertama adalah kurangnya akses energi dan energi
yang dibutuhkan untuk mendorong negara-negara berkembang. Meskipun telah
ada upaya signifikan yang dilakukan oleh pemerintah nasional dan komunitas
internasional, akses utama terhadap bahan bakar non-padat77 tetap meningkat pada
58% di tahun 2010 dan 59% pada tahun 2012. Sekitar 1,1 miliar orang di seluruh
dunia masih diperkirakan hidup tanpa listrik. Tanpa akses ke perangkat energi
dasar, perangkat yang terjangkau, hemat tenaga kerja, dan pencahayaan yang
cukup, orang-orang ini merupakan orang-orang yang akan kehilangan kesempatan
ekonomi dan pendidikannya, terutama untuk perempuan dan anak-anak
perempuan.78
Konsumsi yang terus meningkat, tidak selalu mengarah pada tingkat
kesejahteraan yang terus meningkat.79 Namun demikian, perluasan pasokan energi
pasti akan dibutuhkan dalam dekade-dekade selanjutnya untuk mengurangi
kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Selain akses dasar di
tingkat rumah tangga, energi juga merupakan prasyarat bagi pembangunan
ekonomi. Masyarakat miskin lebih memanfaatkan peluang modern dunia sebagai
77

Bahan bakar seperti minyak dan gas bumi.

International Energy Agency, 2015, Sustainable Energy for All 2015:
Progress Toward Sustainable Energy, World Bank, Washington, DC.
79 United Nations Development Program, Human Development Reports,
UNDP (2014), http://hdr.undp.org/en/data (Indeks komposit berdasarkan
ukuran kesehatan, umur panjang, standar pendidikan, dan kehidupan
ekonomi standar.)
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kondisi agar pendapatannya meningkat, tetapi hal ini membutuhkan energi yang
lebih tinggi dan kapasitas produksi yang lebih tinggi.
Tantangan utama kedua adalah bahwa emisi terkait energi perlu dikurangi
untuk mencegah dampak kesehatan yang buruk dan dampak serius pada
ekosistem, daratan, dan air. Sejak tahap awal industrialisasi produksi energi
menyebabkan tingginya tingkat polusi udara dan air lokal. 80 Kemajuan dalam
kemampuan ilmiah dalam beberapa dekade terakhir mengungkapkan efek
lingkungan dan kesehatan manusia terkait dengan produksi energi. 81 Pembakaran
bahan bakar fosil bertanggung jawab terhadap emisi polutan udara substansial dan
memainkan peran utama dalam pembentukan PM2.582, ozon dipermukaan tanah

Interacademy Council, 2007, Lighting the Way: Toward a Sustainable
Energy Future, IAC Secretariat, Amsterdam.
81 Farrel, A.E., Brandt, A.R., 2006, Risks of the oil transition, Environ. Res.
Lett. 1.
82 PM2.5 (Particulate Matter) atau partikulat merupakan suatu istilah
untuk partikep padartan maupun cait di udara. Partikel berasal dari berbagai
sumber bergerak maupun stasioner sehingga sifat kimia dan fisika partikel
sangat bervariasi. Partikel-partikel ini terbentuk dari gas dan kondensasi uap
suhu tinggi selama pembakaran. Partikel halus memiliki diameter
aerodinamis kurang dari 2,5 μm (PM2,5). PM2.5 terdiri dari berbagai
kombinasi senyawa sulfat, senyawa nitrat, senyawa karbon, ammonium, ion
hidrogen, senyawa organik, logam (Pb, Cd, V, Ni, Cu, Zn, Mn, dan Fe), dan
partikel terkait air. Sumber utama PM2.5 adalah pembakaran bahan bakar
fosil, pembakaran vegetasi, serta peleburan dan pengolahan logam. Agus
Gindo dan Budi Hari, Pengukuran Partikel Udara Ambien (TSP, PM10, Pm2.5)
di Sekitar Calon Lokasi PLTN Semenanjung Lemahabang, Prosiding Seminar
Nasional Teknologi Pengolahan Limbah VI, Pusat Penelitian Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi-RISTEK, Pusat Teknologi Limbah RadioaktifBATAN, hlm. 1
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dan hujan asam berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem, serta
berdampak pada produktivitas pertanian.83 84
Tantangan

utama

ketiga

adalah

penyediaan

layanan

energi

yang

menimbulkan kekhawatiran tentang tingkat penipisan sumber energi tak
terbarukan yang diinginkan secara sosial dan upaya peningkatan efisiensi sumber
daya dalam sistem energi. Hal ini berkaitan dengan gagasan sederhana tentang
habisnya energi. Pembatasan pilihan merupakan sumber kekhawatiran lain dari
generasi mendatang yang harus bergantung pada sumber daya yang kurang dapat
diakses (hidrokarbon).
Penggunaan energi alternatif, lebih condong pada penggunaan bahan bakar
fosil. Selain itu, mengingat sumber daya yang langka dan terkait dengan dampak
negatif yang ditimbulkan, kampanye tentang konservasi energi masih merupakan
komponen penting dari kebijakan yang diperlukan untuk pembangunan
berkelanjutan.
Keempat, penyediaan energi yang aman. Menurut Ref. keamanan adalah:85

World Health Organization, 2014, 7 Million Premature Deaths Annually
Linked
to
Air
Pollution,
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/.
84 In contrast to conventional energy sources, the assessment of
environmental impacts of unconventional resource extraction and use has
received little attention to date. Pioneering studies indicate that the extraction
and use of some unconventional oil resources might generate more than twice
as much life cycle emissions per barrel than those generated by conventional
oil.
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Interacademy Council, 2007, Lighting the Way: Toward a Sustainable
Energy Future, IAC Secretariat, Amsterdam.
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“Akses terhadap pasokan energi yang memadai dalam bentuk yang
dibutuhkan, dan dengan harga terjangkau, keamanan energi tetap menjadi
prioritas utama bagi semua negara yang peduli untuk mempromosikan
pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas internal maupun eksternal.”
Meskipun demikian, definisi keamanan energi sangat bergantung pada
negara-negara. Untuk negara dengan pendapatan tertinggi, keamanan energi
terkait dengan ketergantungan impor, volatilitas harga, sumber dan biaya pasokan,
serta infrastruktur, sementara negara-negara berkembang memiliki kekhawatiran
tambahan seperti kapasitas yang tidak mencukupi, intensitas energi yang tinggi,
dan permintaan masyarakat yang cepat.

86

Bagi negara-negara dewasa ini,

memperkenalkan atau memperluas tenaga nuklir dapat meningkatkan keragaman
dan ketahanan pasokan energi dan listrik karena cadangan uranium yang limpah
dan relatif merata di seluruh planet.
Pada awal sejarah tenaga nuklir, nuklir dipandang sebagai sumber energi
berteknologi tinggi, melimpah, murah, dan aman di kebanyakan negara. Pangsa
pasokan energi primernya tumbuh dari hanya 0.5% pada tahun 1971 menjadi
hampir 7% pada akhir tahun 1990an, dan kemudian menjadi 18% di tahun 2012.
Listrik diakui sebagai masukan penting untuk sektor produktif, rumah tangga, dan
sosial, mengurangi kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.87
Sepanjang sejarah modern, energi telah menjadi pusat perkembangan
ekonomi dan kemajuan sosial. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan
masyarakat dan penting untuk pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan,
An Vuuren, D., et al., 2012, An energy vision: Transformation toward
sustainability — interconnected challenges and solutions, Curr. Opin. Environ.
Sustain. 4, hlm. 18–34.
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keamanan, dan pendidikan. Hal inipun mempengaruhi ekosistem terkait dengan
perubahan iklim. Jelasnya, sistem energi perlu dirombal dengan pandangan untuk
mendukung

kondisi

pembangunan

manusia

yang

berkelanjutan,

untuk

mengurangi ketegangan politik karena ketidakamanan pasokan dan untuk
mencegah terjadinya dampak lingkungan lebih lanjut, serta kekhawatiran akan
kesehatan umat manusia.88

a. Dimensi Ekonomi
Penipisan sumber daya yang terbatas menjadi perhatian utama dalam
kerangka pembangunan berkelanjutan. Pasokan energi yang memadai dalam
ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk tingkat pertumbuhan ekonomi
yang cepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, kecakupan sumber daya
berkontribusi penuh terhadap SDG 8 tentang Pekerjaan yang Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi, serta SDG 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
(lihat Gambar 1 dan 2). Dalam konteks ini, ketersediaan sumber daya uranium
merupakan hal yang paling utama untuk menunjang ketersediaan pasokan energi.
Pertanyaan tentang kecukupan sumber daya uranium dapat ditangani dengan
menganalisis: (a) jumlah sumber daya fisik yang tersedia dari sumber yang
berbeda (konvensional dan modern), dan (b) energi yang dapat diekstraksi dari
jumlah uranium tertentu dalam jumlah siklus bahan bakar. Sejauh potensi
penyebaran teknologi reaktor dan siklus bahan bakar yang berbeda mendukung

An Vuuren, D., et al., 2012, An energy vision: Transformation toward sustainability —
interconnected challenges and solutions, Curr. Opin. Environ. Sustain. 4, hlm. 18–34
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pandangan bahwa listrik yang dihasilkan oleh nuklir sebagai sumber energi yang
lemah dan berkelanjutan.
Selain itu, uranium hanyalah salah satu jenis bahan yang bisa digunakan
untuk bahan reaktor nuklir. Thorium, yang kira-kira empat kali lebih banyak dari
uranium, merupakan energi alternatif uranium. Pemanfaatan thorium dalam
berbagai jenis reaktor telah dibuktikan, termasuk dalam reaktor air ringan, jenis
ini menyumbang 85% dari reaktor yang terhubung ke grid pada tanggal 31
Desember 2014. Sejak pertengahan tahun 1950an sampai pertengahan tahun
1970an, terdapat banyak ilmuwan yang memiliki minat untuk meneliti tentang
bahan bakat thorium, tetapi kemudian ilmuwan tersebut lebih memusatkan
penelitiannya pada ketersediaan bahan bakar uranium.
Ketersediaan fisik sumber daya uranium biasanya ditandai oleh cadangan
sumber daya yang dinyatakan dalam perkiraan biaya pemulihan dan tingkat
kepercayaan pada jumlah yang dilaporkan. 89 Sumber daya yang teridentifikasi
diketahui atau disimpulkan dapat terjadi berdasarkan bukti langsung, dan sumber
daya yang belum ditemukan diperkirakan terjadi berdasarkan bukti yang sama
namun tidak langsung. Sejauh sumber konvensional yang bersangkutan, uranium
dari sumber daya ini, merupakan uranium yang memiliki kaitan dengan batuan
fosfat, bijih non-ferrous, carbonatite, shale hitam, dan lignit, yang dapat
dipulihkan hanya sebagai produk sampingan kecil. Pemanfaatan nilai lebih rendah
dari uranium diperkirakan dapat meningkatkan biaya uranium.

McKelvey, V.E., 1967, Mineral resource estimates and public policy,
American Scientist 60, hlm. 32–40.
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Ketersediaan sumber daya uranium (U) sangat luas dan bila diukur dari segi
rasio cadangan-produksi, jauh lebih besar dari pada ketersediaan sumber minyak
dan gas bumi. Deposit biji uranium alami yang diidentifikasikan secara global
digunakan pada siklus bahan bakar sekali pakai (Once-Through Fuel Cycle/
OTFC) cukup untuk mempertahankan tingkat pembangkit tenaga nuklir saat ini
selama lebih dari satu abad, serupa dengan lamanya pasokan energi berbasis batu
bara dapat dipertahankan dengan sumber daya yang teridentifikasi saat ini.
Penyebaran skala besar FRs dengan siklus bahan bakar tertutup akan menghapus
batasan sumber daya.90
Perbandingan langsung antara biaya yang terratifikasi untuk pembangkit
listrik mengidentifikasikan tenaga nuklir sebagai salah satu sumber pembangkit
listrik termurah di seluruh dunia, terutama jika biaya sistem tingkat jaringan atau
biaya kerusakan kesehatan yang minimal untuk energi nuklir diperhitungkan.91
Namun karena ukuran dan kompleksitas dari Pembangkit Listrik Tenaga
Nuklir (selanjutnya disebut “PLTN”) serta membutuhkan jangka waktu yang
panjang untuk konstruksi, biaya investasi menjadikan investasi gas alam dan batu
bara sebagai pembangkit listrik di darat, dan memanfaatkan angin lepas pantai
sebagai energi yang lebih menguntungkan. Meskipun demikian, berbagai
mekanisme pendanaan tersedia terkait proyek nuklir.

International Atomic Energy Agency, Nuclear Power and Sustainable Development, Op.
Cit., hlm. 100
91 International Atomic Energy Agency, Nuclear Power and Sustainable Development, Ibid.
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Gambar 3. Kinerja tenaga nuklir dan alternatifnya diseluruh pilihan indikator
keberlanjutan. Catatan: Ketersediaan sumber daya sensitif terhadap lokasi
geografis untuk teknologi surya dan angin; B Keamanan pasokan energi hanya
mengacu pada risiko pasokan geopolitik. Hal ini tidak memperhitungkan
cadangan yang dibutuhkan untuk sumber energi terbarukan, yang jika disediakan
oleh bahan bakar fosil, dapat mengurangi manfaat kemanan energi; C Siklus
bahan bakar tertutup dalam reaktor cepat mengurangi volume dan redioksisitas
limbah perunit listrik yang dihasilkan limbah perunit listrik yang dihasilkan; D
Sistem pendinginan udara menghilangkan kebutuhan air untuk pendinginan di
pembangkit listrik termoelektrik; Konsumsi air dari teknologi tenaga surya yang
terkonsentrasi dapat menjadi hal yang substansial; Turbin Gas Siklus Gabungan;
Fotovoltaik; Gas Rumah Kaca (CCGT – Cobine Cycle Gas Turbine; PV Photovoltaic; GHG – Greenhouse Gas).

b. Dimensi Lingkungan
Perubahan iklim dianggap sebagai masalah keberlanjutan paling
konsekuen karena memicu transformasi sistem iklim bumi yang tidak dapat

diubah. Transformasi ini kemungkinan akan semakin mepengaruhi generasi masa
depan dengan membahayakan persediaan makanan dan air, yang menyebabkan
pengasaman laut, hilangnya es di laut, gelombang panas yang lebih lama,
gelombang panas yang lebih hebat, serta terjadinya cuaca ekstrim. Meningkatnya
suhu bumi diakibatkan oleh gas rumah kaca, terutama emisi gas CO2, yang
dihasilkan paling utama dari bahan bakar fosil dalam sektor energi. Merupakan
hal yang sangat penting untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya yang
ditentukan dalam SDG 13 yang berdedikasi mengenai Aksi Iklim (Lihat Gambar
1 dan 2). Selanjutnya, Perjanjian Paris, yang ditandatangani pada bulan Desember
2015, menandai sebuah tonggak utama dalam usaha bersama untuk memerangi
perubahan iklim.92 Paris Agreement memastikan target untuk membatasi kenaikan
suhu rata-rata global di bawah 2°C ditingkat pra-industri untuk mengurangi risiko
perubahan iklim. Sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan tindakan seiring
dengan meningkatnya ambisi mitigasi, masing-masing pihak kepada United
Nation Framework Convention on Climate Change/ UNFCCC diundang untuk
mengkomunikasikan Determinasi Kontribusi Nasional setiap 5 tahun sejak tahun
2023. Tenaga nuklir dan teknologi rendah karbon lainnya akan menjadi dasar
dalam menempatkan dunia pada aksi terhadap perubahan iklim.
Karena tiga perempat emisi GHG global terkait dengan energi, penggunaan
teknologi energi yang mengeluarkan CO2 perunit layanan energi sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan populasi yang tumbuh dalam ukuran dan
kemakmuran (terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara paling
Adoption of the Paris Agreement, Resolution FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1,
2015, United Nations Framework Convention on Climate Change, Bonn.
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tidak berkembang). Tenaga nuklir merupakan slah satu sumber energi dan
teknologi yang ada saat ini yang dapat membantu memenuhi permintaan
pertumbuhan dengan cara ramah lingkungan. Sebagian besar gas rumah kaca yang
terkait berasal dari produksi semen, produksi material, dan pembuatan komponen
dalam tahap instruksi, namun emisi juga dipengaruhi oleh intensitas karbon dari
teknologi pengayaan uranium. 93 Emisi siklus hidup dari rantai tenaga nuklir
sebanding dengan rantai energi terbarukan terbaik.
Teknologi karbon rendah telah mencegah sejumlah besar emisi GRK selama
beberapa dekade terakhir. Diperkirakan pada periode 1970-2012, pembangkit
listrik gabungan dari PLTN, Pembangkit Listrik Tenaga Air (selanjutnya disebut
“PLTA”), dan energi terbarukan lainnya menghindari emisi lebih dari 157 gigaton
(Gt) CO2 dibandaingkan dengan emisi jika listrik tersebut dipasok oleh batu bara,
minyak, atau gas bumi. Peningkatan pangsa tenaga nuklir dalam campuran listrik
dalam negeri berkontribusi pada pengurangan intensitas CO2 terkait listrik di
negara-negara seperti Belgia, Jerman, Republik Korea, dan Inggris.94
Pada

tahun

2014,

Laporan

Penilaian

Kelima

Kelompok

Kerja

Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate
Change/ IPCC) III 95 mengkonfirmasi potensi signifikan tenaga nuklir dalam

Rogener, H.-H., 2010, Nuclear Power and Sustainable Development, J.
Int. Aff. 64, 137–163.
94 International Atomic Energy Agency, 2015, Climate Change and Nuclear
Power 2015, IAEA, Vienna.
95 Bruckner, T., et al., 2014, “Energy systems”, Climate Change 2014:
Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
(Edenhofer, O., et al., Eds), Cambridge University Press, Cambridge and New
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mendekarbonisasi ekonomi global khususnya dalam sektor tenaga listrik. Pada
skenario yang sesuai dengan tujuan Perjanjian Paris (target 2°C), kapasitas
pembangkit nuklir diproyeksikan meningkat dua kali lipat (dari 383 GW pada
tahun 2015 menjadi 930 GW pada tahun 2050). Selain ketatnya kebijakan iklim,
potensi mitigasi tenaga nuklir akan dipengaruhi oleh petumbuhan permintaan
energi dan pangsa permintaan yang dipenuhi oleh listrik. Selanjutnya, pangsa
pasar tenaga nuklir juga akan bergantung pada pengembangan teknologi sumber
energi rendah karbon efektif lainnya (seperti angin, matahari, dan panas bumi)
dan, khususnya, teknologi berbasis Carbondioxide Capture and Storage
(selanjutnya disebut “CCS”), yang biaya dan kinerja masih tidak pasti.96 Kondisi
yang

paling

menguntungkan

untuk

perluasan

tenaga

nuklir

adalah

menggabungkan tingkat permintaan energi yang tinggi yang didorong oleh
pertumbuhan ekonomi dan transisi yang cepat dari teknologi berbasis bahan bakar
fosil tanpa CCS.97
Di sisi lain, pembangkit listrik juga menghasilkan limbah sehingga hal
tersebut masih menjadi sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Dalam kasus
energi nuklir, kepadatan energi yang sangat tinggi dari uranium menghasilkan
radioaktif yang relatif rendah. Sekitar 4/5 dari total limbah nuklir yang telah
dihasilkan telah dikirim ke tempat yang aman dan terkendali.
Pembangkit tenaga nuklir menggunakan siklus hidup air yang merupakan
aspek yang penting untuk melestarikan lingkungan. Kebutuhan air untuk PLTN
York 511–597
96

Ibid.

International Atomic Energy Agency, 2015, Climate Change and Nuclear
Power 2015, IAEA, Vienna.
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dilengkapi dengan sistem pendingin. Desain pembangkit listrik masa depan juga
akan beradaptasi dengan perubahan iklim, termasuk kekeringan dan banjir,
sehingga dapat menanggulangi terjadinya bencana alam tersebut.98
Tenaga nuklir mengkonsumsi uranium dengan jumlah yang sangat sedikit
(dan akan mengkonsumsi thorium di masa depan), yang jumlahnya tersedia dan
melimpah di dalam kerak bumi (tidak sama halnya dengan minyak dan gas bumi),
terutama di Australia dan Kanada. Energi nuklir menghasilkan (hampir) tidak ada
karbondioksida dan sulfur oksida atau nitrogen oksida. Sebaliknya, gas tersebut
hanya akan terproduksi dalam jumlah besar ketika bahan bakar fosil dibakar.
Tidak seperti tenaga surya, tenaga angin, dan biomass yang membutuhkan lahan
yang luas untuk membangun panel-panel tenaga tersebut, tenaga nuklir
merupakan tenaga yang compact; yang biasanya hanya menggunakan lahan
sebesar stadion sepak bola dan akan terus menghasilkan energi secara terus
menerus, ketika hal tersebut dibutuhkan. Perancis, misalnya, memiliki tenaga
listrik yang paling bersih dan paling murah di Eropa: 80% listrik yang digunakan
di Perancis adalah nuklir dan 15% lainnya adalah tenaga air.99
Tenaga nuklir dirancang dengan baik, dioperasikan dengan baik, dan terawat
dengan baik, tidak hanya itu tetapi juga bersih dan aman, handal, dan tahan lama,
serta kompetitif, yang dibuktikan dengan catatan penggunaan selama setengah

International Atomic Energy Agency, Nuclear Power and Sustainable Development,
Op.Cit., hlm.46
99 Bruno Comby, 2015, The Benefits of Nuclear Energy: The only clean, safe energy source
capable of ensuring the continuation of our industrial civilization while protecting the
environment, Op.Cit., hlm. 2
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abad untuk tujuan komersial, dengan akumulasi pengalaman lebih dari 12.000
reaktor/tahunnya.100

c. Dimensi Sosial
Pasca agenda pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015 yang
mencakup agenda khusus SDG 3 tentang Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
(lihat Gambar 1 dan 2). Kesehatan Sumber Daya Manusia merupakan
pembangunan berkelanjutan sesuai dengan keinginan manusia untuk mendapatkan
hal kesehatan atas dirinya sendiri. 101 Rata-rata tingkat kesehatan penduduk
menunjukkan sebarapa baik masyarakat tersebut menjalankan fungsinya.
Meningkatkan kesehatan juga mengarah pada pembangunan ekonomi yang
biasanya mengarah dalam peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam
kesehatan. Di sisi lain, ancaman terbesar terhadap kesejahteraan manusia adalah
penggunaan energi yang tidak berkelanjutan yang diselaraskan dengan adanya
polusi udara yang ada pada tingkat lokal hingga regional.102
Terlepas dari rendahnya emisi GRK dan manfaat lingkungan lainnya,
penggunaan tenaga nuklir memiliki dampak yang lebih rendah terhadap kesehatan
manusia dari pada bahan bakar fosil pembangkit listrik dan sebanding dengan
energi terbarukan lainnya. 103 Penilaian siklus hidup biasanya digunakan untuk
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mengukur kerusakan kesehatan manusia dalam hal tingkat kecacatan yang
disesuaikan dengan tahun (Disability Adjusted Life Years/ DALYs)104 – indikator
yang menggabungkan informasi tentang kualitas hidup dan harapan hidup. Hal ini
mengacu pada jumlah tahun-tahun kehidupan yang sehat yang hilang karena
adanya kematian dini yang terjadi. Metode ini berkaitan terhadap faktor-faktor
yang menggambarkan langkah-langkah emisi suatu zat terhadap dampak potensial
pada kesehatan.
Hasil yang di dapatkan tdari metode tersebut bawah, manusia berpotensi
untuk terkena dampak dari hampir semua toksin yang terdapat dilingkungan,
kecuali efek dari pernafasan yang disebabkan oleh radiasi pengion 105 penipisan
lapisan ozon, dan oksidasi fotokimia106.

Deliverable no. 6.1 – RS1a, External Costs from Emerging Electricity
Generation Technologies, European Commission, Brussels. Bravi, M., et al.,
2011, Life cycle assessment of a micromorph photovoltaic system, Energy 36,
hlm. 4297–4306. Lihat lebih lanjut di Treyer, K., et al., 2014, Human health
impacts in the life cycle of future European electricity generation, Energy Policy
74 Suppl. 1 S31–S44. Lihat lebih lanjut di Uropean Commission, 1995, ExternE,
Externalities of Energy, Vol. 5: Nuclear, Office for Official Publications of the
European Communities, Luxembourg.
104 MURRAY, C.J.L., LOPEZ, A.D., 1996, The Global Burden of Disease: A
Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from Diseases,
Injuries and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020, Harvard University
Press, Boston, MA.
Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi
(terbentuknya ion positif dan negative) apabila berinteraksi dengan materi. Yang termasuk
dalam jenis radiasi pengion adalah partikel alpha, partiket beta, sinar gamma, sinar-X dan
neutron.
106 Oksidan fotokimia adalah komponen atmosfer yang diproduksi oleh proses
fotokimia, yaitu suatu proses kimia yang membutuhkan sinar, yang akan mengoksidasi
komponen-komponen yang tidak segera dapat dioksidasi oleh gas oksigen.
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membangun hubungan yang kuat antara paparan polusi udara di dalam ruangan
dan di luar ruangan dengan penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan penyakit
jantung iskemik, serta antara polusi udara dan kanker. Selain itu, banyak penyakit
pernafasan termasuk infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit paru obstruktif
kronik, terkait dengan polusi udara. Menurut perkiraan WHO, sekitar 7 juta orang
meninggal pada tahun 2012 akibat paparan polusi udara di luar ruangan dan dalam
ruangan; hal ini merupakan satu dari delapan total kematian global di tahun
2014. 107 Hampir 84% kematian akibat polusi udara yang dialami oleh negaranegara berpenghasilan rendah dan menengah, khususnya di wilayah Pasifik Barat
dan Asia Tenggara. 108 Di banyak kota di negara berkembang, sumber utama
polusi di luar perkotaan adalah transportasi dan emisi industri109 yang mengarah
ke tingkat partikel yang melebihi 70mikrogram per meter kubik (70μg/ m3).
Sehingga jika dapat dikurangi menjadi 20 μg/ m3 (tingkat konsentrasi polusi

World Health Organization, 2014, 7 Million Premature Deaths Annually
Linked
to
Air
Pollution,
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/.
108 Farrell, A.E., Brandt, A.R., 2006, Risks of the oil transition, Environment.
Res. Lett. 1
109 The following sectors were the most important sources of primary
PM10 emissions in 2011 in European countries: commercial, institutional and
households (combustion related emissions from sources such as heating)
(35%), industrial processes (29%), energy production and distribution, and
energy use in industry (14%), road transport (11%) and agriculture (8%).
European Environmental Agency, 2011, Sector Share for Emissions of Primary
PM2.5 and PM10 Particulate Matter, http://www.eea.europa.eu/data-andmaps.
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udara yang direkomendasikan oleh WHO), kematian yang disebabkan oleh
kualitas udara dapat kurangi 15%.110
Sebuah studi gabungan baru-baru ini oleh Institut Goddard NASA untuk
Studi Luar Angkasa dan Columbia University’s Earth Institute memeriksa peran
historis dan potensi masa depan tenaga nuklir dalam mencegah kematian terkait
polusi udara. Studi tersebut memperkirakan bahwa tenaga nuklir telah mencegah
lebih dari 1,8 juta kematian terkait polusi udara secara global yang diakibatkan
oleh pembakaran bahan bakar fosil antara tahun 1971 hingga 2009. Studi ini juga
mencakup skenario hipotesis dimana seluruh kapasitas nuklir yang diproyeksikan
oleh International Atomic Energy Agency (selanjutnya disebut “IAEA”) pada
tahun 2011 telah dihapus dan digantikan oleh bahan bakar fosil pada tahun 2050.
Skenario tersebut didasarkan oleh kapasitas nuklir rendah IAEA menghasilkan
adanya peningkatan jumlah kematian dini terkait polusi udara sebesar 4,4 juta,
sementara dikasus nuklir tenaga tinggi yang digantikan oleh bahan bakar fosil
menyebabkan 7 juta kematian tambahan. Proyeksi ini mengkonfirmasi adanya
manfaat yang sangat besar untuk mempertahankan dan memperluas peran tenaga
nuklir dalam pasokan energi global.111

World Health Organization, 2014, Ambient (Outdoor) Air Quality and
Health, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
111 Kharecha, P.A., Hansen, J.E., 2013, Prevented mortality and greenhouse
gas emissions from historical and projected nuclear power, Environ. Sci.
Technol. 47 4889−4895 and Kharecha, P.A., Hansen, J.E., 2013, Response to
comment on “Prevented mortality and greenhouse gas Emissions from
historical and projected nuclear power”, Environ. Sci. Technol. 47 6718−6719.
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Temuan epidemiologis 112 dari populasi yang terpapar (misalnya, korban
selamat dari pemboman Hiroshima dan Nagasaki beserta anak-anak mereka,
korban penyinaran yang tidak disengaja di ligkungan industri atau medis, dan
penambangan uranium) menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistic
antara dosis radiasi tinggi dan efek kesehatan; diperkirakan adanya risiko untuk
berbagai jenis kanker pada dosis 50-100 milisievert113 (mSv) untuk kanker padat,
sekitar 200 mSv untuk leukemia pada orang dewasa dan sekitar 100 mSv untuk
kanker tiroid pada anak-anak.114
Dosis yang diterima publik global saat ini dari kecelakaan utama nuklir dan
tes militer nuklir adalah dosis yang sangat rendah115. Dosis yang diterima oleh
masyarakat akan terus berkurang, seiring dengan membusuknya redionuklida.
Namun demikian, pada kecelakaan utama nuklir, konsentrasi permukaan
radionuklida di lingkungan yang dekat dengan lokasi kecelakaan dapat menjadi
sangat parah selama bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Diperkirakan bahwa
penduduk daerah yang terkontaminasi karena kecelakaan Chernobyl telah
menerima dosis rata-rata 9 mSv selama 20 tahun dalam penurunan bertahan
selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, pada tahun 1986, dosis rata-rata
Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta
faktor yang terkait di tingkat populasi.
113 Sievert (Sv) adalah satuan standar internasional untuk dosis ekuivalen. Satuan ini
menggambarkan efek biologis dari radiasi. Satuan ini menggambarkan feel biologis dari
radiasi. Nama satuan ini diambil dari doket bernama Rolf Sievert, yang menekuni
pengukuran dosis radiasi dan penelitian pengaruh radiasi secara biologi.
112

OECD Nuclear Enegry Agency, Costs of nuclear accidents, OECD
Publishing, Paris (in preparation).
115 Effective dose, expressed in Sievert, takes into account the impact of
different types of radiation and their effects on the specific organs exposed by
using appropriate weighting factors.
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lebih dari 300.000 tenaga pemulihan hampir 150 mSv. Dua pekerja meninggal
dalam kejadian tersebut dan 134 menderita sindroma radiasi akut, yang terbukti
fatal bagi 28 orang diantaranya. Diantara orang-orang yang merupakan anak-anak
dan remaja pada saat kecelakaan di daerah bekas Uni Soviet, lebih dari 6000
kasus kanker tiroid telah dilaporkan (15 kasus terbukti fatal sampai dengan tahun
2005) yang pada prinsinya dikaitkan dengan susu segar yang terkontaminasi
yodium radionuklida 131. Diantara orang-orang yang terpapar dosis radiasi
tertinggi pada tahun 1986 dan 1987, terdapat laporan peningkatan insiden
leukemia dan katarak. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti konsisten lainnya
mengenai efek kesehatan terkait radiasi lainnya.116
Di Prefektur Fukushima, dosis untuk masyarakat umum, baik yang terjadi
pada tahun pertama setelah kecelakaan dan yang diperkirakan seumur hidup
orang-orang yang terkena dampak, umumnya rendah atau sangat rendah. United
Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation (selanjutnya
disebut “UNSCEAR”) memperkirakan dosis rata-rata seumur hidup berukuran 10
mSv atau kurang, dan dosis tahun pertama sepertiga dari setengahnya. Tidak ada
kematian terkait dengan radiasi atau penyakit akut yang telah diamati di kalangan
pekerja atau di kalangan masyarakat umum. Selanjutnya, tidak ada peningkatan
yang jelas dalam kejadian efek kesehatan radiasi yang diharapkan di antar anggota
masyarakat yang terpapar atau keturunan mereka.117

The Chernobyl Forum, 2006, Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental
and Socio-Economic Impacts, and Recommendations to the Governments of
Belarus, the Russian Federation and Ukraine, IAEA, Vienna.
117 United Nations, 2013, The Effects of Atomic Radiation (Report to the
116

Selain radiasi pengion buatan manusia, inti radioaktif secara alami hadir
dalam bentuk sinar kosmik dari luar angkasa dan radionuklida terrestrial alami
yang ada di tanah bumi dan bahan bangunan seperti granit dan marmer.tingkat
paparan sinar kosmik terumtama bergantung pada garis lintang dan ketinggian.
Paparan juga timbul dari asupan radionuklida di tanah bumi dengan menghirup
(terutama radon) dan konsumsi (dalam bentuk makanan dan air minum). Paparan
alami rata-rata global terhadap sumber radiasi alami adalah 2,4 mSv dan berkisar
antara 1 sampai 13 mSv.118
Singkatnya, total kerusakan kesehatan manusia dari tenaga nuklir tetap relatif
rendah dan sebanding dengan kerusakan yang disebabkan oleh sebagian besar
sumber energi terbarukan dan pabrik gas alam Combine Cycle Gas Turbine/
CCGT. Dalam pengertian ini, tenaga nuklir dapat berkontribusi terhadap mitigasi
toksisitas manusia dan efek polusi udara.

C. Organisasi Nuklir Dunia
1. International Atomic Energy Agency
Sejarah berdirinya IAEA pada mulanya berawal pada 8 Desember 1953,
Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Dwight D. Eisenhower, mengusulkan
pada Majelis Umum PBB untuk membentuk sebuah organisasi yang
mempromosikan tentang penggunaan energi nuklir dan menjamin bahwa energi
nuklir tidak digunakan untuk tujuan militer. Usulan Eisenhower menyebabkan
General Assembly), Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
(UNSCEAR), UN, New York.
United Nations, 2013, The Effects of Atomic Radiation (Report to the General
Assembly), Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Ibid.
118

terbentuknya IAEA dan membantu membentuk kerjasama sipil internasional
dalam penggunaan energi nuklir hingga 1978, ketika perubahan yang yang dicapai
dalam hukum nuklir Amerika menandai akhir dari program “Atoms for Peace”
Eisenhower.119
Inti dari proposal Einshower adalah pembentukan Badan Energi Atom
Internasional dimana prinsip utamanya menekankan kontribusi pemerintah dalam
pengolahan material dan uranium alami. Amrika Serikat berharap lebih dari
sekedar pengurangan atau penghapusan bahan bom atom untuk tujuan militer.
Jika ditemukan adanya penggunaan bahan atom untuk tujuan militer, maka Badan
yang diusulkan akan bertanggung jawab untuk menyita bahan atom tersebut dan
mengajukan sanksi kepada PBB. Badan ini akan merancang metode dimana bahan
nuklir bisa dialokasikan untuk melayani tujuan damai umat manusia. Dalam
jangka panjang, Amerika Serikat mencoba untuk melestarikan kontrol terhadap
nuklir, termasuk mengenai pemasokan ekspor nuklir yang menentukan apakah
negara menggunakan energi nuklir untuk militer selain tujuan damai.120
Pada tahun 1954, Kongres Amerika Serikat memberikan dasar hukum bagi
“Atom for Peace” dengan memberlakukan Atomic Energy Act 1954 (AEA/54)
atau Undang-undang Energi Atom yang diubah dalam amandemen McMahon Act
atau UU McMahon. Amerika mulai bebas, dan Uni Soviet mulai bersaing dalam
menawarkan penelitian reaktor nuklir utnuk memperkuat hubungan dengan kawan
dan sekutu untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara berkembang. Pada Mei

Fischer, David. 1997. The History of the International Atomic Energy
Agency : The First Forty Years. VIC Library-IAEA
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1955, Amerika dan Turki menyimpulkan perjanjan pertama untuk kerjasama
dalam penggunaan energi atom secara damai di bawah AEA/54. Pada akhir 1959,
Amerika Serikat telah menyimpulkan perjanjian dengan 42 Negara dalam
Congress Of United States. Kemudian di simpulkan kembali oleh Uni Soviet
dengan perjanjian kerjasama dengan 26 negara. Pada 19 Maret 1954, Departemen
Luar Negeri Amerika Serikat menyerahkan garis besar undangundang kepada
Duta Besar Uni Soviet Georgy Zaroubin untuk badan atau lembaga yang
diusulkan oleh Presiden Eisenhower selama berbulan-bulan sesuai dengan
memorandum yang diikuti. Garis besar tersebut berisi banyak fitur mengenai
Statuta yang disetujui 81 negara dalam dua tahun ke depan, termasuk Uni
soviet.121
IAEA akan beroperasi dalam beberapa hal seperti sebuah organisasi
perdagangan, membeli dan menjual kembali pabrik nuklir dan bahan bakar ,
dengan perubahan internasional dalam United States Atomic Energy Commission
(USAEC). CEO dari IAEA akan menjadi Manajer Umum yang akan bertanggung
jawab untuk mengarahkan tugas 16 negara. Berdasarkan statuta IAEA fungsi dan
wewenang IAEA adalah:122
- Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempromosikan penelitian,
pengembangan, dan aplikasi praktis energi nuklir untuk tujuan damai.
(Pasal III. A. 1)

Ibid.
International Atomic Energy
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Agency,

The

Statute

of

the

IAEA,

- Menyediakan bahan, jasa, peralatan dan fasilitas untuk penelitian dan
pengembangan serta aplikasi praktis untuk energi atom dengan
pertimbangan untuk kebutuhan dunia berkembang. (Pasal III. A. 2)
- Mendorong pertukaran informasi ilmiah dan teknis. (Pasal III. A. 3)
- Menetapkan dan menerapkan perlindungan untuk memastikan bahwa
setiap bantuan nuklir atau pasokan dengan apa yang dikaitkan dengan
IAEA seharusnya tidak digunakan untuk memajukan tujuan-tujuan militer
dan menerapkan pengamanan tersebut, jika diinginkan, akan diatur secara
bilateral ataupun multilateral. (Pasal III. A. 5)
- Menetapkan atau mengadopsi standar keselamatan nuklir. (Pasal III. A. 6)
Pada bulan April 1956, Amerika Serikat mengedarkan revisi Statuta dalam
kelompok twelve-nation kepada semua negara anggota PBB atau badan-badan
khususnya dan mengundang mereka utuk mengirim delegasi ke New York pada
bulan September untuk menyelesaikan dan menyetujui Statuta. Selain itu,
Amerika Serikat juga mengedarkan draf peraturan kesepakatan konferensi. Jika
dibutuhkan suatu amandemen, maka akan membutuhkan persetujuan dua pertiga
dari negara yang berpartisipasi. Pada 20 September 1956, Konferensi Statuta
dibuka di Markas PBB di New York. Sebanyak 81 negara ikut ambil bagian
dalam konferensi tersebut.
Konferensi ad hoc ini di fasilitasi oleh PBB, dimana merupakan pertemuan
negara yang bersangkutan dan bukan dari PBB itu sendiri. Pemilihan kantor pusat
IAEA diwarnai adanya empat kandidat sebagai kantor pusat permanen, Wina,
Jenewa, Kopenhagen, dan Rio de Janeiro. Pemerintah Austria memiliki alasan

sangat kuat untuk menekan kasus. Memilih Wina sebagai kantor pusat IAEA akan
menegaskan status netral Austria dan menandai masuknya Austria masuk kembali
ke dalam komunitas internasional.
Pada tanggal 23 Oktober 1956, setelah sedikitnya lima minggu, Konferensi
menyetujui teks lengkap dari Statuta yang telah di revisi. Selama tiga bulan, 81
negara yang berpartisipasi dalam Konferensi menandatangani Undang-undang.
Proses ratifikasi dimulai sesegara mungkin setelah Konferensi berakhir. Statuta
mulai berlaku sembilan bulan kemudian pada tanggal 29 Juli 1957, ketika 26
negara (termasuk mereka yang secara khusus diperlukan ratifikasi) mendepositkan
piagam ratifikasi. Sampai dengan Februari 2016, terdapat 168 negara yang
menjadi anggota dari IAEA termasuk Indonesia.
Dalam Statuta dapat dilihat bahwa IAEA akan memiliki standar pengaturan
peran dalam keselamatan nuklir, melalu konsultasi atau kolaborasi dengan PBB
dan beberapa badan lainnya. Standar khusus yang relevan akan menjadi
kewajiban dalam setiap operasi IAEA dan dalam semua kasus dimana IAEA
terlibat langsung sebagai supervisor, pemasuk, atau kontroler. Jika program –
program dari Statuta IAEA telah menjadi kendaraan utama untuk memperoleh
persediaan nuklir, sebagai negosiator, dan diharapkan program tersebut akan
menciptakan standar keselamatan IAEA dalam berbagai kegiatan yang
menyangkut isu nuklir di seluruh dunia.
Pembentukan IAEA adalah untuk merespon kekhawatiran yang dalam
sekaligus merupakan harapan yang tinggi terhadap penemuan energi nuklir,
berkaitan dengan keunikan energi nuklir yang kontroversial yang dapat

meningkatkan teknologi persenjataan sekaligus dapat digunakan sebagai piranti
yang praktis dan bermanfaat bagi kemakmuran manusia. Berkaitan dengan hal
tersebut Statuta IAEA menetapkan tiga pilar yaitu: Keselamatan dan Keamanan
(Safety and Security), Ilmu dan Teknologi (Science and Technology), dan
Pengamanan dan Verifikasi (Safeguards and Verification).
Sedangkan dalam mencapai tiga pilar tersebut IAEA mempunyai tiga misi
atau fungsi pokok yaitu:123
1. Pemeriksaan (Inspection) fasilitas energi nuklir negara anggota yang
secara nyata digunakan untuk tujuan damai;
2. Menetapkan ketentuan dan standar-standar tertentu untuk menjamin
fasilitas energi nuklir seluruh negara anggota dalam keadaan stabil;
3. Berperan sebagai pusat jaringan (hub) bagi para ilmuan dalam mencari dan
menerapkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Dalam melakukan
operasinya, IAEA mempunyai misi yang sangat penting.
Sebagai badan energi atom dunia yang mempunyai dua misi (dual mission)
yaitu ‘committed to containing the spread of nuclear weapons’ dan ‘support the
elimination of the nuclear arsenals’, maka pembentukan IAEA adalah
bertujuan:124
1. Untuk meningkatkan dan memperbesar kontribusi energi atom bagi
perdamaian, kesehatan, kemakmuran di seluruh dunia;

International Atomic Energy Agency,
The Statute of the IAEA,
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124 NuclearFiles.org (Project of The Nuclear Age Peace Foundation), Background to the
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Agreements,
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2. Untuk memastikan, sepanjang badan ini mampu melakukannya, bahwa
setiap reaktor nuklir, kegiatan, atau informasi yang berkaitan dengannya
akan dipergunakan hanya untuk tujuan-tujuan damai, dan;
3. Untuk memastikan bahwa segala bantuan baik yang diberikan maupun
yang diminta atau di bawah pengawasannya tidak disalah-gunakan
sedemikian rupa untuk tujuan militer.
Peran dan fungsi IAEA adalah sebagai sebuah organisasi antar pemerintah
(an intergovernmental forum) untuk keilmuan dan kerjasama teknik dalam
pemanfaatan secara damai teknologi nuklir di seluruh dunia. Dengan tujuan untuk
mewujudkan perdamaian internasional dan keamanan serta untuk mewujudkan
Tujuan-tujuan Millenium Dunia (the World’s Millennium Goals) bidang sosial,
ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan.

a. The Department of Nuclear Sciences and Application
Departemen Ilmu Nuklir dan Aplikasi (NA) bertanggung jawab untuk
pelaksanaan Program Mayor IAEA pada Teknik Nuklir untuk pengembangan dan
perlindungan lingkungan. Bidang utama yang diidentifikasi oleh KTT Dunia 2002
Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan/ World Summit on
Sustainable Development (WSSD) mendorong program: Air, Energi, Kesehatan,
Pertanian dan Keanekaragaman Hayati, yang dikenal sebagai topik WEHAB
(Water, Energy, Health, Agriculture, Bio-Diversity). WSSD kembali menegaskan
Agenda 21 Rencana Aksi dan prioritas yang diidentifikasi dalam Deklarasi
Milenium. Program Mayor ini berfokus pada penggunaan teknik nuklir dan isotop

– sendiri atau terintegrasi dengan teknologi lainnya – untuk membantu negara
anggota dalam memberikan solusi unik untuk membantu memecahkan topik
WEHAB yang relevan. Mengatasi produktivitas pertanian dan keamanan pangan,
peningkatan kesehatan manusia, peningkatan ketersediaan sumber daya air,
penilaian dan pengelolaan lingkungan laut dan darat dan aplikasi industri
menggunakan radio isotop dan radiasi teknologi, teknik ini meningkatkan
kontribusi ilmu nuklir dan aplikasi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan
dengan memperkuat penelitian nasional dan kapasitas pembangunan.125

b. The Department of Nuclear Energy
Departemen Energi Nukilr mengembangkan penggunaan tenaga nuklir
secara aman dan efisien dengan mendukung keberadaan program-program nuklir
di seluruh dunia, menampung penemuan-penemuan baru dan membangun
kemampuan dalam perencanaan energi, melakukan analisa dan informasi dan
pengetahuan tentang nuklir. Departemen ini menyediakan pelayanan dan
pengarahan kepada negara anggota dalam hal ketenaga nukliran dan bahan nuklir
untuk:126
- Melanjutkan kepercayaan dan operasi yang aman dari sistem reaktor
saat ini dan fasilitas bahan bakar yang terbarukan.
- Memperluas penggunaan tenaga nuklir, terutama untuk negara-negara
yang saat sekarang belum menggunakan tenaga nuklir, atau yang
menggunakan program tenaga nuklir yang masih rendah.
125
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- Mengembangkan Sistem reaktor terdepan dan maju dan bahan bakar
yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
- Pembangunan kapasitas untuk analisis energi dan perencanaan.
- Pertimbangan-pertimbangan yang objektif dalam peran tenaga nuklir
untuk pembangunan ketahanan nuklir.
- Pembangunan manajemen pengetahuan tentang nuklir, informasi, dan
komunikasi.

c. The Department of Nuclear Safety and Security
Departemen

Keselamatan

dan

Keamanan

Nuklir

bekerja

untuk

mendukung, meneruskan dan menunjukkan kerangka keamanan dan keselamatan
nuklir gobal. Menjaga masyarakat dan lingkungan dari dampak radiasi yang
berbahaya. Adapun Visi dan Misi dari Departemen Keselamatan dan Keamanan
Nuklir adalah sebagai berikut:
- Untuk meninjau, merevisi dengan menggunakan proses yang ada
dengan cara yang lebih efisien, sesuai dengan Standar Keselamatan
IAEA.
- Menekankan kepada Negara-negara anggota untuk memanfaatkan
seluas dan seefektif mungkin Standar Keselamatan IAEA secara
terbuka, tepat waktu dan transparan. Sekretariat IAEA untuk terus
memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan Standar
Keselamatan IAEA,

d. The Department of Safeguard
Menurut definisi, sistem pengamanan terdiri dari serangkaian langkahlangkah teknis yang luas oleh Sekretariat IAEA secara independen memverifikasi
kebenaran dan kelengkapan deklarasi yang dibuat oleh Sekretariat IAEA tentang
bahan nuklir dan kegiatan mereka. Peran utama Departemen Perlindungan adalah
untuk mencegah proliferasi senjata nuklir dengan mendeteksi penyalahgunaan
bahan nuklir atau teknologi secara dini, dan dengan memberikan jaminan yang
kredibel

bahwa

negara

menghormati

kewajiban

perlindungan

mereka.

Departemen ini juga memberikan kontribusi untuk pengawasan senjata nuklir dan
perlucutan senjata, dengan menanggapi permintaan untuk verifikasi dan bantuan
teknis lain yang terkait dengan perjanjian dan pengaturan.127
Departemen ini memiliki tiga Divisi Operasi yang bertanggung jawab untuk
pelaksanaan pengamanan di wilayah geografis yang berbeda. Divisi Operasi
Sebuah bertanggung jawab untuk inspeksi di Australasia dan Asia Timur; Divisi
Operasi B bertanggung jawab untuk Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika,
beberapa non-Uni Eropa negara Eropa, dan Amerika, dan Divisi Operasi C
bertanggung jawab untuk Eropa, Federasi Rusia dan Asia Tengah. Operasi Divisi
memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tidak ada pengalihan bahan
nuklir yang diumumkan dari kegiatan nuklir damai dan tidak ada indikasi bahan
nuklir yang tidak diumumkan atau kegiatan di negara secara keseluruhan.128

e. The Department of Technical Operation
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Departemen Operasional Teknis adalah salah satu dari enam Departemen
terdiri dari IAEA. Hal ini bertanggung jawab untuk memimpin perumusan dan
penyampaian program pengembangan Badan, juga disebut sebagai program
kerjasama teknis bertujuan untuk mempromosikan dampak sosial ekonomi yang
nyata di Negara Anggota IAEA, mendukung penggunaan ilmu nuklir dan
teknologi tepat guna untuk mengatasi prioritas utama pembangunan berkelanjutan
di tingkat nasional, regional dan antar daerah.
Departemen Operasional Teknis bertanggung jawab pada pengiriman bantuan
dalam enam bidang tematik (kesehatan manusia, produktivitas pertanian dan
keamanan pangan, pengelolaan sumber daya air, perlindungan lingkungan,
aplikasi fisika dan kimia dan pengembangan energi yang berkelanjutan, bersama
dengan sebuah crosscutting tematik ketujuh daerah, keselamatan dan keamanan),
dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium
Development Goals).129

2. Nuclear Energy Agency – OECD
OECD/NEA didirikan pada bulan Februari 1958 yang merupakan
perubahan

dari European Nuclear Energy Agency (ENEA),

yang selanjutnya

menjadi Nuclear Energy Agency (NEA) pada bulan April 1972 setelah masuknya
empat negara menjadi anggota yaitu Jepang, Kanada, Australia dan Amerika
Serikat. Pada bulan Juni 1996 ikut bergabung negara-negara dari blok Soviet yaitu
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Hungaria dan Republik Ceko, sehingga sampai Januari 1998 jumlah anggota
OECD/NEA menjadi 27 negara.
Tujuan organisasi ini adalah memajukan dan mengembangkan kerja sama di
negara-negara maju dalam menggunakan tenaga nuklir, serta memajukan
pengembangan tenaga nuklir sebagai sumber energi yang ekonomis dan aman dari
segi lingkungan.
OECD/NEA ada di bawah sidang majelis tertinggi OECD dan bertugas
melaksanakan rencana dari komisi operasi dan manajemen (operation &
management committee) 2 kali setahun pada bulan Mei dan Oktober yang disusun
oleh perwakilan masing-masing negara anggota IAEA, seluruh negara anggota
NEA dan Masyarakat Eropa (European Community/EC).
Kegiatan OECD/NEA antara lain:
- Mendorong pemeliharaan keselamatan lingkungan, perlindungan manusia
dari dampak radiasi, pengawasan buangan limbah radioaktif dan
keselamatan perlengkapan, peralatan serta fasilitas nuklir.
- Menghitung dan memperkirakan peranan tenaga nuklir dalam penyediaan
energi, dengan memperkirakan penyediaan dan kebutuhan bahan bakar
nuklir, serta melakukan penelitian aspek teknologi dan ekonomi PLTN.
- Mengembangkan pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
ketenaganukliran.
- Melakukan usaha kerja sama serta merencanakan pengembangan
penelitian internasional di bidang tenaga nuklir.

Sebagai kegiatan penting di tahun-tahun terakhir ini adalah menyusun
rencana strategis (renstra), menyetujui prinsip NEA dalam pelaksanaan program
dan rencana kegiatan selama lima tahun dari tahun 1999.

D.

Global Nuclear Safety
Networking merupakan instrumen yang diakui secara internasional untuk

pengembangan kapasitas dan kompetensi yang efektif dan efisien. Meningkatkan
pembagian informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta adanya kerjasama
internasional juga merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan
kemanan nuklir di seluruh dunia.
Berdasarkan Statuta Badan IAEA, salah satu fungsi IAEA adalah “untuk
mendorong pertukaran informasi ilmiah dan teknis mengenani penggunaan energi
atom secara damai” (Pasal III. A. 3). Tidak hanya dalam satu pasal, tetapi dalam
Pasal VIII. C juga menyatakan bahwa IAEA “harus mengambil langkah positif
untuk mendorong pertukaran informasi di antara para anggotanya yang berkaitan
dengan sifat dan penggunaan energi atom secara damai dan akan berfungsi
sebagai perantara di antara anggotanya”. Oleh karena itu, IAEA berkomitmen
untuk memfasilitiasi pertukaran informasi, pengalaman, dan pengetahuan di
antara negara-negara anggotanya. Dengan tujuan yang sama, Sistem Manajemen
untuk Sarana dan Kegiatan (Seri Standar Keselamatan IAEA No. GS-R-3,
Vienna, 2006) mensyaratkan bahwa informasi dan pengetahuan dikelola sebagai
sumberdaya.

Global Nuclear Safety and Security Network (selanjutnya disebut “GNSSN”)
didirikan untuk mempromosikan dan meningkatkan kerangka keselamatan dan
keamanan nuklir, dengan mengkoordinasikan kegiatan pemangku kepentingan
jaringan keamanan global, regional, dan portal peraturan nuklir nasional. Tujuan
dibentuknya GNSSN oleh IAEA berdasarkan resolusi GC(57)/RES/9 terbagi atas
tiga bagian, yaitu:130
1. Tujuan Global
- Menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan kuat untuk
koordinasi dan harmonisasi strategi dan kebijakan global yang berkaitan
dengan keselamatan nuklir, termasuk kemungkinan yang berkaitan
dengan keamanan nuklir, dengan membangun kemitraan strategis dan
keterkaitan antara jaringan regional dan tematik, entitas pemerintah,
seperti kementerian, serta organisasi terkait lainnya;
- Membangun kerangka kerja global untuk peningkatan kapasitas
keselamatan nuklir, radiasi, limbah, transportasi, serta pendidikan dan
pelatihan;
- Memberikan kontribusi untuk berbagi informasi, seperti menyediakan
informasi dan pengetahuan yang dapat diakses oleh jaringan regional dan
nasional.

2. Tujuan Regional

International Atomic Energy Agency, 2014, The Global Nuclear Safety and Security
Network (GNSSN Governance Plan), hlm. 7
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- Membangun dan memelihara forum dan jaringan regional untuk
mendiskusikan kebijakan regional dan meningkatkan keamanan nuklir;
- Mendukung

pengembangan

platform

regional

untuk

berbagai

pengetahuan tenis dan meningkatkan kompetensi keselamatan nuklir
dengan kemungkinan interface keamanan nuklir;
- Medukung pengembangan platform untuk kolaborasi yang efisien dalam
keselamatan dan keamanan nuklir;
- Memberikan kontribusi untuk berbagi informasi dan pengetahuan
jaringan nasional dan global dapat diakses dengan mudah.

3. Tujuan Nasional
- Menghasrmonisasikan kebijakan nasional untuk manajemen keamanan
nuklir;
- Membangun kerangka kerja nasional untuk pembangunan kapasitas di
tingkat pemerintahan, organisasi, dan individu;
- Meningkatkan praktik dan sistem manajeman sarana dan prasarana;
- Membagi informasi dan pengetahuan yang mudah diakses oleh jaringan
regional dan global.

Selain adanya tujuan keamanan global, regional, dan nasional, terdapat
prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan nuklir yang meliputi:131
Roberto Phispal, 2013, Skripsi: Pengaturan Hukum Internasional Atas
Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan Dampak Lingkungan yang Mungkin
Ditimbulkan, Lex et Societatis, Vol. I/No. 5/September/2013, hlm. 125-127
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a. Prinsip Keselamatan
- Prinsip Pencegahan : Memberikan

peringatan dan melakukan analisis

untuk mencegah dan meminimalkan dampak yang tidak diinginkan dari
penggunaan bahan-bahan radioaktif.
- Prinsip Perlindungan : Prioritas harus diberikan untuk melindungi
kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat dan lingkungan.
- Prinsip Pemberian Peringatan : Langkah-langkah pencegahan harus
dilakukan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul.

b. Prinsip Keamanan
- Bahan-bahan dan teknologi nuklir memiliki resiko keamanan, juga
keselamatan dan kesehatan. Sumber-sumber yang hilang, terbuang, atau
tertinggal dapat menyebabkan cedera.
- Bahan yang dicuri atau diselewengkan dapat digunakan untuk tindakan
terorisme atau perbuatan pidana yang melibatkan piranti peledak bahan
nuklir atau penyebar radiologis.
- Langkah-langkah hukum diperlukan untuk melindungi penyimpangan
baik kebetulan maupun disengaja dari penggunaan yang sah.
- Proteksi

Fisik,

(safeguards),

Akuntansi

Perlindungan

dan

Kontrol

selama

Bahan,

transportasi,

kedaruratan semuanya mendukung prinsip keamanan.

c. Prinsip Tanggungjawab

Pengawasan
kesiapsiagaan

- Penggunaan energi nuklir biasanya

melibatkan banyak pihak

(misalnya, organisasi R&D, pemroses bahan, manufaktur, praktisi
medis, perusahaan arsitek-rekayasa, perusahaan konstruksi, operator
instalasi nuklir, lembaga keuangan, badan pengatur, dan banyak lagi).
- Salah satu dari mereka, operator atau pemilik lisensi yang
berkewenangan melakukan kegiatan tertentu yang melibatkan tenaga
nuklir atau radiasi pengion adalah yang paling bertanggungjawab untuk
menjamin keselamatan dan keamanan.

d. Prinsip Perizinan
- Biasanya, kegiatan yang tidak dilarang
tanpa

secara khusus dapat dilakukan

otoritas resmi.

- Dalam teknologi nuklir mensyaratkan

izin lebih dahulu harus

diperoleh untuk kegiatan yang melibatkan bahan-bahan dapat belah dan
radioisotop.

e. Prinsip Pengawasan Berkelanjutan
- Badan pengatur harus dapat memantau secara berkelanjutan kegiatan
nuklir untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara
selamat dan aman, konsisten dengan persyaratan
- Akses bebas inspektur badan

otorisasi.

pengatur ke semua lokasi yang

menggunakan bahan nuklir harus tercermin dalam legislasi nasional.

f. Prinsip Kompensasi
Prinsip ini mengharuskan negara-negara untuk mengadopsi langkahlangkah pemberian kompensasi yang cukup atas kerugian akibat kejadian
atau kecelakaan nuklir.

g. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
- Mengidentifikasi kewajiban kepada setiap generasi untuk tidak
meninggalkan beban tidak semestinya pada generasi berikutnya.
- Pembangunan ekonomi dan sosial hanya dapat “berkelanjutan” jika
lingkungan dilindungi.
- Kegiatan

nuklir

selalu

memperhatikan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan guna kepentingan generasi masa depan.

h. Prinsip Kepatuhan
- Energi nuklir memiliki potensi dampak lintas batas antar negara selain
negara yang bersangkutan.
- Subyek hukum nuklir yang terus berkembang adalah muncul dari
berbagai instrumen internasional yang memaksakan kewajiban dalam
menggunakan teknologi.
- Negara-negara yang menjadi pihak pada instrumen seperti itu harus
mencerminkan kewajubannya dalam legislasi nuklir (kecuali mereka
menjalankannya sendiri dalam hukum nasional).

i. Prinsip Indepedensi
- Adanya penekanan tertentu pada pembentukan kewenangan peraturan
yang memiliki kebijakan pada isu-isu keselamatan tidak tunduk pada
intervensi badan lainnya yang terlibat dalam pengembangan atau
promosi energi nuklir.
- Kepentingan lainnya harus tunduk kepada regulator independen,
pertimbangan ahli dalam kasus dimana terkait masalah keselamatan.

j. Prinsip Transparansi
- Nuklir dari awal pembangunannya
militer,

dilaksanakan dalam program

sebagian besar dirahasiakan.

- Pemahaman dan keyakinan publik dalam penggunaan energi nuklir
tujuan damai mensyaratkan pemberian informasi kepada pemangku
kepentingan yang relevan tentang resiko dan manfaat teknologi.
- Baik promotor maupun regulator harus menyediakan informasi yang
relevan mengenai penggunaan energi nuklir, khususnya menyangkut
peristiwa

atau

kejadian

yang

dapat

mempengaruhi

kesehatan

masyarakat, keselamatan dan lingkungan.

k. Prinsip Kerjasama Internasional
- Penggunaan yang aman dan selamat energi nuklir dapat mendapatkan
keuntungan dari harmonisasi kebijakan dan tindakan.
- Pelajaran yang diperoleh dari satu

negara dapat membantu negara lain

meningkatkan keselamatan program nuklir mereka sendiri.
- Resiko keamanan karena teroris atau unsur pidana yang melibatkan
bahan nuklir hanya dapat berhasil ditangani melalui kerjasam
internasional.
-

Karakter multinasional industri nuklir memerlukan pendekatan
kooperatif pada komersial dan regulasi.

E.

Negara-negara dengan Energi Nuklir
Nuklir merupakan salah satu alternatif penting dalam penyediaan energi bagi

pembangunan bangsa. Bagi siapa saja yang ingin menjadi negara maju, kuat dan
sejahtera, nuklir memberikan jalan keluar bagi ketergantungan dunia terhadap
bahan bakar fosil yang semakin menyusut. Saat ini sekitar 50 persen kebutuhan
energi dunia dipasok bahan bakar minyak. Setelah itu batu bara dan gas.
Selebihnya, sumber energi lainnya, hanya memberi sumbangan yang kecil.132
Tenaga nuklir merupakan energi yang bersih, aman, handal, compact,
kompetitif, praktis, dan tidak aka nada habisnya. Saat ini lebih dari 400 reaktor
nuklir menyediakan tenaga listrik berbasis beban di 30 negara. Lima puluh tahun,
teknologi ini merupakan teknologi yang relatif matang dengan jaminan akan
kemajuan besar untuk generasi selanjutnya.133

132

Agus Mustofa, 2006, Indonesia Butuh Nuklir, Surabaya: PADMA Press,

hlm. 3
Bruno Comby, 2015, The Benefits of Nuclear Energy: The only clean, safe energy
source capable of ensuring the continuation of our industrial civilization while protecting the
environment, Op.Cit. hlm. 3
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1. Amerika Serikat
Amerika Serikat merupakan produsen tenaga nuklir terbesar di dunia,
terhitung lebih dari 30% pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia. Negara
ini telah menghasilkan 805 miliar kWh pada tahun 2016, hampir 20% dari total
output listrik. Terdapat empat reaktor listrik yang sedang dibangun selama periode
30 tahun, yang diperkirakan empat unit reaktor tersebut telah bisa digunakan pada
tahun 2021, hal ini menghasilkan 16 aplikasi lisensi yang dibuat sejak
pertengahan tahun 2007 untuk membangun 24 reaktor nuklir.134
Perubahan kebijakan pemerintah sejak akhir 1990-an telah membantu
membuka jalan bagi pertumbuhan kapasitas nuklir yang signifikan. Sehingga pada
tahun 2016, pembangkit listrik Amerika Serikat adalah 4079 TWh (miliar kWh),
1380 TWh (34%) dari gas, 1240 TWh (30%) dari pembangkit listrik tenaga batu
bara, nuklir 805 TWh (19,7%), 266 TWh dari hydro, 266 TWh dari angin, dan
117 TWh dari energi terbarukan lainnya (data Energy Information Administration
Amerika Serikat).135
Tenaga nuklir memegang peran yang penting. Amerika Serikat memiliki 99
reaktor tenaga nuklir di 30 negara bagian, dioperasikan oleh 30 perusahaan
pembangkit listrik yang berbeda, dan pada tahun 2016 mereka memproduksi 805
TWh. Sejak tahun 2001 reaktor-reaktor telah mencapai faktor kapasitas rata-rata
di atas 90%, menghasilkan hingga 807 TWh per tahun dan mencakup sekitar 20%
dari total listrik yang dihasilkan. Faktor kapasitas rata-rata meningkat dari 50% di
World Nuclear Association, Nuclear Power in the USA, Juni 2017, http://www.worldnuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx
135 U.S. Energy Information Administration, U.S. Nuclear Generation and Generating
Capacity, Maret 2017, https://www.eia.gov/nuclear/generation/
134

awal tahun 1970an, menjadi 70% pada tahun 1991, dan telah melampaui 90%
pada tahun 2002, yang berada pada sekitar level ini sejak. Pada 2016 itu tercatat
92,5%,

dibandingkan

dengan

angin

34,7%

(data

Energy

Information

Administration Amerika Serikat). Industri ini menginvestasikan sekitar $7.5
miliar per tahun untuk pemeliharaan dan peningkatan reaktor-reaktor tersebut.136

U.S. Energy Information Administration, U.S. Nuclear Generation and Generating
Capacity, Ibid.
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Mengingat bahwa pembangkit nuklir menghasilkan hampir 20% listrik
nasional secara keseluruhan dan 63% dari listrik bebas karbonnya, bahkan
kenaikan kebutuhan listrik akan memerlukan 13,2 GWe kapasitas nuklir baru
pada tahun 2025 disamping lima pembangkit nuklir yang saat ini dalam
pembangunan. 137

Gambar 4. Reaktor-reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Amerika
Serikat.
Sumber:
http://www.world-nuclear.org/information-library/
country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx
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2. Perancis
Perancis memperoleh sekitar 75% listriknya dari energi nuklir, karena
kebijakan jangka panjang berdasarkan keamanan energi. Karena hal tersebut,
menjadikan Perancis menjadi eksportir listrik bersih terbesar di dunia karena
biaya pembangkitannya sangat rendah, dan keuntungan lebih dari € 3 miliar per
tahun dari ini. Negara ini telah sangat aktif mengembangkan teknologi nuklir.
Reaktor dan terutama produk dan layanan bahan bakar telah menjadi ekspor yang
signifikan. Sekitar 17% listrik di Prancis berasal dari bahan bakar nuklir daur
ulang. Pada tahun 2014, pembangkit listrik di Perancis telah berkapasitas 541
TWh. Konsumsi pada tahun 2012 adalah 454 TWh – 6600 kWh per orang. 138
Selama dekade terakhir, Prancis telah mengekspor hingga 70 TWh bersih
setiap tahunnya dan Electricte de France (selanjutnya disebut “EdF”) Energy
memperkirakan ekspor akan berlanjut pada 55-70 TWh/ tahun. Pada tahun 2014
mereka telah mengirimkan energi bersih ke Italia, Inggris, Swiss, dan Belgia, serta
ke Spanyol. Pada tahun 2015, ekspor bersih stabil dengan 64 TWh, sedangkan
pada tahun 2014 adalah 65 TWh, pada tahun 2013 adalah 48,5 TWh, dan pada
tahun 2012, 37,6 TWh.
Perancis memiliki 58 reaktor nuklir yang dioperasikan oleh EdF, dengan
kapasitas 63,2 GWe, memasok 436 KWh listrik pada tahun 2014, 77,5% dari total
yang dihasilkan. Sehingga total kapasitas pembangkit (data RTE terakhir pada
tahun 2014) adalah 129 GWe, termasuk 25,4 GWe hydro, bahan bakar fosil 24,4
GWe, angin 9,1 GWe dan tenaga solar surya 5,3 GWe. Pada tahun 2015 produksi
World Nuclear Association, Juni 2017, Nuclear Power in France, http://www.worldnuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx
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bruto adalah 437 TWh dari nuklir, 60 TWh dari hydro, 12 TWh dari batubara, 20
TWh dari gas alam, 29,6 TWh dari solar dan angin, dan 7,3 TWh dari biofuel &
limbah, dari total 568 TWh (data Energy Information Administration).139
Saat ini, karena pemerintah Perancis memutuskan pada tahun 1974, tepat
setelah penemuan minyak pertama, untuk memperluas kapasitas tenaga nuklir,
dengan menggunakan teknologi Westinghouse. Keputusan ini diambil dalam
karena Perancis merupakan negara dengan sumber daya alam yang sedikit,
sehinggaenergi nuklir merupakan pilihan yang paling tepat untuk memenuhi
kebutuhan energi masyarakatnya. Energi nuklir, memiliki biaya bahan bakar yang
relatif kecil dari biaya keseluruhan, yang dapat meminimalkan impor bahan bakar
dan dapat mencapai keamanan energi yang lebih besar.140
Sebagai hasil darikeputusan 1974, Perancis sekarang mengklaim bahwa
Perancis memiliki tingkat kemandirian energi yang sustansial dan merupakan
negara dengan biaya energi terendah di Eropa, juga memiliki tingkat emisi CO2
per kapita yang sangat rendah dari pembangkit listriknya, karena hampir 90%
listriknya adalah nuklir atau hydro.141
Pada pertengahan tahun 2010, tinjauan energi reguler oleh Badan Energi
Internasional Perancis mendesak negara tersebut untuk mengambil langkah
strategis sebagai penyedia energi daya beban dasar rendah dan daya karbon
rendah untuk seluruh Eropa. Rendahnya biaya pembangkit listrik tenaga nuklir
Perancis ditunjukkan oleh regulator energi nasional yang menetapkan harga
World Nuclear Association, 2017, Nuclear Power in France, Ibid.
Mycle Schneider, 2008, Nuclear Power in France – Beyond the Myth, The GreensEuropean Free Alliance in the European Parliament, hlm. 5
141 Ibid.
139
140

dimana listrik EdF dijual pada distributor bersaing. Pada tahun 2014 biaya
tersebut adalaj € 42/ MWh, namun regulator energi nasional mengajukan
kenaikan menjadi € 44 pada tahun 2015, € 46 pada tahun 2016 dan € 48 pada
tahun 2017 sehingga jika memungkinkan EdF akan memulihkan biaya upgrade
pabrik, yang menempatkannya pada € 55 miliar untuk memperpanjang masa pakai
reaktor menjadi sepuluh tahun. 142

Gambar 5. Reaktor-reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Perancis.
Sumber:
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/
countries-a-f/france.aspx
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World Nuclear Association, 2017, Nuclear Power in France, Op. Cit.

3. Jepang
Pada saat ini, Jepang telah memiliki industri nuklir yang sedang
berkembang, dengan lima reaktor operasi. Re-evaluasi kebijakan energi dalam
negeri menghasilkan diversifikasi khususnya, program konstruksi nuklir utama.
Prioritas tinggi diberikan untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap
impor minyak. Siklus bahan bakar tertutup diadopsi untuk mendapatkan
keuntungan maksimal dari impor uranium. Tenaga nuklir diperkirakan akan
memainkan peran yang lebih besar di masa yang akan datang. Dalam konteks
rencana teknologi inovatif energi Kementerian Energi, pada tahun 2008, Japan
Atomic Energy Agency (JAEA) memodelkan pengurangan emisi CO2 sebesar
54% (dari 2000 tingkat) pada tahun 2050 yang mengarah pada pada pengurangan
emisi CO2 sebesar 90% pada tahun 2100. Hal ini akan menyebabkan energi nuklir
menyumbang sekitar 60% energi primer pada tahun 2100 (dibandingkan dengan
hanya 10% di tahun 2008), 10% dari energi terbarukan (dari 5%) dan 30% bahan
bakar fosil (dari 85%). Ini berarti bahwa nuklir menyumbang 51% dari
pengurangan emisi: 38% dari pembangkit listrik dan 13% dari produksi hidrogen
dan panas proses.143
Pada awal tahun 2011, energi nuklir menyumbang hampir 30% dari total
produksi listrik negara (29% di tahun 2009), dari 47,5 GWe kapasitas (bersih)
sampai Maret 2011, dan 44,6 GWe (bersih) dari saat itu. Pemerintah Jepang juga

The Future of Nuclear Energy in Japan, Nearly Six Years After the 2011 Fukushima
Disaster, Jan 2017,http://www.abc.net.au/news/2017-01-05/the-future-of-nuclear-energyin-japan-afterfukushima/8162686
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berencana untuk meningkatkan ini menjadi 41% pada 2017, dan 50% pada tahun
2030.144
Namun, menyusul kecelakaan Fukushima, pada Oktober 2011 pemerintah
berusaha mengurangi peran tenaga nuklir. Pada tahun 2014 pemerintah
mengadopsi Rencana Energi Dasar Ke-4, dengan perspektif 20 tahun dan
menyatakan bahwa energi nuklir adalah sumber daya dasar beban utama dan akan
terus digunakan dengan aman untuk mencapai pasokan energi yang stabil dan
terjangkau dan untuk memerangi pemanasan global. Hal ini membuktikan bahwa
nuklir telah memainkan peran yang sangat penting bagi keberalangsungan energi
global untuk masa kini dan masa yang akan datang.145
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Gambar 6. Reaktor-reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Jepang. Sumber:
https://phys.org/news/2015-08-japan-nuclear-shutdown-years-fukushima.html

4. Indonesia
Program pembangunan PLTN di Indonesia merupakan program Indonesia
untuk membangun dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir baik
di bidang non-energi maupun di bidang energi untuk tujuan damai. Pemanfaatan
non-energi di Indonesia sudah berkembang cukup maju. Sedangkan dalam bidang
energi (pembangkitan listrik), hingga tahun 2011 Indonesia masih berupaya
mendapatkan dukungan publik, walaupun sudah dianggap kalangan internasional
bahwa Indonesia sudah cukup mampu dan sudah saatnya menggunakannya.146
Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan
tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah
Irma Afrianty Akob, 2014, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Asia Tenngara,
Fakultas Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, hlm. 62
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No. 65 tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga
Atom dan Lembaga Tenaga Atom (selanjutnya disebut “LTA”), yang kemudian
disempurnakan menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional (selanjutnya disebut
“BATAN”) berdasarkan UU No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Tenaga Atom.147
Sementara itu sejalan dengan perkembangannya, kemudian terjadi pergeseran
pola pikir pada tahun 1997 ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tentang
Ketenaganukliran yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksana
kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir (BATAN) dengan unsur pengawas tenaga
nuklir (BAPETEN), kemudia didukung oleh Undang-Undang No. 9 tahun 1997
mengenai pengesahan Traety on the South East Asia Nuclear Free Zone (Traktat
Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara). Dilanjutkan dengan UndangUndang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (selanjutnya disebut “RPJN”), tahun 2005-2025 pada Bab IV: Arah,
Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang telah mengamanatkan pada
butir IV.2.3. RPJN ke 3 (2015-2019) “mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk
pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara
ketat”.148
Indonesia

menyatakan

bahwa,

sebagai

penandatangan

NPT

(Non-

proliferation Treaty) dan Comprehensive Safeguard Agreement, Indonesia akan
melaksanakan pembangunan reaktor nuklir dengan pantauan IAEA. Oleh sebab
147

Undang-Undang No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga

Atom

Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
148

itu, Mohammed El Baradei diundang untuk mengunjungi negara ini pada
Desember 2006. Pada maret 2008, melalui menteri Riset dan Teknologi,
Indonesia memaparkan rencananya untuk membangun 4 buah PLTN berkekuatan
4800 MWe (4 x 1200 MW). 149
Kebutuhan listrik Indonesia mencapai 40 GW pada September 2013 dan
tahun 2030 diperkirakan naik sebesar 160 GW dan tahun 2050 sekitar 450-550
GW dengan catatan kebutuhan listrik meningkat sekitar 9% per tahun. Sehingga
dengan naiknya kebutuhan listrik masyarakat Indonesia, Provinsi Bangka
Belitung (Babel) merencanakan pembangunan PLTN, karena aspek geologi yang
baik/ lapisan granit di pulau ini tidak bergerak. BATAN sedang meneliti tentang
batuan granit di Bangka Belitung. Lokasi PLTN yang paling tepat adalah di desa
Sebagin, Simpang Rimba, Kabupaten. Bangka Selatan (1000 MWe x 4/6 PLTN),
dan Teluk Manggris di Muntok, Bangka Barat (1000 MWe x 6/8 PLTN).
Keduanya berada sekitar 30 kilometer dari pantai Barat Sumatera yang mudah
disambungkan ke Jawa-Sumatera grid dan Asean grid ke Singapura dan Malaysia.
Bahan Bakar Nuklir thorium (ditaksir sekitar 23.000 ton) juga ditemukan di
Provinsi ini juga timah, zirkon, uranium, dll. Lahan 850 hektar (Ha) di Muntok
dan 850 Ha di Simpang Rimba telah disiapkan untuk beberapa PLTN ke depan.150
Ketersediaan bahan bakar nukir yaitu uranium dan thorium di Indonesia
sebagian besar tersedia di Kalimantan Barat, Papua, dan Sulawesi Barat. Bahan
Achmad Sastratenaya & Ariyanto Sudi, 2010, “Nuclear Energy
Development in Indonesia”, IAEA workshop long range planning, Vienna, hlm.
23
150 Moch. Djoko Birmano, 2011, Kajian Awal Dampak Pembangunan
PLTN di Bangka Belitung, PPEN-BATAN, hlm. 2
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bakar tersebut telah dikategorikan terukur, tereka, dan terindentifikasi. BATAN
telah menyusun Peta Radiasi dan Radioaktivitas Lingkungan, untuk mengkaji
efek kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah radiasi tinggi serta indikasi
bahan tambang seperti Uranium, Thorium dan mineral sejenisnya.151
Dengan melimpahnya uranium dan thorium serta manfaat yang begitu besar
yang disumbangkan oleh tenaga nuklir, Pemerintah (Menristek) melakukan
penelitian untuk membangun salah satu calon tapak PLTN masa depan di
Kalimantan Selatan. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga berminat
mengembangkan PLTN di daerah tersebutasalkan kajian menyeluruh dilakukan
terlebih dahulu. Kerjasama Kalimantan Timur dengan pihak swasta Rusia di
bidang energi nuklir (juga pertanian dan kesehatan) sedang dijajagi. Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi/ BPPT menilai pembangunan PLTN sudah
dapat dimulai tahun 2020, dan beroperasi pada tahun 2028, karena dinilai
pengembangan energi baru terbarukan saat ini cukup lambat atau tidak optimal.152

Agus Sumaryanto, Direktur Pusat Pengembangan Geologi Nuklir
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F. Kerangka Teori
Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
menganalisis kaitan teknologi nuklir sebagai

energy for sustainability

development, yaitu:

1. Teori Dualisme oleh Triepel dan Anzilotti
Berdasarkan teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional,
merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum
internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah,
tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Jika ada
pertentangan antara keduanya maka yang diutamakan adalah hukum nasional
suatu negara.
Triepel dan Anzilotti menjelaskan lebih jauh mengenai letak perbedaan antara
hukum nasional dan hukum internasional yaitu terletak pada subjek hukumnya,
jika hukum nasional subjeknya adalah individu-individu, sedangkan hukum
internasional subjeknya

semata-mata pada negara. Kemudian mengenai

sumbernya, jika hukum nasional bersumber pada kehendak negara itu sendiri,
sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama. Selain itu,
hakikat dari hukum nasional harus ditaati, sedangkan hukum internasional harus
dijunjung tinggi, sebagai hasil kesepakatan bersama. 153
Secara singkat, teori dualisme ini ingin menjelaskan bahwa hukum
internasional adalah hukum antar negara, sedangkan hukum nasional adalah
153
Kedudukan
Perjanjian
Internasional
http://repository.unimal.ac.id/2115/1/ BAB%20II.pdf

dalam

Hukum

Nasional,

hukum yang berlaku dalam satu negara, yang mengatur hubungan antar
warganegara dengan pemerintah. Berlakunya hukum internasional dalam
lingkungan hukum nasional memerlukan proses ratifikasi menjadi hukum
nasional. Hukum nasional menetapkan hukum internasional berlaku seluruhnya
atau sebagian, semata-mata karena pelaksaan kewenangan hukum nasional.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development)
Berdasarkan

Brundtland

Report

dari

PBB,

1987

Pembangunan

berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris sustainable development.
Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa
mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.154
Pembangunan

berkelanjutan

tidak

saja

berkonsentrasi

pada

isu-isu

lingkungan. Lebih luas dari pada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga
liingkup

kebijakan:

pembangunan

ekonomi,

pembangunan

sosial,

dan

perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama World Summit 2005
menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar
pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.155
Brown, menunjukkan penilaian terhadap pembangunan berkelanjutan dari
beberapa sudut pandang seperti tertinggalnya transisi energi, memburuknya
sistem biologis utama (perikanan laut, padang rumput, hutan, lahan pertanian)
ancaman perubahan iklim (polusi, dampak rumah kaca), dan kurangnya
bahan pangan. Para pendukung konsep pembangunan berkelanjutan
menyatakan pentingnya strategi ecodevelopment yang intinya menyatakan
bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang secara
154 The Report Our Common Future was released in October 1987 by the World
Commission on Environment and Development chaired by Gro Harlem Brundtland, Op. Cit.
155 United Nations, 2015, Global Sustainable Development Report, UN, New York.

bersama– sama untuk mencapai produktivitas dan pemenuhan kebutuhan
yang lebih tinggi namun tetap pada strategi pembangunan yang berkelanjutan,
baik dari sisi ekologi maupun sosial.156
Skema pembangunan berkelanjutan pada titik temu tiga pilar tersebut,
Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO 2001)

157

lebih jauh

menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa
"keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman
hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai
pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan
intelektual, emosional, moral, dan spiritual". Dalam pandangan ini, keragaman
budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan
berkelanjutan.
Budimanta menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara
pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana
dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan
lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada
generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.158
Pembangunan

Hijau

pada

umumnya

dibedakan

dari

pembangunan

bekelanjutan, di mana pembangunan Hijau lebih mengutamakan keberlanjutan
lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung Pembangunan
Berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi
156 Pembangunan
berkelanjutan, dikutip dari http://2frameit.blogspot.co.id/
2011/07/landasan-teori-pembangunan_05.html, diakses pada 22 Juni 2017 pukul 09:42
WITA
157 Universal Declaration on Cultural Diversity – a vision, a conceptual platform, a pool od
ideas for implementation, a new paradigm. A document for the World Summit on Sustainable
Development
2011,
Paris,
Perancis.
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Indonesia (Online), http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=123

keberlanjutan menyeluruh di mana pemikiran mutakhir dari Pembangunan Hijau
sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi
pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit
untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang
terbatas.
Beberapa riset memulai dari definisi ini untuk berargumen bahwa lingkungan
merupakan kombinasi dari alam dan budaya. Network of Excellence "Sustainable
Development in a Diverse World" SUS.DIV, sponsored by the European Union,
bekerja pada jalur ini. Mereka mengintegrasikan kapasitas multidisiplin dan
menerjemahkan keragaman budaya sebagai kunci pokok strategi baru bagi
pembangunan berkelanjutan.159
Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai
kesempatan bagi kegiatan pembangunan. Hal ini nyata di dalam konsep
keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai
kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi inovatif dan
kewirausahaan. Pandangan ini sekarang diajarkan pada beberapa sekolah bisnis
yang salah satunya dilakukan di Center for Sustainable Global Enterprise at
Cornell University.160
Divisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan mendaftar beberapa lingkup
berikut ini sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan:161
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- Perkotaan

- kelaparan

- perubahan iklim

- ketidak setaraan

- pendidikan

- kesehatan

- energi

- perdamaian dan masyarakat

- gender

- kemiskinan

- pengembangan kapasitas

- infrasturktur dan industri

- laut

- ekosistem

- SCP

- air

- Konsumsi dan produksi
Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang
terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi
orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya
ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa
depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Menurut Salim, pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada
pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan: ekuitisosial
yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup
(sasaran lingkungan). Untuk ini secara sadar diusahakan investasi dalam
modal: ekonomi (finansial, modal mesin, dll), modal sosial (investasi
pendidikan, kesehatan dan keakraban sosial) dan modal lingkungan
(investasi-sumber daya alam diperbaharui dan daur-ulang serta substitusi
sumber daya alam yang tak terbaharui).162
Menurut Marlina, pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada
isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan
mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan

162 Unknown, 2013, Pembangunan Berkelanjutan, Fakultas Hukum, Universitas
Sumatera
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sosial dan perlindungan lingkungan
Pembangunan berkelanjutan).163

(selanjutnya

disebut

3

Pilar

Aspek sosial, maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia
dalam hal interaksi, interrelasi dan interdependesi. Yang erat kaitannya juga
dengan aspek budaya. Tidak hanya pada permasalahan ekonomi, pembangunan
berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat
supaya sebuah amsyarakat tetap bisa eksis untuk menjalani kehidupan serta
mempunyai sampai masa mendatang. Faktor lingkungan (ekologi) yang
diperlukan

untuk

mendukung

pembangunan

yang

berkelanjutan

ialah

terpeliharanya proses ekologi yang esensial, tersedianya sumberdaya yang cukup,
dan lingkungan sosial – budaya dan ekonomi yang sesuai.164
Menurut Sudarmadji, pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai
pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak
pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan
mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui
kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian
pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi
yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.165
Dalam sustainabilitas lingkungan, alam menyediakan udara dimana kita
menghirup udara bersih. Alam memberikan kita air dimana kita minum air bersih.
Alam memberikan tanah sehingga kita bisa menanam. Alam, air, tanah, udara, dan
iklim mampu menghidupi manusia.
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Tujuan akhir setiap usaha pembangunan ialah memperlakukan manusia, lakilaki, perempuan, anak-anak sebagai tujuan, untuk memperbaiki kondisi manusia
dan memperbesar pilihan manusia. Salah satu yang menjadi bagian dari
pembangunan berkelanjutan adalah dimensi manusia atau bisa juga disebut
dengan “pembangunan manusia”. Ada empat komponen utama dalam paradigma
pembangunan manusia, yaitu pemerataan atau kesetaraan (equity), berkelanjutan,
produktivitas dan pemberdayaan.166

3. Teori Etika Lingkungan – Biosentrisme
Teori etika lingkungan adalah sebuah teori sosiologi lingkungan yang
memberikan pandangan bagaimana seharusnya manusia beretika di alam semesta.
Ada berbagai macam pandangan dalam teori etika lingkungan, yakni
antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme.
Menurut Albert Schweitzer dalam buku A. Sonny Keraf, etika biosentrisme
bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal sacral.Kesadaran ini
mendorong manusia untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan
memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat. Bagi Albert Szhweitzer, orang
yang benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk
membantu semua kehidupan, ketika ia sendiri mampu membantu dan
menghindari apapun yang membahayakan kehidupan.167
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Etika biosentrisme didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dan
alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Alam dan seluruh isinya
mempunyai harkat dan nilai di tengah dan dalam komunitas kehidupan di bumi.
Alam mempunyai nilai karena ada kehidupan di dalamnya. Terlepas dari apapun
kewajiban dan tanggung jawab moral yang manusia miliki terhadap sesama
manusia, manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap
semua makhluk di bumi ini demi kepentingan manusia.
Ciri utama etika ini adalah biocentric, karena teori ini mengganggap setiap
kehidupan dan mahkluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri.
Teori ini mengganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam
semesta. Semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas
mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara
moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak.168
Karena yang menjadi pusat perhatian dan yang diperhatikan oleh teori ini
adalah kehidupan, secara moral, berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka
bumi ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan
diselamatkan. Teori ini mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, entah
pada manusia atau pada makhluk lainnya. Karena bernilai pada dirinya sendiri,
kehidupan harus dilindungi. Untuk itu diperlukan etika yang berfungsi menuntun
manusia untuk bertindak secara baik demi menjaga dan melindungi kehidupan
tersebut. biosentrisme, mengklaim bahwa manusia mempunyai nilai moral dan
berharga justru karena kehidupan dalam diri manusia bernilai pada dirinya sendiri.
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Artinya, prinsip yang sama juga berlaku bagi segala sesuatu yang hidup dan yang
memberi serta menjamin kehidupan bagi makhluk hidup. Tanah atau bumi,
memiliki nilai moral dan harus diperlakukan secara moral, karena memberi begitu
banyak kehidupan.169

169
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a. Teori Lingkungan Hidup yang Berpusat pada Kehidupan
Secara harfiah, biosentrisme juga dikenal sebagai teori lingkungan
hidup yang berpusat pada kehidupan. Inti teori ini adalah manusia mempunyai
kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini tidak bersumber dari kewajiban
manusia terhadap sesama, sebagaimana dipahami antroposentrisme. Kewajiban
ini bersumber dan didasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu
yang bernilai, entah kehidupan manusia atau kehidupan spesies lain. Menurut
teori ini, etika lingkungan hidup bukanlah salah satu cabang dari etika manusia.
Etika lingkungan hidup justru memperluas etika manusia agar berlaku bagi semua
makhluk hidup.
Salah seorang tokoh yang berjasa besar bagi etika biosentrisme adalah Albert
Schweitzer, pemenang Nobel tahun 1952. Inti teori etika lingkungan hidup Albert
adalah hormat sedalam-dalamnya terhadap kehidupan (reverence for life).
Menurutnya, etika ini bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal
sacral, dan bahwa “saya menjalani kehidupan yang menginginkan tetap hidup”.
Kesadaran ini mendorong manusia untuk selalu berusaha mempertahankan
kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat yang sedalamdalamnya. Hal ini tidak hanya dilakukan kepada kehidupan dalam diri kita sendiri
sebagai individu ataupun kelompok spesies manusia, tetapi juga kepada semua
macam kehidupan “yang selalu menginginkan untuk tetap hidup.” Prinsip atau
perintah moral yang berlaku di sini berbunyi “adalah hal yang baik secara moral
bahwa kita mempertahankan dan memacu kehidupan, sebaliknya buruk kalau kita
menghancurkan kehidupan.”

Menurut Paul Taylor, biosentrisme didasarkan pada empat keyakinan
yaitu:170
- Manusia adalah anggota komunitas kehidupan di bumi, sama halnya
dengan makhuk lain.
- Spesies manusia, dan spesies lain adalah bagian dari sistem yang saling
tergantung.
Semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan sendiri.
Pemikiran-pemikiran tersebut melahirkan pemahamn baru akan manusia yaitu :
- Manusia hanya makhluk biologis yang sama dengan makhluk biologis
lain.
- Manusia mendiami bumi yang sama dengan makhluk lain.
- Manusia merupakan bagian dari keseluruhan, bukan pusat dari alam
semesta.
Perlu adanya pembedaan antara pelaku moral dan subjek moral untuk lebih
memahami teori ini. Pelaku Moral adalah makhluk yang memiliki kemampuan
bertindak secara moral (berupa akal budi, kebebasan dan kemauan), sehingga
berkewajiban dan bertanggungjawab atas tindakannya (accountable being).
Subjek Moral adalah makhluk yang bisa diperlakukan secara baik atau buruk, dan
pelaku moral berkewajiban dan bertanggungjawab terhadapnya, yang menurut
teori ini adalah semua organisme hidup dan kelompok organisme tertentu. Intinya
adalah semua pelaku moral adalah subjek moral, tetapi tidak semua subjek moral
adalah pelaku moral. Kewajiban utama manusia sebagai pelaku moral adalah
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menghormati dan menghargai alam (respect for nature) yang dapat diwujudkan
dalam kewajiban-kewajiban:171
- Tidak

melakukan

sesuatu

yang

merugikan

alam

dan

isinya

(Nonmaleficence atau Noharm)
- Tidak mencampuri (Non-Interference)
- Tidak membatasi dan menghambat kebebasan organisme berkembang dan
hidup secara leluasa di alam sesuai hakikatnya.
- Membiarkan organisme berkembang sesuai hakikatnya.
- Kesetiaan (terhadap binatang tertentu untuk dijaga dan dibiarkan hidup di
alam bebas)
- Kewajiban restitutif dan keadilan retributif.

b. Etika Bumi
Aldo Leopold melontarkan teori etika lingkungan hidup yang
disebutnya sebagai The Land Ethic atau Etika Bumi. etika bumi menjadi sebuah
teori etika lingkungan hidup yang cukup klasik, yang muncul pada dan termasuk
paling pertama dari abad ini. Etika ini terutama dipicu oleh krisis lingkungan
hidup yang terjadi dalam masyarakat modern sekarang ini.172
Inti dari Land Ethic atau Etika Bumi terdiri dari dua prinsip. Prinsip pertama
berbunyi: “A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and
beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise.” Dengan
prinsip ini, Leopold ingin mengubah cara pandang manusia yang hanya melihat
171 Nurul Khairun Nisa, 2015, Paradigma dan prinsip Etika Lingkungan, Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 4
172 A. Sonny Keraf, 2010, Etika Lingkungan Hidup, Op.Cit., hlm. 79

bumi dan segala isinya seperti budak di zaman dulu kala, yaitu hanya sebagai alat.
Ia ingin mendobrak cara pandang yang hanya melihat bumi dan segala isinya
sekedar alat dan obyek dalam relasi ekonomis dan hanya mempunyai nilai dan
fungus ekonomis bagi kepentingan manusia. “Bumi, seperti budak-perempuan
Odysseus, masih dianggap sebagai harta milik. Relasi dengan bumi masih sebatas
relasi ekonomis, menuntut penguasaan dan bukan kewajiban.” Sebagai seorang
ahli kehutanan dia merasakan betul dan sangat prihatin bagaimana bumi atau
tanah diperlukakan hanya berdasarkan “keyakinan bahwa ekonomi menentukan
semua pemanfaatan lahan. Ini sangat keliru.”173

c. Anti Spesiesisme
Peter Singer dan James Rachels mengkritik antroposentrisme sebagai
paham yang memiliki sifat rasisme dan spesiesisme. Antroposentrisme
menimbulkan rasisme dalam artian, menjustifikasi ras lain lebih unggul
dibandingkan yang lainnya. Sementara spesiesisme yang ditolak biosentrime
adalah mengganggap spesies manusia lebih unggul dibandingkan spesies lain
dalam hal ini, tumbuhan dan satwa.
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G. Kerangka Pikir
Penelitian ini di fokuskan pada tiga variable utama yaitu: (i) variabel
perkembangan pengaturan teknologi nuklir sebagai energi untuk pembangunan
berkelanjutan, (ii) variabel implementasi pengaturan energi nuklir di negara maju
dan berkembang, dan (iii) kesiapan Indonesia dalam menerapkan teknologi nuklir
sebagai energy source for sustainable development.
Variabel perkembangan pengaturan teknologi nuklir sebagai energi untuk
pembangunan berkelanjutan ditetapkan indikator variabel yaitu: Convention on
Nuclear Safety 1994, Euratom Treaty 1957, Undang-Undang No. 10 Tahun 1997
tentang Ketenaganukliran. Variabel implementasi pengaturan energi nuklir di
negara maju dan berkembang ditetapkan indikator variabel yaitu: Pemanfaatan,
Standarisasi keamanan, dan Penerapan National Determined Contribution (NDC).
Sedangkan pada variabel kesiapan Indonesia dalam menerapkan teknologi nuklir
sebagai energi untuk pembangunan berkelanjutan ditetapkan indikator variabel
yaitu: Regulasi, Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Penerapan National
Determined Contribution.
Untuk memberikan gambaran umum terkait dengan kerangka pikir penelitian
dan hubungan antara variabel, maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir
sebagai berikut:

Perkembangan Pengaturan Teknologi Nuklir
sebagai Energi untuk Pembangunan
Berkelanjutan

Perkembangan
pengaturan
Teknologi
Nuklir sebagai Energi
untuk
Pembangunan
Berkelanjutan:

Implementasi
pengaturan
Energi
nuklir di negara maju
dan berkembang:

- Convention on Nuclear
Safety 1994
- Euratom Treaty 1957
- Undang-Undang No. 10
Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran

- Pemanfaatan
- Standarisasi keamanan
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H. Definisi Operasional
1.

Energi nuklir merupakan energi hasil dari sebuah proses kimia yang dikenal
dengan fisi dan reaksi fusi pada sebuah inti atom. Sudah berpuluh tahun
manusia memanfaatkan potensi energi yang dihasilkan dari reaksi fisi
(pembelahan) inti uranium dan plutonium.

2.

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG)
adalah suatu konsep pembangunan yang dapat berlangsung secara terus
menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup dengan tidak merusak
lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk
kebutuhan masa depan.

3.

Energi untuk pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang
memiliki keterkaitan yang kuat antara akses terhadap energi dan pengurangan
kemiskinan – juga dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Konsep ini
memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal,
modern, lebih maju dan bersih, serta mendorong investasi di bidang
infrastruktut energi dan teknologi energi bersih.

4.

Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang
berguna, yakni suatu penghadapan yang semana-tama menunjukkan kegiatan
menerima. Penghadapan

tersebut

pada

umumnya

mengarah

pada

perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan
secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.
5.

Standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti.

6.

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya.

7.

Radioaktif terjadi di inti atom yang tidak stabil, yaitu yang tidak memiliki
cukup energi pengikat untuk menahan nucleus bersamaan karena adanya
kelebihan proton atau neutron.

8.

Pengelolaan limbah atau Waste management merupakan semua kegiatan dan
tindakan yang diperlukan untuk mengelola libah sejak awal hingga
pembuangan

akhir.

Hal

ini

termasuk

pengumpulan,

pengangkutan,

pengolahan, dan pembuangan limbah bersamaan dengan pemantauan dan
regulasi daur ulang.
9.

Nuclear safety and security merupakan pecapaian kondisi operasi yang tepat,
pencegahan kecelakaan, atau mitigasi akibat kecelakaan, yang mengakibatkan
perlindungan pekerja, masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasi yang
tidak semestinya.

10. Nuclear security adalah pencegahan dan pendeteksian, serta tanggapan
terhadap pencurian, sabotase, akses tanpa izin, transfer ilegal atau tindakan
berbahaya lainnya yang melibatkan materi nuklir, zat radioaktif atau fasilitas
terkait.
11. Convention on Nuclear Safety 1994 adalah perjanjian yang mengatur
peraturan keselamatan di pembangkit listrik tenaga nuklir di negara peserta
Konvensi. Konvensi tersebut menciptakan kewajiban pada negara pihak
untuk menerapkan peraturan dan standar keselamatan tertentu di semua
fasilitas sipil yang terkait dengan energi nuklir. Hal ini termasuk, pemilihan
lokasi, desain dan pembangunan, verifikasi operasi dan keamanan, dan
kesiapsiagaan darurat.

12. Euratom Treaty 1957 merupakan peraturan yang dibentuk oleh organisasi
Komunitas Energi Atom Eropa dengan tujuan untuk membentuk pasar
spesialis tenaga nuklir di Eropa, mengembangkan energi nuklir, dan
mendistribusikannya ke negara-negara anggotanya.
13. Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran merupakan
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan
pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga
nuklir.
14. Infrastruktur adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik
pengorganisasian

sistem

struktur

yang

diperlukan

untuk

jaminan

ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang
diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.
15. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting
bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun
perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan
perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di
sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai
tujuan organisasi itu.
16. Regulasi adalah pengaturan
17. Penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan, atau suatu perbuatan
mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok
atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
18. National Determined Contribution atau NDC adalah adalah sebuah istilah
yang digunakan di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsa tentang Perubahan Iklim atau United Nation Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC) untuk pengurangan emisi gas rumah kaca
sehingga semua negara yang menandatangani UNFCCC diminta untuk
menerbitkannya menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan BangsaBangsa 2015 yang diadakan di Paris, Prancis pada bulan Desember 2015.
NDC merupakan kontribusi yang dimaksudkan sebagai kompromi antara
batasan emisi dan tujuan pengurangan emisi dan tindakan mitigasi yang
sesuai

secara

nasional

dimana

Protokol

Kyoto

digunakan

untuk

menggambarkan berbagai kewajiban hukum negara maju dan negara
berkembang.
19. United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
adalah sebuah kesepakatan yang diterima secara universal sebagai komitmen
politik internasional tentang perubahan iklim pada KTT Bumi tentang
Lingkungan

dan

Pembangunan

yang bertujuan

untuk menstabilkan

konsentrasi Gas Rumah Kaca di atmosfir, pada taraf yang tidak
membahayakan kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi
ekosistem, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan
berkelanjutan.

20. Kyoto Protocol adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja
PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional
tentang pemanasan global.
21. Paris Agreement adalah persetujuan dalam kerangka UNFCCC yang
mengawal reduksi emisi karbon dioksida efektif berlaku sejak tahun 2020.
Persetujuan ini dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan BangsaBangsa 2015 di Paris yang bertujuan untuk menahan laju peningkatan
temperatur global hingga di bawah 2 derajat Celcius dari angka sebelum masa
Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan
temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan
dan perjanjian internasional yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum
tertentu. Dalam penulisan ini adalah ketentuan hukum internasional, ketentuan
hukum regional, dan ketentuan hukum nasional tentang energi nuklir.
Penulisan ini akan mengkaji implementasi dari beberapa peraturan hukum
dalam lingkup internasional dan nasional mengenai teknologi nuklir sebagai
energi untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan
yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang
dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan
mempelajari konsisten/ kesesuaian antara Undang-Undang/ Konvensi yang
satu dengan Undang-Undang/ Konvensi yang lain.
2. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di
suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, namun haruslah

mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh
persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan
tersebut.

C. Jenis Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan data primer, data
sekunder, dan data tersier. Data primer yaitu data yang bersifat otoritatif. Dimana
dalam penelitian ini dikasji ketentuan yang terdapat dalam peraturan internasional,
peraturan regional, dan peraturan nasional tentang energi nuklir.
Bahan hukum sekunder yang merupakan publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen resmi, diperoleh dari buku-buku literatur atau bacaan
yang menjelaskan mengenai perkembangan pengaturan energi nuklir, hasil-hasil
penelitian tentang implementasi pengaturan di negara maju dan di negara
berkembang, pendapat ahli yang berkompeten dalam penelitian ini.
Bahan non-hukum diperoleh dari Kamus Besar Bahasan Indonesia,
Ensiklopedia, dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data
Bahan hukum yang dikumpulkan dalam bentuk bahan hukum primer dan
sekunder, dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, literatur, melakukan
penelusuran melalui media internet, serta melakukan konfirmasi dengan informan
yang ditentukan secara tidak terstruktur dan dipilih berdasarkan wewenang dan
fungsi yang dijalankan oleh informan tersebut. Wawancara tidak terstruktur

dilaksanakan di kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Nuclear Energy
Regulatory Agency), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim.

E. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh hasil klarifikasi dengan informan selanjutnya dianalisis
menggunakan analisis kualitatif, sedangkan bahan hukum dalam bentuk bahan
hukum primer dan sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi
(content analysis) dengan mengkaji substansi perundang-undangan dengan
pendekatan yuridis.

BAB IV
PERKEMBANGAN PENGATURAN TEKNOLOGI NUKLIR DALAM
LINGKUP INTERNASIONAL, REGIONAL, DAN NASIONAL

A. Regulasi Internasional
1. Nuclear Safety
a. Convention on Nuclear Safety 1994
Peristiwa Chernobyl telah menciptakan kesadaran pada level politis
bahwa keselamatan nuklir tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada filosofi
keselamatan masing-masing individual negara. Seluruh daur bahan nuklir dan
khususnya seluruh usia hidup fasilitas nuklir harus dicakup dalam langkahlangkah keselamatan sebagaimana mestinya yang diterima secara internasional.174
Konvensi Keselamatan Nuklir mengandung konsepsi luhur akan arti
pentingnya aspek budaya keselamatan instalasi nuklir secara global, untuk
mencapai dan mempertahankan kualitas keselamatan nuklir yang tinggi di seluruh
dunia, melalui peningkatan langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan secara
nasional, dan kerjasama internasional. Konvensi Keselamatan Nuklir pada
hakikatnya akan memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja, masyarakat dan
lingkungan hidup.175

174 Ferhat Aziz, Yaziz Hasan, 2010, Kerangka Peraturan Perundang-undangan untuk
Program Pembangunan PLTN, Biro Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BATAN,
Seminar Nasional VI, SDM Teknologi Nuklir Yogyakarta, hlm. 183
175 Yusrti Heni, et al., 2006, Peranan Konvensi Keselamatan Nuklir Dalam Upaya
Peningkatan Keselamatan PLTN Secara Global, Seminar Keselamatan Nuklir, P2STPIBN –
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), hlm. 205

Konvensi Keselamatan Nuklir disetujui pada tanggal 17 Juni 1994 melalui
konferensi diplomatik yang diselenggarakan oleh IAEA. Konvensi dibuka untuk
penandatanganan pada tanggal 20 September 1994, yaitu pada saat sidang umum
IAEA ke-38.

Sesuai dengan Pasal 3 ditetapkan bahwa, ketentuan-ketentuan

dalam konvensi ini diberlakukan untuk instalasi nuklir (PLTN) didarat yang
berada dibawah yurisdiksinya termasuk fasilitas penyimpanan, penanganan dan
pengolahan bahan-bahan radioaktif, yang berada dilokasi yang sama dan berkaitan
langsung dengan pengoperasian PLTN.176
Pertimbangan negara-negara peserta konvensi terhadap pernyataan penetapan
konvensi keselamatan nuklir didasarkan antara lain:177
i.

Menyadari pentingnya untuk meyakinkan masyarakat internasional, bahwa
penggunaan tenaga nuklir adalah aman, terkendali, dan ramah lingkungan.

ii.

Menegaskan kembali perlunya meningkatkan derajat keselamatan nuklir
diseluruh dunia secara berkelanjutan.

iii.

Menegaskan kembali bahwa tanggung jawab terhadap keselamatan nuklir,
terletak pada negara yang memiliki yurisdiksi atas instalasi nuklir.

iv.

Berkeinginan untuk meningkatkan budaya keselamatan nuklir yang
efektif.

v.

Menyadari bahwa kecelakaan yang terjadi pda instalasi nuklir, dapat
menimbulkan dampak lintas batas negara.

vi.

Mengingat konvensi tentang proteksi fisik bahan nuklir (Convention on
Physical Protection of Nuclear Material – 1979), Konvensi tentang

Ibid., hlm. 206
International Atomic Energy Agency, 5 July 1994, Convention on Nuclear Safety 1994,
IAEA-INFRCIRC/449, Preamble, hlm. 1
176
177

Pemberitahuan Dini Kecelakaan Nuklir (Convention on Early Notification
of Nuclear Accident – 1986), dan Konvensi tentang Bantuan dalam Hal
Terjadi Kecelakaan Nuklir atas Kedaruratan Radiologi (Convention on
Assistance in the Case of Nuclear Accident or Radiological Emergency –
1986).
vii.

Menengaskan pentingnya kerjasama internasional, untuk peningkatan
keselamatan nuklir, melalui mekanisme bilateral dan multilateral, serta
penetapan penegakan konvensi ini.

viii.

Mengakui bahwa konvensi ini membangun ikatan pada penerapan prinsip
fundamental (pokok) keselamatan terhadap keselamatan terhadap instalasi
nuklir dari standar keselamatan yang rinci, dan bahwa terdapat garis-garis
pedoman keselamatan yang disusun secara internasional yang diperbaharui
terus menerus, sehingga dapat memberikan pedoman tentang saranasarana mutakhir, untuk mencapai tingkat keselamatan yang tinggi.
Adapun tujuan dari Konvensi Keselamatan Nuklir yang ditetapkan pada Pasal

1 menyebutkan bahwa:178
i.

Untuk mencapai dan memelihara dearajat keselamatan nuklir yang tinggi
diseluruh dunia, melalui peningkatan langkah nasional dan kerjasama
internasional, termasuk kerjasama teknik

yang berkaitan dengan

keselamatan.
ii.

Bilamana perlu untuk menetapkan dan memelihara pertahanan yang
efektif pada setiap instalasi nuklir, terhadap potensi bahaya radiologi untuk

178 International Atomic Energy Agency, 5 July 1994, Convention on Nuclear Safety 1994,
IAEA-INFRCIRC/449, Article 1, hlm. 2

melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan dari akibat yang
merugikan dari radiasi pengion dari instalasi tersebut.
iii.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan

yang mempunyai

akibat

radiologis, dan mengurangi akibat tersebut jika terjadi kecelakaan.

b. Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency 1986
Konvensi ini memiliki arti penting untuk memperkecil akibat yang
ditimbulkan

kecelakaan

nuklir

atau

keadaan

darurat

radiologi

serta

memperkokokh kerjasama internasional dalam pengembangan dan penggunaan
teknologi nuklir secara aman. Konvensi ini dibuat atas dasar kecelakaan
Chernobyl yang terjadi 5 bulan sebelum konvensi ini disahkan.179
Konvensi ini berisi 19 butir Pasal yang menekankan pada bantuan dalam
kasus kecelakaan nuklir yang dititik beratkan pada negara-negara peserta
konvensi serta Badan Energi Atom Internasional. Berdasarkan Pasal 2 dari
konvensi ini, menyebutkan bahwa, jika suatu negara pihak memerlukan bantuan
jika terjadi kecelakaan nuklir atau keadaan darurat radiologis, terlepasnya
kecelakaan atau keadaan darurat tersebut dari wilayah, yurisdiksi atau
penguasaannya, negara tersebut dapat meminta bantuan dari negara pihak lainnya
secara langsung atau melalui IAEA, dan/atau jika sesuai dari organisasi antar
pemerintah internasional lainnya.180

179 International Atomic Energy Agency, 18 November 1986, Convention on Assistance in
the Case of a Nuclear Accident Or Radiological Emergency 1986, IAEA-INFRCIRC/336,
Preamble, hlm. 3
180 Ibid., hlm.4

Sedangkan dalam Pasal 5, fungsi IAEA sebagai Badan Tenaga Atom
Internasional adalah untuk:181
a. mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi negara-negara pihak dan
negara-negara anggota mengenai:
i.

ahli, peralatan dan bahan yang dapat disediakan jika terjadi
kecelakaan nuklir atau keadaan darurat radiologis;

ii.

metedologi, teknik dan hasil penelitia yang berkaitan dengan respons
terhadap kecelakaan nuklir atau keadaan darurat radiologis.

b. Membantu negara pihak atau negara anggota untuk:
i.

mempersiapkan kedua rencana darurat dalam kasus kecelakaan nuklir
dan keadaan darurat radiologis dan undang-undang yang tepat;

ii.

mengembangkan program pelatihan yang sesuai bagi personil untuk
menagani kecelakaan nuklir dan keadaan darurat radiologis;

iii.

mentransmisikan permintaan bantuan dan informasi yang relevan jika
terjadi kecelakaan nulir atau keadaan darurat radiologis;

iv.

mengembangkan program pemantauan, prosedur, dan standar
pemantauan yang tepat;

v.

melakukan investigasi terhadap kelayakan pembentukan sistem
pemantauan radiasi yang sesuai.

c. Menyediakan kepada negara pihak atau negara anggota yang meminta
bantuan jika terjadi kecelakaan nuklir atau keadaan darurat radiologis

181

Ibid., hlm.5

sesuai sumber daya yang dialokasikan untuk tujuan melakukan penilaian
awal terhadap kecelakaan atau keadaan darurat;
d. Menawarkan kantor yang baik kepada negara-negara pihak atau negara
anggota jika terjadi kecelakaan nuklir atau keadaan darurat radiologis;
e. Membangun dan memelihara hubungan dengan organisasi internasional
yang relevan untuk memperoleh dan bertukar informasi dan data yang
relevan, dan membuat daftar organisasi semacam itu yang tersedia bagi
negara-negara pihak, negara-negara anggota, dan organisasi-organisasi
lainnya.
Sistem penggantian biaya ada dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa:182
1. Pihak yang memberi bantuan dapat menawarkan bantuan tanpa biaya ke
negara yang meminta bantuan. Ketika mempertimbangkan apakah akan
menawarkan bantuan dengan demikian, pihak yang memberi bantuan
harus mempertimbangkan:
a. Sifat kecelakaan nuklir atau keadaan darurat radiologis;
b. Tempat asal kecelakaan nuklir atau keadaan darurat radiologis;
c. Kebutuhan negara-negara berkembang;
d. Kebutuhan khusus negara tanpa fasilitas nuklir; dan
e. Faktor lain yang relevan.
2. Jika diberikan seluruhnya atau sebagian atas dasar penggantian, negara
yang meminta akan mengganti pihak pemberi bantuan atas biaya yang
dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh organisasi yang bertindak
182 International Atomic Energy Agency, Convention on Assistance in the Case of a Nuclear
Accident Or Radiological Emergency 1986, Article 7, hlm. 6

atas namanya, dan untuk semua biaya sehubungan dengan bantuan yang
dikeluarkan tidak secara langsung dibiayai oleh negara peminta. Kecuali
jika disetujui, penggantian harus diberikan segera setelah pihak pemberi
bantuan mengajukan permintaan penggantianya kepada negara peminta,
dan sehubungan dengan biaya lain selain biaya lokal, harus bebas
dipindahkan.
3. Meskipun dalam ayat 2, pihak yang membantu dapat sewaktu-waktu
melepaskan, atau menyetujui penundaan, penggantian seluruhnya atau
sebagian. Dengan mempertimbangkan pembebasan atau penundaan, serta
membantu pihak-pihak untuk mempertimbangkan kebutuhan negaranegara berkembang.
Namun, jika terjadi adanya sengketa, konvensi ini menekankan untuk
menyelesaikan sengketa dengan cara damai melalui negosiasi atau dengan cara
damai lainnya untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diterima oleh para pihak.

c. Convention on Early Notification of a Nuclear Accident 1986
Konvensi

ini

mempunyai

arti

penting

untuk

mencegah

dan

menanggulangi kecelakaan nuklir secara dini, memperkecil akibat yang
ditimbulkannya,

serta

memperkokoh

kejasama

internasional

dalam

pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir. Konvensi ini berlaku apabila
terjadi kecelakaan yang melibatkan fasilitas atau kegiatan negara pihak atau orang
atau badan hukum di bawah yurisdiksinya atau kontrol, yang melepaskan bahan
radioaktif atau mungkin melepaskan zat radioaktif yang telah mengakibatkan atau

dapat mengakibatkan lintas batas internasional yang dapat menjadi ancaman bagi
kepentingan keselamatan radiologis untuk negara lain. 183
Berdasarkan konvensi ini, pelaporan adalah wajib bagi setiap kecelakaan
nuklir yang meliputi fasilitas dan aktivitas setiap reaktor dimanapun berada; setiap
fasilitas daur bahan bakar nuklir; setiap fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
transportasi dan penyimpanan bahan bakar nuklir atau limbah radioaktif,
manufaktur,

penggunaan,

penyimpanan,

pembuangan

dan

transportasi

radioisotope bagi keperluan pertanian, industri, kedokteran, dan penelitian serta
ilmiah yang terkait; dan penggunaan radioisotop untuk pembangkitan daya di
wahanawahana ruang angkasa. Pemberitahuan dan informasi juga harus diberikan
dalam hal terjadi kecelakaan nuklir guna meminimalisir konsekuensi-konsekuensi
radiologis.184
Pasal 5 Konvensi ini menyatakan bahwa adanya informasi pemberitahuan
yang harus disampaikan, seperti:185
a. Waktu, lokasi yang tepat, dan sifat kecelakaan nuklirnya;
b. Fasilitas dan kegiatan yang terlibat;
c. Penyebab

yang

diasumsikan

atau

ditetapkan

dan

perkembangan

kecelakaan nuklir yang dapat diperkirakan yang relevan dengan pelepasan
bahan radioaktif lintas batas;

183 International Atomic Energy Agency, 18 November 1986, Convention on Early
Notification of a Nuclear Accident 1986, IAEA-INFCIRC/335, Article 4, hlm. 4
184 Ferhat Aziz, 2010, Kerangka Peraturan Perundang-undangan untuk Program
Pembangunan PLTN, Op. Cit., hlm. 184
185 Ibid.

d. Karakteristik umum pelepasan radioaktif, termasuk, sejauh hal yang dapat
dipraktekkan dan sesuai dengan sifat, bentuk fisik dan kimia, serta jumlah
komposisi pelepasan radioaktif;
e. Informasi tentang kondisi meteorologi dan hidrologi saat ini dan yang
diperkirakan, yang diperlukan untuk meramalkan pelepasan bahan
radioaktif secara lintas batas;
f. Hasil pemantauan lingkup yang relevan dengan pelepasan lintas batas
bahan radioaktif;
g. Tindakan perindungan di luar lokasi yang direncanakan;
h. Perilaku yang diprediksi dari waktu ke waktu tentang pelepasan radioaktif.
Sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa, diatur dalam Pasal 11 yang
menyatakan bahwa:186
1. Jika terjadi perselisihan antara negara-negara pihak, atau antara negara
pihak dan IAEA, mengenai penafsiran atau penerapan konvensi, para
pihak dalam perselisihan harus berkonsultasi dengan maksud untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui perundingan atau melalui cara
penyelesaian sengketa damai lainnya yang dapat diterima oleh para pihak
yang bersengketa.
2. Jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketanya dalam
kurun waktu 1 tahun sejak permintaan konsultasi, maka atas permintaan
pihak manapun diajukan ke arbitrase atau diajukan ke Mahkamah
Internasional (International Court of Justice). Bila sengketa diselesaikan
186International Atomic Energy Agency, Convention on Early Notification of a Nuclear
Accident 1986, Article 11, hlm. 8

melalui arbitrase dalam waktu enam bulan sejak tanggal permintaan
tersebut,

pihak-pihak

yang

bersengketa

tidak

dapat

menyetujui

pengorganisasian arbitrase, salah satu pihak dapat meminta Presiden
Mahkamah Internasional atau Sekretaris Jenderal PBB menunjuk satu atau
lebih arbiter. Dalam kasus permintaan yang bertentangan oleh para pihak,
permintaan kepada Sekretaris Jenderal PBB harus diprioritaskan.
3. Saat

menandatangani,

meratifikasi,

menerima,

menyetujui

atau

mengaksesi konvensi ini, sebuah negara dapat menyatakan bahwa ia tidak
menganggap dirinya terikat oleh salah satu atau kedua prosedur
penyelesaian perselisihan tersebut, negara pihak lainnya dapat tidak terikat
dengan prosedur penyelesaian sengketa.

d. Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and in the
Safety of Radioactive Waste Management 1997
Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar
Bekas dan Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif menjadi instrument
internasional pertama yang mengatur masalah keselamatan manajemen dan
penyimpanan limbah radioaktif di negara-negara, baik yang mempunyai program
nuklir maupun tidak. Konvensi ini secara signifikan memperluas rezim
keselamatan nuklir IAEA dan mempromosikan standar-standar Internasional
untuk mengelola suatu isu yang menjadi kepedulian utama masyarakat.
Konvensi berlaku pada keselamatan manajemen bahan bakar bekas,
didefinisikan sebagai “semua aktivitas yang berhubungan dengan penanganan

atau penyimpanan bahan bakar bekas.” Juga berlaku pada keselamatan
manajemen radioaktif, didefinisikan sebagai “semua kegiatan, termasuk kegiatan
dekomisioning, yang berhubungan dengan penanganan, pra-treatment, treatment,
conditioning, penyimpanan, atau pembuangan limbah radioaktif.” Konvensi juga
mencakup keselamatan manajemen bahan bakar bekas atau limbah radioaktif
yang berasal dari program militer atau pertahanan jika dan ketika materialmaterial tersebut ditransfer secara permanen dan dikelola di dalam programprogram sipil eksklusif, atau ketika diyatakan sebagai bahan bakar bekas atau
limbah radioaktif.
Salah satu tujuan konvensi adalah untuk menjamin bahwa selama tahapan
manajemen bahan bakar bekas dan limbah radioaktif terdapat suatu cara
pertahanan efektif terhadap bahaya potensial hingga semua individu, masyarakat,
dan lingkungan terlindungi dari efek-efek berbahaya radiasi pengion, sekarang
dan waktu yang akan datang.
Konvensi menetapkan suatu sistem pelaporan yang mengikat bagi negara
pihak untuk mengatur semua langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing
negara untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban di bawah onvensi,
termasuk pelaporan keberadaan timbunan-timbunan limbah radioaktif dan bahan
bakar bekas secara nasional.

2. Nuclear Security
a. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1987

Tujuan untuk mencapai tingkat keselamatan nuklir yang tinggi harus
digandakan dengan tujuan mencapai tingkat keamanan nuklir yang tinggi juga.
Kemanan nuklir harus diperkuat dengan pengembangan dan penerapan langkahlangkah yang memadai dalam proteksi fisik terhadap pencurian atau
penyimpangan bahan nuklir. Proteksi fisik merupakan hal yang menjadi perhatian
nasional dan internasional sejak lama, dan kepatuhan yang menyeluruh pada
Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir memberi bukti kesungguhan negara-negara
menerima kewajiban internasional di bidang ini. Penguatan terhadap keamanan
nuklir menjadi fokus setelah keruntuhan Uni Soviet, ketika terjadi sejumlah kasus
penyelundupan bahan nuklir dan munculnya kegiatan terorisme internasional,
seperti peristiwa 11 September 2001. Hal ini menekankan perlunya peguatan
rezim internasional tentang keamanan nuklir, dengan membangun budaya
keamanan sebagai aspek utama.187
Konvensi mewajibkan negara-negara pihak untuk menjamin keamanan
selama transportasi nuklir internasional memberikan protekso bahan nuklir di
dalam wilayah territorial mereka atau di atas kapal-kapal mereka atau di pesawatpesawat udara mereka.
Konvensi ini memberikan suatu kerangka kerja yang sangat sesuai bagi
kerjasama internasional, di bidang proteksi atau perlindungan, pemulihan dan
pengembalian bahan nuklir yang hilang/tercuri dan dalam penerapan sanksi
pidana terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kriminal yang melibatkan
bahan nuklir.
187 International Atomic Energy Agency, November 1979, Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material, IAEA-INFCIRC/274, hlm. 2

b. Amendment Convention on the Physical Protection of Nuclear
Material 2016
Sebelum dilakukannya amandemen, Konvensi Proteksi Fisik Bahan
Nuklir 1987 mencakup perlindungan fisik bahan nuklir yang digunakan untuk
tujuan damai selama tansportasi internasional. Amandemen tersebut memperluas
ruang lingkup konvensi untuk mencakup perlindungan bahan nuklir dan fasilitas
nuklir di bawah yurisdiksinya. Hal ini menyediakan pencegahan bahan nuklir dan
fasiltas nuklir melawan sabotase.
Amandemen tersebut juga memperluas kantor-kantor yang ada, yang
diidentifikasi oleh Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir termasuk pencurian dan
perampokan bahan nuklir dan fasilitas yang sebenarnya terancam untuk
disabotase. Beberapa pelanggaran tersebut juga diperluas untuk mencakup
kerusakan substansial terhadap lingkungan.
Amandemen ini juga menyediakan pengembangan bahan nuklir steroid dan
selundupan, untuk mengurangi konsekuensi radiologis dari sabotase dan untuk
mencegah serta memerangi pelanggaran terkait.
Terdapat 12 prinsip-prinsip dasar dalam amandemen konvensi, yaitu:188
a. Prinsip dasar A: Pertanggungjawaban Negara
Tanggung jawab untuk pembentukan, pelaksanaan dan pemeliharaan
rezim perlindungan fisik di dalam suatu negara terletak sepenuhnya pada
negara tersebut

International Atomic Energy Agency, 9 May 2016, Amendment of
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material,
INFCIRC/274/Rev.1/Mod.1, Article 2A, hlm. 4
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b. Prinsip dasar B: Pertanggungjawaban selama Transportasi Internasional
Tanggung jawab suatu negara untuk memastikan bahwa bahan nuklir
dilindungi secara memadai meluas pada transportasi internasional, hingga
tanggung jawab tersebut dipindahkan benar ke negara lain jika sesuai.
c. Prinsip dasar C: Kerangka Legislatif dan Regulasi
Negara bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara kerangka
legislatif dan peraturan untuk mengatur perlindungan fisik. Kerangka kerja
ini harus menyediakan persyaratan perlindungan fisik yang berlaku dan
mencakup sistem evaluasi dan perizinan atau prosedur lain untuk
memberikan otorisasi. Kerangka kerja ini harus mencakup sistem
pemeriksaan fasilitas nuklir dan transportasi untuk memverifikasi
kepatuhan terhadap persyaratan dan ketentuan yang berlaku dari lisensi
atau dokumen otorisasi lainnya, dan untuk menetapkan sarana untuk
menerapkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, termasuk sanksi
yang efektif.
d. Prinsip dasar D: Otoritas yang Kompeten
Negara harus menetapkan atau menunjuk otoritas yang berwenang yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kerangka legislatif dan peraturan, dan
diberi wewenang, kompetensi dan sumber daya keuangan dan sumber
daya manusia yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab yang
ditugaskan. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan
independensi yang efektif antara fungsi otoritas yang berwenang di negara

tersebut dan badan-badan lain yang bertanggung jawab atas promosi atau
pemanfaatan energi nuklir.
e. Prinsip dasar E: Tanggung Jawab Pemegang Izin
Tanggung jawab untuk menerapkan berbagai elemen perlindungan fisik di
dalam suatu negara harus diidentifikasikan secara jelas. Negara harus
memastikan

bahwa

tanggung

jawab

utama

untuk

pelaksanaan

perlindungan fisik bahan nuklir atau fasilitas nuklir terletak pada
pemegang lisensi yang relevan atau dokumen otorisasi lainnya (operator
atau pengirim).
f. Prinsip dasar F: Budaya Keamanan
Semua organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan fisik
harus memberikan prioritas pada budaya keamanan, untuk pengembangan
dan pemeliharaan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaannya
yang efektif di seluruh organisasi.
g. Prinsip dasar G: Ancaman
Perlindungan fisik negara harus didasarkan pada evaluasi ancaman negara
saat ini.
h. Prinsip dasar H: Pendekatan berdasarkan Tingkatan
Persyaratan perlindungan fisik harus didasarkan pada pendekatan yang
dinilai, dengan mempertimbangkan evaluasi ancaman saat ini, daya tarik
relatif, sifat material dan konsekuensi potensial yang terkait dengan
pemindahan bahan nuklir yang tidak sah dan dengan sabotase terhadap
bahan nuklir dan fasilitas nuklir.

i. Prinsip dasar I: Pertahanan di Kedalaman
Persyaratan untuk perlindungan fisik harus mencerminkan konsep
beberapa lapisan dan metode perlindungan (struktural atau teknis lainnya,
personil dan organsisasi) yang harus diatasi atau dielakkan oleh musuh
untuk mencapai tujuannya.
j. Prinsip dasar J: Jaminan Mutu
Program penjaminan mutu dan penjaminan kualitas harus ditetapkan dan
diimplementasikan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa
persyaratan yang ditentukan untuk semua aktivitas yang penting untuk
perlindungan fisik telah terpenuhi.
k. Prinsip dasar K: Rencana Kontigensi
Kontigensi (keadaan darurat) bencana untuk menanggapi pemindahan
bahan nuklir atau sabotase fasilitas nuklir atau bahan nuklir yang tidak sah,
atau upaya penggunaannya, harus disiapkan dan dilaksanakan dengan tepat
oleh semua pemegang lisensi dan pihak berwenang yang bersangkutan.
l. Prinsip dasar L: Kerahasiaan
Negara harus menetapkan persyaratan untuk melindungi kerahasiaan
informasi, pengungkapan yang tidak sah yang dapat membahayakan
perlindungan fisik bahan niklir dan fasilitas nuklir.

3. Liability
a. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 1963

Konvensi menyebutkan bahwa operator instalasi bertanggung jawab atas
kerusakan nuklir atas bukti bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh insiden
nuklir dalam instalasi nuklir atau yang melibatkan bahan nuklir yang berasal dari
instalasi nuklir, serta terjadi sebelum adanya pertanggungjawaban adanya insiden
nuklir yang melibatkan bahan nuklir yang telah diasumsikan sesuai dengan
persyaratan tertulis dalam kontrak oleh operator instalasi nuklir lainnya; atau
dimana operator mengambil bahan nuklir, dimana bahan nuklir dimaksudkan
untuk digunakan dalam reaktor nuklir dimana alat transportasi dilengkapi dengan
digunakan sebagai sumber tenaga, baik untuk pergerakannya atau untuk tujuan
lain, sebelum orang yang diberi wewenang untuk mengoperasikan reaktor tersebut
telah mengambil alih.189
Konvensi ini mengatur bahwa kewajiban operator untuk kerusakan nuklir
berdasarkan konvensi ini adalah mutlak, jika operator membuktikan bahwa
kerusakan nuklir seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh kelalaian orang yang
menderita kerusakan atau akibat tindakan atau kelalaian orang tersebut yang
dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan, pengadilan yang
berwenang mungkin membebaskan operator seluruhnya atau sebagian dari
kewajibannya membayar kompensasi sehubungan dengan kerusakan yang diderita
oleh orang tersebut. Namun konvensi ini tidak bertanggung jawab jika kerusakan
akibat nuklir disebabkan oleh konflik bersenjata, permusuhan, perang sipil, dan
pemberontakan.190

189 International Atomic Energy Agency, 20 March 1996, Vienna Convention on Civil
Liability for Nuclear Damage 1963, IAEA-INCIRC/500, Article 2, hlm. 3
190 International Atomic Energy Agency, Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear
Damage 1963, Article 4, Ibid., hlm. 5

Sedangkan untuk penggantian biaya, kewajiban operator dapat dibatasi
oleh negara instalasi sampai tidak kurang dari 5juta dollar Amerika untuk satu
insiden nuklir.

b. Paris Convention – Convention on Third Party Liability in the Field
of Nuclear Energy
Konvensi Paris merupakan konvensi tentang pertanggung jawaban
dibidang energi nuklir yang diberlakukan hanya untuk negara-negara di Eropa
Barat yang terdiri dari 19 Pasal. Hal ini bermaksud agar adanya kepastian
kompensasi yang memadai dan setara bagi orang-orang yang megalami kerusakan
akibat insiden nuklir dan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan bahwa pengembangan produksi dan penggunaan energi nuklir
untuk tujuan damai tidak dapat dihalang-halangi. Adapun kebutuhan untuk
menyatukan

peraturan

pertanggungjawaban

dasar

yang

yang

terjadi

berlaku

untuk

di

berbagai

kerusakan

negara

tersebut,

atas

sementara

membiarkan negara-negara ini bebas untuk mengambil, secara nasional, tindakan
tambahan yang dianggap pantas.
Konvensi mengatur tentang pertanggung jawaban akibat kecelakaan nuklir
dan pengangkutan/ transportasi bahan nuklir yang bersifat radioaktif. Sama halnya
dengan Konvensi Wina tentang Pertanggungjawaban Perdata Kerugian Nuklir,
Kovensi Paris mengatur tentang pertanggung jawaban berada pada Operator
Instalasi Nuklir untuk kerusakan atau kehilangan nyawa seseorang, kerusakan

atau kehilangan barang apapun selain instalasi nuklir itu sendiri, properti yang
digunakan untuk instalasi nuklir tersebut.191
Sedangkan jika terjadi inseden kecelakaan nuklir diluar wilayah para
pihak, atau dimana tempat kejadian nuklir tidak dapat ditentukan dengan pasti,
yurisdiksi atas tindakan tersebut harus berada pada pengadilan di wilayah
perusahaan dimana instalasi nuklir dari operator bertanggung jawab berada.192
Konvensi menekankan pada penerapan konvensi tanpa diskriminasi
berdasarkan kewarganegraan, domisili, atau kediaman. Undang-undang nasional
dan peraturan nasional pengadilan yang memiliki yurisdiksi berdasarkan konvensi
ini atas klaim yang timbul dari insiden nuklir, dan undang-undang berlaku secara
substantif/ tidak secara khusus. Undang-undang suatu negara harus diterapkan
tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, domisili atau tempat tinggal.

c. Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention
and the Paris Convention
Protokol gabungan ini dibentuk atas dasar kerjasama IAEA dan
OECD/NEA, yang menetapkan suatu hubungan (link) antara Konvensi Wina
tentang Pertanggungjawaban Perdata Kerugian Nuklir dan Konvensi Paris yang
menggabungkan konvensi-konvensi ini kedalam satu rezim pertanggungjawaban
yang diperluas. Pihak pada protokol gabungan diperlakukan seakan-akan adalah
pihak dari kedua konvensi dan pilihan aturan hukum disediakan untuk

191 Paris Convention – Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy,
Article 3, hlm. 1
192 Paris Convention – Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy,
Article 5, hlm. 2

menentukan yang mana dari kedua konvensi tersebut yang harus berlaku dengan
mengenyampingkan yang lain dala hal kecelakaan yang setara. Protokol bertujuan
utuk membangun hubungan antara Konvensi Wina dan Konvensi Paris dengan
manfaat rezim khusus pertanggungjawaban perdata untuk kerusakan nuklir yang
ditetapkan dibawah setiap konvensi dan untuk menghilangkan konflik yang
timbul dari penerapan kedua konvensi tersebut terhadap sebuah insiden nuklir.193
Dalam periode 1988 hingga 2004, perundingan-perundingan berlangsung
untuk mempertimbangkan pengalaman Chernobyl dan untuk memperkuat hukum
pertanggungjawaban nuklir internasional. Pasal 2 Protokol ini membahas tentang
operator instalasi nuklir yang berada di wilayah pihak pada Konvensi Wina
bertanggung jawab sesuai dengan konvensi tersebut untuk kerusakan nuklir yang
diderita di wilayah pihak terhadap Konvensi Paris serta Protokol ini; hal ini juga
berlaku sebaliknya terhadap instalasi nuklir yang berada di wilayah pihak
Konvensi Paris bertanggungjawab sesuai dengan konvensi untuk kerusakan nuklir
yang diderita di wilayah pihak terhadp Konvensi Wina dan Protokol ini. Namun,
dalam hal terjadi insiden nuklir dan melibatkan bahan nuklir selama
pengangkutan, konvensi yang berlaku adalah konvensi dimana negara tersebut
menjadi pihak, serta dimana instalasi nuklir tersebut berada.194

d. Protocol to Amend the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for
Nuclear Damage 1997

193 Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris
Convention, Article 2, hlm. 1
194 Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris
Convention, Article 3, hlm. 1

Protokol terdiri dari 21 Pasal, yang intinya ada di Pasal 19.1 yang
mengatur bahwa suatu negara yang merupakan pihak dalam protokol tetapi bukan
pihak pada konvensi Wina 1963 harus terikat oleh ketentuan-ketentuan konvensi
yang telah diubah oleh protokol sehubungan dengan negara-negara pihak lainnya
dalam protokol, dan gagal mengekspresikan suatu niat yang berbeda oleh negara
tersbut pada saat penyerahan instrument ratifikasi.
Pasal 2 Protokol mengatur tentang adanya perubahan dalam Pasal 1(k)
pada Konvensi Wina 1963, dimana kerusakan nuklir berarti kehilangan nyawa
atau cedera diri; kehilangan atau kerusakan properti. Diatur pula tentang tindakan
yang wajar yang ditemukan berdasarkan hukum pengadilan yang kompeten agar
sesuai dan proporsional dengan memperhatikan sifat dan tingkat kerusakan yang
terjadi atau, dalam hal tindakan pencegahan, sifat dan tingkat risiko kerusakan
tersebut; sejauh mana tindakan tersebut efektif, dan keadaan ilmiah dan teknis
yang relevan.195
Pasal 6 pada Konvensi ini mengatur tentang amandemen Pasal 5 Konvensi
Wina, dimana operator tidak bertanggung jawab dengan konvensi nuklir itu
sendiri dan instalasi nuklir lainnya, termasuk instalasi nuklir yang sedang
dibangun, ditempat pemasangan, dan untuk properti apapun yang digunakan
sehubungan dengan pemasangan tersebut. Sedangkan untuk amandemen Pasal 6
Konvensi Wina mengatur tentang kompensasi untuk kerusakan yang disebabkan
oleh sarana transportasi dimana bahan nuklir terlibat dalam kejadian nuklir tidak

195 International Atomic Energy Agency, 22 July 1998, Protocol to Amend the 1963 Vienna
Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 1997, IAEA-INFCIRC/566, Article 2, hlm. 3

memiliki efek yang mengurangi tanggung jawab operator sehubungan dengan
biaya yang telah ditetapkan.196
Protokol ini menetapkan batas ganti rugi yang dilakukan oleh operator
yang tidak kurang dari 300 juta SDR (Special Drawing Right) (kurang lebih setara
dengan 400 juta dollar Amerika) untuk jangka waktu maksimum 15 tahun sejak
tanggal dimulainya protokol ini, dengan jumlah transisi tidak kurang dari 100 juta
SDR sehubungan dengan insiden nuklir tersebut.

e. Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage
1997 (CSC)
Konvensi tentang Kompensasi Pelengkap untuk Kerugian Nuklir
menetapkan jumlah tambahan yang harus disediakan melalui kontribusi negaranegara pihak yang didasarkan pada kapasitas nuklir terpasang dan nilai kajian
PBB. Konvensi ini membentuk rezim tanggung jawab diseluruh dunia untuk
melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah dengan tujuan untuk
meningkatkan jumlah kompensasi untuk kerusakan nuklir, sehingga disadari
bahwa rezim tanggungjawab bersama akan mendorong kerjasama internasional
dan regional untuk mempromosikan tingkat keselamatan nuklir yang lebih tinggi
sesuai dengan prinsip kemitraan dan solidaritas internasional.197
Konvensi mewajibkan setiap negara anggota untuk memiliki undangundang nasional mengenai tanggung jawab nuklir yang didasarkan pada Konvensi

196 Protocol to Amend the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage
1997, Article 5, hlm. 6
197 International Atomic Energy Agency, 22 July 1998, Convention on Supplementary
Compensation for Nuclear Damage 1997, INFCIRC/567, Appendix, hlm. 1

Paris, Konvensi Wina atau Lampiran dari Konvensi CSC dan yang memasukkan
ketentuan dalam Konvensi mengenai yurisdiksi, kompensasi, dan definisi
kerusakan nuklir. Persyaratan ini memastikan bahwa undang-undang nasional
masing-masing negara anggota akan mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum
pertanggungjawaban nuklir, yang meliputi: menyalurkan tanggung jawab hukum
untuk kerusakan nuklir secara eksklusif kepada operator; memberlakukan
kewajiban pada operator tanpa perlu menunjukkan kesalahan, kelalaian atau niat;
memberikan yurisdiksi eksklusif ke pengadilan negara tempat terjadinya insiden
nuklir; mengizinkan pertanggungjawaban dibatasi dalam jumlah 10 dan pada
waktunya;

mengkompensasi

kerusakan

tanpa

diskrimikasi

berdasarkan

kewarganegaraan, domisili, atau tempat tinggal.198
Konvensi menegaskan kembali prinsip bahwa yurisdiksi atas insiden
nuklir hanya terletak pada pengadilan di negara tempat kejadian tersebut terjadi.
Konvensi memperbarui prinsip ini untuk mencakup tidak hanya insiden nuklir di
wilayah atau laut territorial negara anggota tetapi juga insiden nuklir di dalam
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Secara khusus, Konvensi mewajibkan negara
anggota lainnya untuk mengenali yurisdiksi eksklusif pengadilan negara anggota
lainnya untuk mengenali yurisdiksi eksklusif pengadilan negara anggota dimana
insiden nuklir terjadi dan menahan diri untuk tidak menyatakan yurisdiksi atas
kejadian tersebut. Konvensi juga mewajibkan negara anggota untuk mengakui dan

198 International Atomic Energy Agency, 22 July 1998, Convention on Supplementary
Compensation for Nuclear Damage 1997, INFCIRC/567, Article 3, hlm. 5

menerapkan keputusan yang diberikan oleh pengadilan negara anggota dengan
yurisdiksi.199
Konvensi menyadari bahwa penerimaan luas antara prinsip-prinsip dasar
hukum pertanggungjawaban nuklir (dan khususnya membatasi jumlah kewajiban)
bergantung pada keterkaitannya dengan mekanisme yang efektif untuk menjamin
tersedianya sejumlah kompensasi yang berarti untuk kerusakan nuklir di negaranegara anggota dengan menyediakan dua tingkatan kompensasi. Konvensi
memperbaiki jumlah tingkat pertama dengan 3000 juta Special Drawing Rights
(SDR). Sejauh dana dari operator yang bertanggungjawab tidak mencukupi untuk
menutupi tingkat pertama, konvensi mewajibkan negara bagian instalasi untuk
menyediakan dana publik untuk menutupi perbedaannya. Jika klaim untuk
kompensasi kerusakan nuklir melebihi SDR 300juta, konvensi mewajibkan
negara-negara anggota untuk berkontribusi pada dana internasional yang akan
menutupi tingkat kedua. Jumlah tingkat kompensasi kedua tidak tetap, namun
bergantung pada jumlah pembangkit listrik tenaga nuklir di negara-negara
anggota. Konvensi juga mengizinkan negara anggota untuk membentuk tingkat
ketiga kompensasi melebihi dua tingkatan pertama. Konvensi tidak mengatur
distribusi tingkat ketiga ini, kecuali yang berkaitan dengan negara-negara anggota
yang tidak memiliki instalasi nuklir diwilayah mereka.200
Konvensi juga mewajibkan negara-negara anggota untuk menerapkan
definisi kerusakan nuklir yang luas. Secara khusus, konvensi menetapkan bahwa
kerusakan nuklir harus mencakup tidak hanya cedera pribadi dan kerusakan
199 International Atomic Energy Agency, 22 July 1998, Convention on Supplementary
Compensation for Nuclear Damage 1997, INFCIRC/567, Article 13, hlm. 15
200 Ibid.

properti, namun juga kategori kerusakan tertentu yang berkaitan dengan
kerusakan lingkungan, tindakan pencegahan, dan ekonomi. Konvensi juga
menetapkan bahwa definisi insiden nuklir mencakup situasi di mana tindakan
pencegahan diambil sebagai tanggapan atas ancaman serius pelepasan radiasi.

f. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes
(to the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear
Damage) 1999
Protokol ini diterbitkan atas dasar perselisihan dalam penafsiran atau
penerapan Konvensi Wina tentang Pertanggungjawaban Perdata Kerugian Nuklir,
sehingga tujuan protokol ini agar semua negara pihak yang memiliki perselisihan
dalam penafsiran atau penerapan konvensi dapat membawa masalah yang ada ke
yurisdiksi wajib Mahkamah Internasional, kecuali ada beberapa bentuk
penyelesaian lain yangtelah disepakati oleh para pihak dalam periode yang wajar.
Protokol terdiri dari 3 Pasal yang mengatur perselisan penafsiran konvensi.
Selain dapat mengajukan perselisihan dihadapan Mahkamah Internasional, para
pihak dapat menggunakan Pengadilan Arbitrase untuk mengadili kasus
perselisihan tersebut dalam jangka waktu dua bulan.

B. Regulasi Regional
1. Euratom Treaty 1957
Perjanjian Euratom yang secara resmi merupakan Perjanjian yang
membentuk Komunitas Energi Atom Eropa ditandatangani pada tanggal 25 Maret

1957 bersamaan dengan Perjanjian pembentukan Komunitas Ekonomi Eropa
(Perjanjian EEC). Perjanjian Euratom kurang dikenal karena rendahnya profil
organisasi yang didirikannya. Sementara EEC telah berkembang menjadi Uni
Eropa, Euratom tetap sama seperti pada tahun 1957, meskipun diatur oleh institusi
Uni Eropa.
Tujuan utama dari Euratom Treaty adalah untuk berkontribusi dalam
pembentukan dan pengembangan industri nuklir Eropa dan untuk menjamin
keamanan pasokan. Dengan kata lain: Perjanjian dikembangkan untuk mendorong
energi nuklir dengan dana pemerintah. Sebelum Komunitas Eropa didirikan, telah
ada Perjanjian Pendirian: ECSC/ European Coal and Steel Community (Batubara
dan Baja), EEC (European Economic Community) dan Euratom – pada tahun
1967 mereka semua bergabung untuk kemudian menjadi Uni Eropa.201
Di bawah Euratom, terdapat kerangka kerja peraturan dan kerjasama yang
mengatur industri nuklir sipil di Inggris dan penggunaan zat radioaktif di sektor
non-nuklir yang lebih luas. Ruang lingkup kerangka kerja ini mencakup
keamanan stasiun tenaga nuklir, peraturan emisi radioaktif, standar keselamatan
dasar untuk proteksi radiasi, pengamanan bahan nuklir, kesiapsiagaan darurat dan
pengiriman lintas batas bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif, serta
gerakan zat radioaktif.202
Kerangka kerja Euratom juga mencakup perjanjian kerjasama nuklir dengan
negara lain, termasuk Kanada, Jepang dan Amerika Serikat. Ini memfasilitasi
Patricia Lorenz, 2002, The Euratom Treaty: It’s Role and Functions,
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partisipasi Inggris dalam proyek penelitian dan pengembangan jangka panjang
(R&D), dan memberikan pengaturan untuk pemberitahuan dampak potensial
kegiatan di negara-negara anggota lainnya. Ini juga menyediakan kerangka kerja
untuk kepatuhan safeguard nuklir internasional.203

2. Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (Treaty of Bangkok)
1995
Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia NuclearWeapon-Free Zone Treaty atau Traktat Bangkok yang biasa disebut dengan
SEANWFZ adalah suatu kesepakatan diantara neagra-negara Asia Tenggara yang
terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia,
Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam untuk mengamankan kawasan
ASEAN dari nuklir.204
Gagasan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara dimulai pada 27
November 1971, ketika kelima anggota asli ASEAN di Kuala Lumpur
menandatangai sebuah Deklarasi Zona ASEAN Perdamaian, Kebebasan, dan
Netralitas (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality/ ZOPFAN). Komponen utama
pertama ZOPFAN yang dikejar oleh ASEAN adalah pembentukan ASEAN
Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) yang telah dinegosiasikan selama satu
dekade, perjanjian SEANWFZ ditandatangani oleh kepala negara dan kepala
pemerintahan dari 10 negara regional di Bangkok pada 15 Desember 1995.
203 The Nuclear Institute, 2017, Brexit and Euratom Treaty Issue, CK International House,
London, hlm. 2
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Kewajiban negara pihak dalam traktat ini adalah negara pihak berkewajiban
untuk tidak mengembangkan, memproduksi atau memperoleh, memiliki atau
memiliki kendali atas senjata nuklir; stasiun senjata nuklir; atau menguji atau
menggunakan senajata nuklir dimanapun di dalam atau diluar zona perjanjian,;
bukan untuk mencari atau menerima bantuan apapun dalam hal tidak mengambil
tindakan apapun untuk membantu mendorong pembuatan atau akuisisi aat peledak
nuklir apapun oleh negara manapun; bukan untuk menyediakan sumber atau
bahan atau peralatan khusus fisi untuk negara senjata non-nuklir (Non-Nuclear
Weapon State), atau Nuclear Weapon State kecuali jika tunduk pada perjanjian
pengamanan dengan IAEA; untuk mencegah di wilayah Negara Pihak
penempatan perangkat peledak nuklir; untuk mencegah pengujian perangkat
peledak nuklir; tidak membuang limbah radioaktif dan zat radioaktif lainnya di
laut di manapun dalam zona tersebut, dan untuk mencegah pembuangan limbah
radioaktif dan zat radioaktif lainnya oleh siapapun di laut teritorial negara-negara
pihak.205

C. Regulasi Nasional
1. Undang-Undang
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
menyatakan bahwa ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan
orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara; perkembangan dan
205 Treaty of Bangkok, Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty, Inventory of
International Nonproliferation Organizations and Regimes, James Martin Center for
Nonproliferation Studies, hlm. 1

pemanfaatan tenaga nuklir dalam berbagai bidang kehidupan manusia di dunia
sudah demikian maju sehingga pemanfaatan dan pengembangannya perlu
ditingkatkan dan diperluas; oleh karena itu, demi keselamatan, keamanan,
ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan perlindungan
terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tepat dan
hati-hati serta ditujukan untuk maksud damai dan kesejahteraan rakyat.206
Undang-undang ini memisahkan adanya Badan Pelaksana dan Badan
Pengawas yang dibentuk oleh Pemerintah, serta adanya Majelis Pertimbangan
Tenaga Nuklir yang bertugas memberi saran dan pertimbangan mengenai
pemanfaatan tenaga nuklir.207 Badan Pelaksana di Indonesia adalah Badan Tenaga
Nuklir Nasional (BATAN), dimana badan pelaksana melakukan penelitian dan
pengembangan tenaga nuklir yang didasari oleh penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi

nuklir

untuk

keselamatan,

keamanan, ketentraman, dan

kesejahteraan rakyat. 208 Sedangkan Badan Pengawas adalah Badan Pengawas
Tenaga Nuklir yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan
tenaga nuklir melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi yang dilakukan untuk
terjaminnya kesajahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat; menjamin
keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan
terhadap lingkungan hidup; memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan
pemanfaatan tenaga nuklir; meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga
nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir; mencegah
206 Humas, 2015, Penggunaan Tenga Nuklir di Indonesia: Aspek Hukum, Sekretariat
Kabinet Republik Indonesia, http://setkab.go.id/penggunaan-tenaga-nuklir-di-indonesiaaspek-hukum/, diakses pada 29 September 2017 pukul 05:37 WITA.
207 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 3, 4 , dan 5
208 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 8

terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan menjamin
terpeliharanya

dan

ditingkatkannya

disiplin

petugas

dalam

pelaksanaan

pemanfaatan tenaga nuklir. 209
Undang-undang tidak hanya mengatur tentang pemisahan badan pelaksana
dan badan pengawas tetapi juga mengatur tentang pengelolaan limbah radioaktif.
Pengelolaan limbah radioaktif dilaksanakan oleh badan pelaksana, atau
bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.
Badan pelaksana telah menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah tingkat
tinggi.210
Undang-undang Ketenaganukliran mengatur tentang Pertanggungjawaban
Kerugian Nuklir, yang jika terjadi kecelakaan selama proses pengangkutan bahan
bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas, yang bertanggungjawab atas kerugian
nuklir yang diderita oleh pihak ketiga adalah pengusaha instaasi nuklir pengirim.
Pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir paling
banyak Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) untuk setiap kecelakaan
nuklir, baik untuk setiap instalasi nuklir maupun untuk setiap pengangkutan bahan
bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas.211

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat
Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive NuclearTest-Ban Treaty)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 14
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 23 – 27
211 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 29 – 40
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Undang-undang ini dibentuk untuk melaskanakan komitmen Indonesia
atas pernyataan setuju atas Traktar Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir.
Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa jaminan yang paling efektif terhadap
adanya ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah penghapusan senjata
nuklir

yang

harus

dilakukan

tanpa

syarat,

mengikat

secara

hukum,

nondiskriminatif dan tanpa menggunakan standar ganda yang berlaku bagi semua
negara tanpa terkecuali. Pelarangan menyeluruh uji coba nuklir merupakan
langkah penting dalam upaya mencapai tujuan penghapusan senjata nuklir dengan
cara mencegah pencanggihan lebih lanjut senjata-senjata nuklir dan pencegahan
proliferasi senjata nuklir kepada negara-negara yang tidak memiliki senjata
nuklir.212
Dalam

perkembangannya,

terdapat

kecenderungan

masyarakat

internasional terutama negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi
komitmen mereka meratifikasi Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (atau
selanjutnya disebut “CTBT”), sehingga kondisi tersebut mendorong Indonesia
untuk segera meratifikasi CTBT. Bagi Indonesia, ratifikasi CTBT akan
memperkuat standing dan credentials Indonesia sebagai negara yang senantiasa
mendukung dan berkomitmen terhadap non-proliferasi dan perlucutan senjata
nuklir serta dapat memperkuat posisi Indonesia untuk ikut mendesak negaranegara lain dalam mempercepat ratifikasi CTBT. Ratifikasi CTBT oleh
Pemerintah Indonesia pada saat ini diharapkan akan bersifat demonstratif,
menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan
212 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan
Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty), Umum, hlm. 1

perlucutan senjata nuklir, sekaligus untuk memberikan tekanan yang kuat bagi
negara-negara lain sebagaimana tercantum dalam Annex 2 Traktat agar segera
meratifikasi CTBT. Pada tingkat regional, ratifikasi CTBT dapat memberikan
sumbangan kepada pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan dan akan menjadi
pendorong bagi upaya membangun rasa saling percaya di antara negara-negara di
kawasan Asia. Ratifikasi CTBT juga membuka peluang bagi Indonesia untuk
memanfaatkan teknologi geofisika, nuklir, dan informatika dalam rangka
pengembangan dan penelitian, antara lain dalam mengembangkan mekanisme
peringatan dini (early warning system) terhadap kemungkinan terjadinya bencana
gempa bumi dan tsunami. 213
Pokok-pokok isi Traktat tersebut adalah sebagai berikut.
1.

Tujuan Traktat adalah untuk mengurangi senjata nuklir secara global
melalui usaha-usaha yang sistematis dan progresif dengan tujuan
menghapuskan senjata nuklir dan perlucutan senjata nuklir secara
umum di bawah pengawasan internasional yang tegas dan efektif.

2.

Setiap Negara Pihak dilarang melakukan segala uji coba ledakan
senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya dan melarang serta
mencegah semua ledakan nuklir semacamnya yang berada di wilayah
yurisdiksi atau pengawasannya.

3.

Setiap Negara Pihak menahan diri dari tindakan yang menyebabkan,
mendorong, atau berpartisipasi dengan cara apa pun dalam melakukan
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semua jenis uji coba ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir
lainnya.
4.

Organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir dibentuk
dalam rangka pemenuhan tujuan Traktat, termasuk kepatuhan untuk
verifikasi internasional dan forum konsultasi serta kerja sama antarNegara Pihak.

5.

Konferensi Negara-Negara Pihak sebagai organ utama Organisasi
CTBT wajib mempertimbangkan setiap pertanyaan dan masalah
dalam lingkup Traktat, termasuk yang berkaitan dengan kekuasaan
dan fungsi dari Dewan Eksekutif dan Sekretariat Teknis. Konferensi
juga berwenang memberikan rekomendasi dan membuat keputusan
terhadap setiap pertanyaan dan masalah yang diangkat oleh NegaraNegara Pihak atau yang menjadi perhatian Dewan Eksekutif.

6.

Dewan Eksekutif wajib terdiri atas 51 (lima puluh satu) anggota
Negara Pihak dengan mempertimbangkan keseimbangan distribusi
secara geografis. Dewan Eksekutif bertanggung jawab kepada
Konferensi Negara Pihak dan mempunyai kewajiban antara lain
mengupayakan pelaksanaan dan kepatuhan Traktat secara efektif;
melakukan supervisi terhadap aktivitas Sekretariat Teknis; membuat
rekomendasi yang diperlukan oleh Konferensi Negara Pihak.

7.

Setiap Negara Pihak wajib menunjuk atau membentuk suatu Otorita
Nasional dan melaporkannya kepada Organisasi CTBT pada saat
Traktat mulai berlaku bagi negara tersebut. Otorita Nasional harus

berfungsi sebagai pusat penghubung nasional dengan Organisasi
CTBT dan dengan Negara-Negara Pihak lainnya.
8.

Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan konstitusinya, mengambil
tindakan yang diperlukan guna implementasi kewajiban-kewajiban
dalam Traktat, yaitu melarang orang dan badan hukum di mana pun
dalam teritorialnya atau di tempat lain di bawah yurisdiksinya yang
diakui oleh hukum internasional dari kegiatan-kegiatan yang dilarang
oleh Traktat; melarang orang dan badan hukum melakukan kegiatan
yang dilarang oleh Traktat di mana pun di bawah kekuasaannya; dan
melarang seseorang di mana pun sesuai dengan hukum internasional
menggunakan kewarganegaraannya untuk melakukan kegiatan yang
dilarang oleh Traktat.

9.

Dalam upaya kepatuhan terhadap Traktat dibentuk rejim verifikasi
yang terdiri atas unsur-unsur Sistem Pemantauan Internasional
(International

Monitoring

System), konsultasi

dan klarifikasi,

inspeksi, serta upaya membangun rasa saling percaya.
10. Traktat mewajibkan kepada Negara Pihak yang menjadi bagian dari
Sistem Pemantauan Internasional untuk memiliki fasilitas pemantauan
seismologi,

pemantauan

radionuklida

termasuk

bersertifikat,

pemantauan

hidroakustik,

pemantauan

laboratorium
infrasonik,

beserta peralatan komunikasi disetiap fasilitas pemantauan, dan wajib
didukung oleh Pusat Data Internasional pada Sekretariat Teknis.

11. Setiap Negara Pihak berhak untuk berpartisipasi dalam pertukaran
internasional mengenai data dan mempunyai akses data yang
disediakan oleh Pusat Data Internasional.
12. Jika perselisihan timbul antara dua Negara Pihak atau lebih, atau
antara satu atau dua Negara Pihak dengan Organisasi CTBT, terkait
dengan penerapan atau interpretasi Traktat, para pihak yang
berkepentingan harus melakukan konsultasi bersama untuk mencapai
penyelesaian terbaik melalui negosiasi atau dengan cara damai lainnya
sesuai pilihan negara-negara, termasuk melalui badan- badan yang ada
dalam Organisasi CTBT, dan berdasarkan kesepakatan bersama, dapat
mengajukan penyelesaian sengketa kepada Mahkamah Internasional
sesuai dengan Statuta Mahkamah.

2. Peraturan Pemerintah
a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan
Pengangkutan Zat Radioaktif
Peraturan Pemerintah dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dimana perlunya diatur tentang
keselamatan pengangkutan zat radioaktif. Peraturan pemerintah ini mengatur
tentang keselamatan pengangkutan zat radioaktif yang meliputi perizinan,
kewajiban dan tanggung jawab, pembungkusan, program proteksi radiasi,
pelatihan, program jaminan kualitas, jenis dan batas aktivitas zat radioaktif, zat

radioaktif dengan sifat bahan lain, dan penanggulangan keadaan darurat, serta
untuk pengangkutan bahan nuklir.214
Untuk membantu dan memudahkan pengawasan terhadap pengangkutan
zat radioaktif kepada Pengirim dan Penerima yang akan melakukan kegiatan
pengangkutan zat radioaktif dibebankan kewajiban untuk terlebih dahulu memiliki
izin pemanfaatan tenaga nuklir. Kewajiban tersebut dilatarbelakangi oleh adanya
kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menegaskan
bahwa setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir, termauk pengangkutan zat
radioaktif wajib mendapat izin dari Badan Pengawas. Sebaliknya, kepada
Pengangkut zat radioaktif tidak dibebani kewajiban untuk memiliki izin
pemanfaatan zat radioaktif karena dalam praktek Pengangkut tidak mempunyai
kemampuan untuk memenuhi persyaratan izin pemanfaatan zat radioaktif.215
Pengertian pengangkutan dalam Peraturan Pemerintah ini termasuk juga
hal-hal mengenai desain, pembuatan, penyiapan, pengiriman, pemeliharaan dan
perbaikan

pembungkus,

penyimpanan

sebelum

pemuatan,
dan

sesudah

serta

penyimpanan

pengangkutan,

selama

transit,

pembongkaran,

dan

penerimaan bungkusan. Agar Pengangkut dapat melakukan pengangkutan zat
radioaktif dengan aman, maka ada kewajiban bagi Pengirim untuk memberikan
keterangan mengenai bungkusan, petunjuk teknis dan bahaya yang mungkin
timbul. Dengan demikian keterangan yang diberikan kepada Pengangkut tersebut
adalah menjadi pedoman bagi pengangkut dan petunjuk bila terjadi sesuatu.
214 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan
Zat Radioaktif, Pasal 1-2, hlm. 3
215 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan
Zat Radioaktif, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif, hlm. 16

Adapun akibat kesalahan pemberitahuan atau keterangan yang tidak lengkap
sehingga mengakibatkan kerugian, maka hal ini menjadi tugas dan tanggung
jawab pengirim. Mengingat potensi bahaya radiasi yang ditimbulkan, maka
pengangkutan zat radioaktif dari suatu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan jaringan lalu lintas umum, baik melalui darat, air maupun udara,
dilakukan dengan memenuhi ketentuan keselamatan. Oleh karena itu terhadap zat
radioaktif tersebut sebelum diangkut, ketentuan pembungkusan menjadi perhatian
utama sehingga selama pengangkutan, zat radioaktif tidak akan lepas atau keluar
dari pembungkus dan radiasi yang mungkin keluar atau bocor dari pembungkus
tidak melampaui paparan radiasi yang telah ditetapkan. Selain pembungkusan,
perlu diperhatikan juga prosedur pengangkutan mulai dari penanganan awal
pengiriman hingga diserahkan kepada penerima.216
Pengangkutan zat radioaktif supaya benar-benar aman, tidak menimbulkan
efek baik langsung maupun tidak langsung kepada manusia, tidak merugikan
terhadap harta benda dan juga tidak mencemari lingkungan hidup maka perlu
menerapkan asas proteksi radiasi, program jaminan kualitas dan memperhatikan
sifat bahaya lain. Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pecahnya
bungkusan zat radioaktif, maka keselamatan manusia diutamakan. Diupayakan
juga pencegahan meluasnya bahaya radiasi disekitar daerah atau tempat
kecelakaan

dengan

cara

Pengangkut

(petugas

pengangkut)

mengisolasi

daerah/tempat terjadinya kecelakaan, yaitu dengan pemagaran atau memberi
tanda-tanda yang jelas dan melarang setiap orang untuk memasuki atau berada di
216 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan
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dalam daerah atau tempat terjadinya kecelakaan, sebelum dinyatakan aman oleh
Petugas Proteksi Radiasi atau orang yang ditunjuk.217
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menjamin keselamatan,
keamanan, ketentraman, dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta
perlindungan terhadap harta benda dan lingkungan hidup selama pengangkutan
zat radioaktif, sehingga untuk mencapai tujuan keselamatan pengangkutan zat
radioaktif, pengirim dan penerima harus menerapkan prinsip:
a.

zat radioaktif tidak keluar dari wadahnya baik dalam kondisi
pengangkutan normal maupun dalam kondisi kecelakaan;

b.

paparan radiasi di luar bungkusan dalam batas aman;

c.

bahan nuklir dalam pengangkutan harus tetap dalam kondisi
subkritis; dan

d.

panas yang ditimbulkan oleh zat radioaktif dapat dilepaskan

secara

sempurna.
Peraturan pemerintah ini mengatur tentang perizinan, kewajiban dan
tanggung jawab, pembungkusan, pelatihan, proteksi radiasi, program jaminan
kualitas, jenis dan batas aktivitas zat radioaktif, zat radio aktif dengan sifat bahaya
lain, penanggulangan keadaan darurat, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan
Reaktor Nuklir
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Peraturan Pemerintah ini mengatur perizinan reaktor nuklir untuk setiap
tahap dalam pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning218 reaktor nuklir,
namun tidak mencakup perizinan instalasi nuklir nonreactor dan bahan nuklir.
Peraturan pemerintah bertujuan untuk mengatur perizinan pembangunan,
pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir dalam rangka menjamin
keselamatan dan kesehatan pekerja dan masyarakat serta perlindungan terhadap
lingkungan hidup, dan keamanan instalasi dan bahan nuklir.
Sistem perizinan dalam peraturan pemerintah ini adalah perizinan yang
diberikan untuk reaktor daya komersial atau nonkomersial dan reaktor nondaya
komersial berdasarkan teknologi teruji, sistem perizinan dilaksanakan oleh Badan
Pelaksana, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan/atau badan swasta yang akan
melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisionung reaktor nuklir
wajib memiliki izin dari Kepala Badan Pengawas. Izin yang dimaksudkan
diberikan bertahan, meliputi: izin tapak; izin konstruksi; izin komisioning; izin
operasi; dan izin dekomisioning. Terdapat beberapa persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud yang meliputi: bukti pembentukan Badan Pelaksana,
Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta; dan izin atau
persyaratan lain sesuai peraturan perundang- undangan, serta ada pula program
jaminan mutu, yang meliputi: tanggung jawab manajemen; manajemen sumber

Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan
beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan
pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran
komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir. Istilah-istilah
Nuklir,
Badan
Tenaga
Nuklir
Nasional,
www.batan.go.id/prod_hukum/istilah.php, diakses pada 2 Oktober 2017,
pukul 09:19 WITA
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daya; pelaksanaan proses; dan pengukuran, penilaian dan perbaikan, dan
persyaratan teknis lain sesuai dengan izin.219
Pengawasan yang dilakukan dimulai dari pemilihan tapak, konstruksi,
pengoperasian, perawatan dan perbaikan sampai dengan dekomisioning. Salah
satu bentuk kegiatan pengawasan keselamatan nuklir dilaksanakan melalui
perizinan. Setiap pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning reaktor nuklir
wajib memiliki izin sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 ayat (2) UU Nomor
10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Untuk itu harus ditetapkan pengaturan
tentang sistem perizinan yang memuat syarat-syarat dan tata cara perizinan
terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor
nuklir melalui berbagai proses penilaian pada setiap tahapan. Dalam
pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir, pengusaha
instalasi nuklir diwajibkan untuk mematuhi persyaratan dan tata cara perizinan
reaktor nuklir dan juga perizinan lain terkait yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang lainnya. Sebelum izin untuk membangun reaktor nuklir diberikan,
pemohon izin terlebih dahulu harus menyelesaikan dan memiliki izin lain yang
terkait dengan instansi yang berwenang lainnya seperti : izin lokasi, Hak Pakai
atas tanah dan lain-lain. Setelah persyaratan terpenuhi atau izin tersebut dimiliki
maka BAPETEN dapat melanjutkan proses pemberian izin dalam pembangunan,
pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir dengan melakukan penilaian
pada tiap tahap perizinan. Proses perizinan hendaknya dipandang sebagai proses
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yang berkelanjutan (berkesinambungan), dimulai dari tahap kegiatan evaluasi
tapak dan seterusnya sampai dengan pada tahap dekomisioning reaktor nuklir.220
Jenis izin dalam pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor
nuklir yang diterbitkan oleh BAPETEN dapat diperoleh secara bertahap yaitu
terdiri atas: Izin Tapak, Izin Konstruksi, Izin Komisioning, Izin Operasi dan Izin
Dekomisioning. Untuk reaktor dengan desain moduler yang telah memperoleh
sertifikat desain dari badan pengawas negara pemasok, pemohon dapat
mengajukan permohonan izin operasi gabungan setelah memperoleh izin tapak.
Izin operasi gabungan terdiri atas gabungan izin konstruksi, izin komsioning dan
izin operasi. Izin-izin tersebut di atas dapat diberikan melalui penilaian oleh
Kepala BAPETEN.
Dalam Peraturan Pemerintah ini, pembangunan, pengoperasian, dan
dekomisioning reaktor nuklir meliputi reaktor daya dan non daya yang
pengoperasiannya bertujuan komersial dan non komersial. Reaktor daya bertujuan
komersial yang dibangun di Indonesia hanya reaktor nuklir yang didesain
berdasarkan teknologi teruji.221

c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan
Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif

220 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir,
Penjelasan Umum, hlm. 34

Yang dimaksud dengan teknologi teruji (proven technology) adalah
teknologi yang digunakan dalam suatu desain yang telah terbukti melalui
pengalaman operasi reaktor paling singkat 3 (tiga) tahun secara selamat
dengan faktor kapasitas rerata minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
221

Peraturan pemerintah ini menggantikan Peraturan pemerintah Nomor 63
Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi
Pengion

sebagai

pelaksanaan

ketentuan

Pasal

16

Undang-Undang

Ketenaganukliran. Peraturan pemerintah ini mengatur dua pokok utama yaitu
keselamatan dan keamanan dimana, keselamatan radiasi pengion atau
keselataman radiasi dalam Peraturan Pemerintah ini adalah tindakan yang akan
dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup
dari bahaya radiasi, sedangkan keamanan sumber radioaktif adalah tindakan yang
dilakukan untuk mencegah akses tidak sah atau perusakan, dan kehilangan,
pencurian, dan/ atau pemindahan tidak sah sumber radioaktif. 222 Peraturan
pemerintah ini bertujuan menjamin keselamatan pekerja dan anggota masyarakat,
perlindungn terhadap lingkungan hidup, dan keamanan sumber radioaktif.
Keselamatan radiasi meliputi persyaratan manajemen, persyaratan proteksi
radiasi, persyaratan teknik, dan verifikasi keselamatan. Persyaratan manajemen
meliputi penanggung jawab keselamatan radiasi yang terdiri dari:223
- pemegang izin dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan
pemanfaatan tenaga nuklir yang bertanggung jawab untuk menyusun,
mengembangkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan program
proteksi dan keselamatan radiasi, yang dibuat berdasarkan sifat dan
resiko untuk sifat pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir, membentuk
dan menetapkan pengelola kesematan radiasi di dalam fasilitas atau

222 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion
dan Keamanan Sumber Radioaktif, Pasal 1, hlm. 2
223 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion
dan Keamanan Sumber Radioaktif, Pasal 5-20, hlm. 7

instalasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, menentukan
tindakan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan,
meninjau ulang setiap tindakan dan sumber daya secara berkala dan
berkesinambungan, mengidentifikasi setiap kegagalan dan kelemahan
dalam tindakan dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan
keselamatan

radiasi,

serta

mengambil

langkah

perbaikan

dan

pencegahan terhadap terulangnya keadaan tersebut, membuat prosedur
untuk memudahkan konsultasi dan kerja sama antara semua pihak yang
terkait dengan keselamatan radiasi, dan membuat dan memelihara
rekaman yang terkait dengan keselamatan radiasi;
- budaya keselamatan;
- pemantauan kesehatan,
- personil;
- pendidikan dan latihan, dan;
- rekaman.
Penyusunan Peraturan Pemerintah ini diharmonisasikan dengan Safety
Series Nomor 115 Tahun 1996 tentang International Basic Safety Standards for
Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources
yang disusun berdasarkan International Commission on Radiological Protection
(ICRP) Nomor 60 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah ini menetapkan beberapa

persyaratan keselamatan yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000, yang meliputi: 224
- persyaratan Proteksi Radiasi, terutama untuk penerapan optimisasi di
bidang medik dengan adanya pengaturan mengenai pembatas Dosis dan
Tingkat Panduan;
- limitasi

Dosis,

yang

mencakup

penentuan

daerah

kerja

dan

implementasinya yang lebih ketat;
- verifikasi keselamatan dan persyaratan teknik, selain persyaratan
manajemen dan Proteksi Radiasi yang sebelumnya tidak diatur dengan
jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000;
- lingkup sumber yang diatur lebih luas, dari sumber yang memiliki
risiko rendah seperti sumber radioaktif yang berasal dari alam, hingga
risiko tinggi seperti reaktor nuklir;
- pemantauan kesehatan pekerja yang lebih rinci, Budaya Keselamatan,
dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam Pemanfaatan Tenaga
Nuklir; dan
- intervensi dalam situasi kronik dan darurat. Intervensi dalam keadaan
kronik

meliputi Naturally Occurring Radioactive Material (NORM)

dan Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive
Material (TENORM).

224 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion
dan Keamanan Sumber Radioaktif, Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, hlm.
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Hal lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Keamanan
Sumber Radioaktif. Untuk menunjukkan komitmen dalam hal Keamanan Sumber
Radioaktif, Indonesia sebagai negara anggota International Atomic Energy
Agency (IAEA) telah menandatangani pernyataan kesiapan untuk menerapkan
Code of Conduct on The Safety and Security of Radioactive Sources. Keamanan
Sumber Radioaktif diperlukan terutama selama kegiatan impor dan ekspor,
penggunaan, penyimpanan, dan pengangkutan Sumber Radioaktif. Di samping
kegiatan tersebut, keamanan diperlukan untuk menangani Sumber Radioaktif
yang tidak diketahui pemiliknya, mengingat Sumber Radioaktif seperti ini juga
memiliki potensi yang dapat menimbulkan dampak dan bahaya Radiasi yang
cukup signifikan. Penyempurnaan pengaturan yang dilakukan melalui Peraturan
Pemerintah ini lebih menjamin keselamatan pekerja, anggota masyarakat,
lingkungan hidup, dan Keamanan Sumber Radioaktif.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
Pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir memerlukan
persyaratan dan tata cara perizinan yang lebih ketat, transparan, jelas, tegas, dan
adil dengan mempertimbangkan risiko bahaya radiasi, dan keamanan sumber
radioaktif dan bahan nuklir, yang mampu menjamin keselamatan pekerja, anggota
masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pemanfaatan adalah
kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian,
pengembangan,

penambangan,

pembuatan,

produksi,

pengangkutan,

penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan
pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.225
Perizinan adalah salah satu aspek pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
disamping pembuatan peraturan dan pelaksanaan inspeksi. Tenaga Nuklir yang
dimaksud dalam lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi Sumber Radiasi
Pengion dan Bahan Nuklir. Pengaturan mengenai perizinan Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
Namun,

perkembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

di

bidang

ketenaganukliran yang pesat telah mengakibatkan terjadinya perubahan pada
standar internasional yang harus disesuaikan dengan peraturan perundangundangan di Indonesia. Perubahan tersebut meliputi:226
a. persyaratan izin tidak hanya mempertimbangkan faktor keselamatan
radiasi, namun juga keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir.
b. Pemanfaatan

Sumber

Radiasi

Pengion

dan

Bahan

Nuklir

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok. Pengelompokan tersebut
didasarkan pada risiko yang terkait dengan keselamatan radiasi dan
keamanan

Sumber

Radioaktif

dan

Bahan

Nuklir,

dengan

mempertimbangkan:
1.

potensi bahaya radiasi;

225 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan
Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, Pasal 1, hlm. 2
226 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan
Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, Pasal 2, hlm. 3

2.

tingkat kerumitan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi Pengion dan
Bahan Nuklir;

3.

jumlah dan kompetensi personil yang bekerja;

4.

potensi

dampak

kecelakaan

radiasi

terhadap

keselamatan,

kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan lingkungan hidup;
dan
5.

potensi ancaman terhadap Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir.

c. Adanya pengelompokkan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan
Bahan Nuklir, maka persyaratan dan tata cara perizinan ditetapkan
sesuai dengan risiko yang terkait dengan keselamatan radiasi dan
keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir, sehingga semakin
tinggi risiko suatu Pemanfaatan, maka persyaratan izin yang
diberlakukan semakin ketat. Dalam hal ini Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dikelompokkan kedalam kelompok
A, yang merupakan kelompok dengan persyaratan izin paling ketat
dibandingkan dengan kelompok B dan kelompok C. Sedangkan,
persyaratan izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok C
adalah yang paling sederhana.
d. Adanya mekanisme persetujuan sebagai salah satu implementasi dari
perizinan. Persetujuan ini meliputi persetujuan untuk melaksanakan
kegiatan impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir,
dan pengiriman kembali atau pengembalian zat radioaktif dan bahan
bakar nuklir bekas ke negara asal.

e. Adanya pengaturan terhadap pengecualian dari kewajiban memiliki izin
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion yang menjadi lingkup dari
Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Pasal 17 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Dalam
ketentuan tersebut dijelaskan bahwa terdapat Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion yang tidak memerlukan izin. Hal ini dikarenakan
terdapat Sumber Radiasi Pengion dengan aktivitas di bawah nilai yang
ditetapkan atau energi yang rendah, dan potensi bahaya radiasi yang
sangat rendah, sehingga tidak diperlukan mekanisme perizinan dan
pengawasan lainnya.
Penyesuaian ini diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan
ketimpangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, serta mampu memenuhi kebutuhan hukum
masyarakat. Lingkup perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan
Nuklir yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi persyaratan dan tata
cara perizinan yang disesuaikan dengan kelompok Pemanfaatan yang terdiri dari
kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Persyaratan izin terdiri dari
persyaratan administratif, teknis, dan khusus. Seluruh kelompok Pemanfaatan
Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir memerlukan persyaratan administratif,
sedangkan pemenuhan terhadap persyaratan teknis dibedakan pemberlakuannya
sesuai dengan kelompok Pemanfaatan. Persyaratan khusus hanya diperuntukkan
bagi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A yang memerlukan izin
tapak, konstruksi, komisioning, operasi, dan/atau Penutupan. Pada tiap tahapan

izin tersebut memerlukan persyaratan. Tata cara permohonan izin diatur
sedemikian rupa sehingga pemohon mendapat kepastian apakah permohonan yang
diajukan disetujui atau tidak. Pengaturan mengenai tata cara perizinan ini dibuat
sejelas mungkin dimulai sejak diterimanya permohonan hingga penerbitan izin.
227

Persetujuan merupakan mekanisme yang diperlukan pada saat kegiatan
tertentu akan dilaksanakan, seperti persetujuan impor dan ekspor Sumber Radiasi
Pengion dan Bahan Nuklir, dan pengembalian zat radioaktif dan bahan bakar
nuklir bekas ke negara asal. Persetujuan ini hanya dapat diberikan kepada
Pemegang Izin. Dalam rangka memastikan dipatuhinya persyaratan izin dan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran selama Pemanfaatan
Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir diperlukan Inspeksi yang dilaksanakan
oleh inspektur keselamatan nuklir.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas
Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
Tenaga nuklir, selain memberikan manfaat yang sangat besar dalam
berbagai kehidupan manusia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan maju,
juga dapat berpotensi menimbulkan bahaya akibat kecelakaan nuklir, baik bagi
pekerja, masyarakat, maupun lingkungan hidup. Berbagai upaya perlu dilakukan

227 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan
Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir,
hlm. 72

untuk melindungi pekerja, masyarakat, maupun lingkungan hidup, antara lain
dengan menerapkan teknologi keselamatan nuklir.228
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan nuklir, upaya
perlindungan lainnya berupa pertanggungjawaban Pengusaha instalasi nuklir
melalui pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga yang menjadi korban.
Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya timbul akibat kecelakaan nuklir yang
terjadi untuk setiap instalasi nuklir, namun juga untuk setiap pengangkutan bahan
bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas. Terjadinya kecelakaan nuklir dapat
menimbulkan kerugian nuklir yang sangat besar, sehingga untuk memberikan
kepastian hukum, baik kepada masyarakat maupun pengusaha instalasi nuklir,
perlu ditetapkan batas pertanggungjawaban kerugian nuklir. 229
Batas pertanggungjawaban kerugian nuklir yang wajib dipenuhi oleh
pengusaha instalasi nuklir atau pengusaha instalasi nuklir pengirim berdasarkan
ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 sebesar
Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah). Dengan terjadinya
perubahan nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika, maka batas
pertanggungjawaban

kerugian

nuklir

disesuaikan

paling

banyak

Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).230

228 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban
Kerugian Nuklir, Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009
tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir, hlm. 3
229 Ibid.
230 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban
Kerugian Nuklir, Pasal 1-2, hlm. 2

f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan
dan Keamanan Instalasi Nuklir
Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia sudah cukup meluas yang meliputi
berbagai bidang seperti kesehatan, penelitian, industri, dan lain-lain. Namun
pemanfaatan tersebut mengandung potensi bahaya terutama bila tidak dilakukan
sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku. Potensi bahaya dapat timbul
karena inti atom dapat menjadi tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa hal,
sehingga memancarkan radiasi gamma, beta, dan alfa yang mempunyai potensi
bahaya bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Pasal 16 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menetapkan bahwa
setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan
dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan
terhadap lingkungan hidup.
Pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan dalam suatu instalasi nuklir, seperti
reaktor nuklir, baik reaktor untuk keperluan menghasilkan listrik maupun untuk
tujuan riset dan produksi isotop untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, fasilitas
pemurnian, fasilitas fabrikasi bahan bakar nuklir, fasilitas penyimpanan bahan
bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas. Instalasi nuklir didesain, dibangun,
dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pemanfaatan tenaga nuklir selamat
dan aman. Untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan instalasi nuklir, setiap
badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan
dekomisioning wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN. Keamanan instalasi
nuklir ditujukan untuk mencegah penyimpangan terhadap pemanfaatan bahan

nuklir dari tujuan damai; dan

mencegah, mendeteksi, menilai, menunda, dan

merespons tindakan pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan sabotase
instalasi dan bahan nuklir.

Sebagaimana keselamatan dan keamanan instalasi

nuklir meliputi:231
a. teknis keselamatan instalasi nuklir;
b. teknis keamanan instalasi nuklir;
c. manajemen keselamatan dan keamanan instalasi nuklir; dan
d. kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir.
Teknis keselamatan nuklir yang dimaksud meliputi pemantauan tapak;
desain dan konstruksi; komisioning; operasi; modifikasi; dekomisioning; dan
verifikasi dan penilaian keselamatan.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Limbah Radioaktif
Pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang antara lain kesehatan,
industri, pertanian, penelitian, pengoperasian instalasi nuklir baik untuk penelitian
dan pengembangan maupun produksi radioisotop semakin meningkat dalam satu
dekade terakhir. Pemanfaatan tersebut selain mempunyai keuntungan atau segi
positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, juga mempunyai
potensi bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan
hidup. Selain itu pemanfaatan tersebut dapat menghasilkan Limbah Radioaktif
yang juga memiliki potensi bahaya sehingga Limbah Radioaktif tersebut harus
231 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan
Instalasi Nuklir, Pasal 3, hlm. 5

dikelola dengan baik dan tepat. Pengelolaan Limbah Radioaktif merupakan
kegiatan

yang

pengangkutan,

mencakup
penyimpanan,

pengumpulan,
dan/atau

pengelompokan,

pembuangan

Limbah

pengolahan,
Radioaktif.

Kewajiban dan kewenangan pelaksanaan Pengelolaan Limbah Radioaktif tersebut
didasarkan klasifikasi Limbah Radioaktif yang terdiri atas Limbah Radioaktif
tingkat rendah, Limbah Radioaktif tingkat sedang, dan Limbah Radioaktif tingkat
tinggi.232
Penghasil Limbah Radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang
mempunyai kewajiban mengumpulkan, mengelompokkan, atau mengolah
sebelum diserahkan kepada BATAN. Sedangkan untuk Limbah Radioaktif tingkat
tinggi, Penghasil Limbah Radioaktif diperbolehkan untuk menyimpan sementara
limbah tersebut di instalasinya sebelum dikembalikan ke negara asal atau negara
pembuat atau diserahkan kepada BATAN.233
Pengelolaan Limbah Radioaktif sebelumnya diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan
Limbah Radioaktif. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif serta perlunya harmonisasi dengan
peraturan perundang-undangan terbaru antara lain peraturan perundangan
mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan perizinan instalasi
nuklir serta pengaturan mengenai keselamatan radiasi dan instalasi nuklir,
diperlukan pengembangan terhadap pengaturan mengenai Pengelolaan Limbah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Limbah Radioaktif, Penjelasan Umum, hlm. 28
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233 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah
Radioaktif, Penjelasan Umum, hlm. 28

Radioaktif. Disamping itu, perlu dilakukan penyesuaian dan harmonisasi dengan
rekomendasi internasional terkait dengan keselamatan Pengelolaan Limbah
Radioaktif.
Pengembalian Limbah Radioaktif ke negara asal juga dilakukan dalam
rangka efisiensi atau mengurangi jumlah limbah yang dikelola, selama perjanjian
pengembalian dengan negara pemasok dilakukan. Mengingat hal tersebut,
pengaturan kembali Pengelolaan Limbah Radioaktif dalam Peraturan Pemerintah
ini meliputi: 234
a. klasifikasi

Limbah

Radioaktif

yang

sudah

lebih

terinci

dan

terkuantifikasi dengan mengikuti standar internasional dan metode
keselamatan yang lebih sesuai;
b. pengaturan mengenai zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan,
dikarenakan zat

radioaktif terbungkus

tidak digunakan masih

dimungkinkan untuk digunakan kembali atau didaur-ulang setelah
terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh BATAN;
c. jenis fasilitas pembuangan yang disesuaikan dengan klasifikasi Limbah
Radioaktif;
d. pembinaan teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif oleh BATAN bagi
Penghasil Limbah Radioaktif dan pemangku kepentingan; dan
e. perpindahan lintas batas.

234 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah
Radioaktif, Pasal 12, hlm. 28

h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perinzinan
Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia meliputi berbagai bidang seperti
kesehatan, penelitian, dan industri. Namun pemanfaatan tersebut mengandung
potensi bahaya terutama jika tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan, sehingga perlu pengawasan yang dilakukan melalui penyusunan
peraturan, penyelenggaraan perizinan, dan pelaksanaan Inspeksi.235
Pemanfaatan tenaga nuklir antara lain dilakukan dalam suatu Instalasi
Nuklir. Instalasi Nuklir terdiri atas beberapa struktur, sistem, dan komponen yang
dibangun pada suatu Tapak. Contoh sistem pada Instalasi Nuklir meliputi sistem
pendingin, sistem proteksi reaktor, sistem catu daya, sistem proses, dan sistem
pendukung. Jenis Instalasi Nuklir meliputi Reaktor Nuklir dan INNR. Reaktor
Nuklir digunakan untuk keperluan menghasilkan listrik maupun tujuan riset dan
produksi isotop, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
Instalasi Nuklir didesain, dibangun, dan dioperasikan sesuai kaidah keselamatan
dan keamanan Instalasi Nuklir, sehingga pemanfaatan tenaga nuklir selamat dan
aman.236

i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan
Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perinzinan
Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, Penjelasan Umum, hlm. 95
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Ibid.

Kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia dari waktu ke waktu
terus mengalami peningkatan, meliputi bidang penelitian dan pengembangan,
industri, kesehatan, dan pertanian. Kegiatan penggunaan tenaga nuklir tidak
terlepas dari keberadaan zat radioaktif. Keberadaan zat radioaktif di lokasi
kegiatan dimaksud telah merambah semua wilayah provinsi yang ada. Kondisi
tersebut menyebabkan kebutuhan Pengangkutan Zat Radioaktif antar wilayah,
maupun dari dan ke luar negeri dengan menggunakan moda angkutan umum juga
mengalami peningkatan.237
Mengingat dalam setiap aspek kegiatan yang berhubungan dengan zat
radioaktif, di samping manfaat yang dapat diambil, juga terdapat potensi risiko
bahaya radiasi, maka kegiatan Pengangkutan Zat Radioaktif harus diatur melalui
peraturan perundang-undangan yang memadai dan mampu laksana untuk
memberikan jaminan keselamatan kepada pekerja, anggota masyarakat, maupun
perlindungan terhadap lingkungan hidup.238
Berdasarkan regulasi internasional, regional, dan nasional maka ditariklah
kesimpulan bahwa energi nuklir merupakan energi yang keselamatan dan
keamanannya terjamin dan dijamin oleh negara serta badan tenaga atom
internasional. Kecelakaan yang terjadi pada reaktor nuklir di Chernobyl
disebabkan oleh “human error”, sebagaimana reaktor yang ada di Chernobyl
merupakan reaktor penelitian yang seharusnya hanya digunakan untuk penelitian
saja, namun peneliti-peneliti pada waktu itu tidak mempergunakan reaktor

237 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan
Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif, Penjelasan Umum, hlm. 72
238 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan
Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif, Penjelasan Umum, hlm. 72

tersebut dengan standar operating procedure yang baik. Peneliti-peneliti yang ada
di Chernobyl menggunakan reaktor penelitian sebagai reaktor daya yang mana
reaktor penelitian tidak semestinya digunakan untuk pembangkit daya.239
Penyebab kecelakaan PLTN Chernobyl adalah desain reaktor yang tidak
memiliki

fitur

keselamatan

memadai.

Koefisien

reaktivitas void positif

menyebabkan kenaikan daya termal yang dihasilkan reaktor apabila muncul
gelembung udara akibat penurunan kecepatan aliran pendingin. Desain batang
kendali juga turut berperan dalam terjadinya kecelakaan karena memiliki waktu
turun yang lambat. Kombinasi dari dua kelemahan desain itu menyebabkan
reaktor menjadi tidak stabil ketika dimatikan dan dapat melelehkan bahan bakar
karena panas yang terlalu tinggi. Kelemahan desain tersebut diperparah dengan
budaya keselamatan staf dan operator PLTN Chernobyl yang kala itu masih
rendah sehingga banyak aturan keselamatan yang diabaikan. Sistem kendali saat
terjadi kecelakaan atau malfungsi yang masih sepenuhnya dilakukan oleh manusia
juga terbukti dapat mengubah kecelakaan nuklir menjadi bencana.240
Sama halnya dengan reaktor di Fukushima Daiichi yang terjadi pada tahun
2011. Pada saat itu, terjadi gempa di Jepang, gempa terbesar dalam sejarah negara
tersebut dengan skala 9. Saat gempa terjadi, hanya unit 1-3 yang sedang
beroperasi, sementara unit 4-6 sedang dimatikan untuk dilakukan inspeksi rutin.
Setelah terjadinya gempa, semua unit yang beroperasi di PLTN Fukushima
Daiichi telah berhasil dimatikan secara otomatis dengan selamat, tetapi seluruh
239 Indra Gunawan, Kepala Bagian Hukum Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN),
dalam wawancara dengan penulis di kantor Bagian Hukum BAPETEN Jalan Gajah Mada No.
8, Jakarta Pusat 10120, pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 16:00 WIB

W. M. Stacey, 2007, Reactor Accidents: Chernobyl, in Nuclear Reactor
Physics, Weinheim, Wiley- VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, hlm. 297
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fasilitas kehilangan sumber daya listrik eksternal karena kerusakan jaringan yang
diakibatkan gempa bumi. Walaupun reaktor telah berhasil dimatikan, air
pendingin tetap harus dialirkan untuk menghilangkan panas sisa (decay heat)
reactor. Listrik yang dibutuhkan untuk memompa air pendingin reaktor kemudian
disuplai dari generator diesel darurat, sehingga masalah kehilangan daya listrik ini
dapat segera teratasi. Beberapa saat setelah gempa bumi terjadi, tsunami dengan
ketinggian lebih dari 13 meter melanda, membanjiri fasilitas PLTN Fukushima
Daiichi yang hanya didesain untuk menahan tsunami dengan ketinggian 10 meter.
Tsunami ini mengakibatkan generator diesel darurat yang mensuplai air pendingin
(kecuali untuk unit 6) terendam dan mati, mengakibatkan total blackout.
Imbasnya, semua pompa air pendingin tidak dapat beroperasi.241
Yang perlu diketahui, PLTN Fukushima Daiichi bukanlah satu-satunya
PLTN di Jepang yang diterjang tsunami. Ada setidaknya empat PLTN yang
paling dekat dengan episentrum gempa bumi, yaitu PLTN Onagawa yang
dioperasikan oleh Tohoko Electric Power Company, PLTN Fukushima I (Daiichi)
dan Fukushima II (Daini) yang dioperasikan oleh TEPCO (Tokyo Electric Power
Company), serta PLTN Tokai yang dioperasikan oleh Japan Atomic Power
Company. PLTN di Onagawa, Fukushima Daini dan Tokai dapat langsung
dimatikan dengan selamat setelah gempa bumi dan tsunami terjadi.
Sebuah contoh yang sangat positif tentang keselamatan PLTN saat terjadi
gempa bumi dan tsunami diberikan oleh PLTN Onagawa. PLTN ini memiliki

Tokyo Electric Power Company, Inc., 2012, Fukushima Nuclear Accident
Analysis Report, Tokyo Electric Power Company, Inc.
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jarak 60 km lebih dekat dengan episentrum gempa bumi dibandingkan PLTN
Fukushima Daiichi, sehingga tsunami yang menerjang juga sedikit lebih tinggi.
Desain PLTN Onagawa yang lebih baru dan lebih mempertimbangkan adanya
bencana gempa bumi dan tsunami di kawasan pembangunannya terbukti dapat
mengatasi bencana alam tersebut tanpa ada masalah berarti. 242 Bahkan, sebuah
situs berita internasional memberitakan bahwa setelah tsunami terjadi, gedung
olahraga di fasilitas PLTN Onagawa digunakan sebagai tempat pengungsian
warga di sekitar Onagawa yang kehilangan rumah mereka karena diterjang
tsunami. Hal itu terjadi karena fasilitas PLTN Onagawa dianggap sebagai tempat
yang paling aman. Terlebih lagi, tersedia listrik yang tidak didapatkan di tempat
mereka tinggal karena kerusakan jaringan listrik. Keberhasilan Tohoko Electric
Power Company dalam mengatasi masalah bencana ini menjadi contoh yang
dapat ditiru dalam pembangunan PLTN baru di seluruh dunia.243
Kesimpulannya, PLTN merupakan pembangkit listrik dengan rekam jejak
keselamatan terbaik di dunia. Sepanjang sejarahnya, insiden dalam pengoperasian
PLTN hampir semuanya dapat ditanggulangi secara efektif sehingga tidak sampai
menyebabkan kecelakaan yang fatal. Meskipun demikian, ada dua kecelakan fatal
yang terjadi dalam sejarah pengoperasian PLTN yaitu Chernobyl dan
Fukushima. Dari dua kecelakaan fatal ini, banyak pelajaran yang dapat diambil
A. Ryu and N. Meshkati, Why You Haven’t Heard About Onagawa
Nuclear Power Station after the Earthquake and Tsunami of March 11 2011,
26
Februari
2014,
dikutip
dari
wwwbcf.usc.edu/~meshkati/Onagawa%20NPS-%20Final%2003-10-13.pdf.
diakses pada 3 Oktober 2017.
243 Abednego Kristanto, 2017, Pelajaran Berharga dari Chernobyl dan
Fukushima Daiichi untuk Peningkatan Keselamatan Pembangkit Listrik
Tenaga Nuklir Generasi Baru, Tim Kajian Nuklir – PPI Dunia, hlm.3
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untuk meningkatkan system keselamatan PLTN agar kejadian serupa tidak
terulang lagi. Standar keselamatan yang lebih tinggi telah diterapkan dalam desain
reaktor Generasi III ke atas.244
Keamanan dan keselamatan nuklir yang sangat diutamakan menjadikan
nuklir sebagai salah satu energi alternatif pilihan dunia sebagai sebuah pilihan
yang andal untuk menghentikan emisi karbon. Untuk itu Badan Tenaga Atom
Internasional (IAEA) terus mendukung upaya Intergovenmental Panel on Climate
Change (selanjutnya disebut “IPCC”) dalam berbagai bidang, termasuk pilihan
teknologi untuk menanggulangi perubahan iklim. Ratusan ilmuwan dan politisi
dunia telah berpartisipasi dalam sidang-sidang yang diselenggarakan IPCC.
Dua laporan IPCC sebelumnya tahun ini menyatakan emisi gas rumah
kaca dan akibat-akibatnya yang serius pada suhu global, yang dapat meningkat
sebesar enam derajat Celsius pada 2100. Bahkan suatu peningkatan dua derajat
Celcius dapat mengakibatkan hingga dua milyar penduduk kekurangan air bersih
pada 2050 dan memungkinkan punahnya 20 persen sampai 30 persen spesies
dunia, kata laporan IPCC.Laporan ketiga dan terbaru meninjau secara luas pilihan
teknologi untuk memitigasi perubahan iklim, yang meliputi langkah-langkah
penghematan, mengurangi kebergantungan pada batu-bara dan gas alam, dan
beranjak lebih jauh pada penggunaan energi nuklir dan energi terbarukan seperti
angin. Laporan tersebut secara khusus memusatkan perhatiah pada cara-cara
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Ibid., hlm. 10

untuk membatasi atau mencegah emisi gas rumah kaca dan untuk memperbanyak
kegiatan yang dapat menghilangkan emisi gas tersebut dari atmosfer.245
IAEA, melalui laboratorium-laboratoriumnya, Departemen Sains dan
Aplikasi Nuklir serta Departemen Energi Nuklir, senantiasa mendukung dan
berkontribusi pada studi-studi perubahan iklim. Bahkan Bagian Perencanaan dan
Studi Ekonomi Departemen Energi Nuklir, IAEA, secara khusus berperan serta
dalam perundingan internasional untuk perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan, serta berkontribusi pada usaha-usaha IPCC. IAEA juga selalu
berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan tentang bumi dan perubahan iklim
dengan memusatkan perhatian pada sumbangan iptek nuklir bagi pencapaian
tujuan-tujuan

pembangunan

berkelanjutan.

IAEA

dalam

usulan-usulan

kemitraannya yang terbaru terus memprakarsai perlunya partisipasi kemitraan
dalam bidang-bidang lingkungan, air bersih, dan energi. Melalui partisipasinya
tersebut, IAEA telah mendemonstrasikan bagaimana iptek nuklir menawarkan
peralatan-peralatan yang berguna untuk menangani banyak isu langsung pada akar
kemiskinan.246

D. Regulasi tentang Perubahan Iklim
1. United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
United Nation Framework Convention on Climate Change (selanjutnya
disebut “UNFCCC”) adalah kerangka upaya antar pemerintah dalam menangai

Ibid.
Abednego Kristanto, 2017, Pelajaran Berharga dari Chernobyl dan Fukushima
Daiichi untuk Peningkatan Keselamatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Generasi Baru,
Ibid., hlm. 12
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perubahan iklim yang diadopsi pada tahun 1992. UNFCCC mengatur sebuah
kerangka untuk tindakan yang ditujukan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfir
oleh gas rumah kaca untuk menghindari “gangguan bahaya antropogentik”
dengan sistem iklim. Gas yang di kontrol adalah metana, nitroksida, dan secara
khusus adalah karbondioksida.247 UNFCCC dibuat pada Konferensi PBB tentang
Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), juga diketahui pada Earth Summit, di
Rio de Jeneiro pada Juni 1992. Konvensi tersebut mulai dipaksakan
keberlakuannya pada 21 Maret 1994.
Negara-negara yang sudah meratifikasi traktat disebut sebagai “pihak-pihak
dari konvensi”. Kurang lebih ada 195 pihak dari konvesi (194 negara individu,
termasuk anggota individu dari Persatuan Eropa – Persatuan Eropa juga pihak
yang terpisah). Takhta Suci memegang status sebagai pengamat. Sejak UNFCCC
mulai dipaksakan keberlakuannya, para pihak telah melakukan pertemuan setiap
tahun di Conferences of Parties (selanjutnya disebut “COP”) untuk menilai
progress dalam menangani perubahan iklim dan untuk menyetujui tindakan yang
perlu diambil.248
COP adalah badan tertinggi dari UNFCCC dan terdiri dari menteri
lingkungan

yang

bertemu

sekali

dalam

setahun

untuk

mendiskusikan

pembangunan dalam konvensi. Sejak awal, UNFCCC telah mengadakan 14
Pertemuan Tahunan COP yang melacak adal mereka pada Earth Summit pada

247 Dikutip dari http://www.iisd.ca/process/climate_atm-fcccintro.html, diakses pada 4
Oktober 2017, pukul 09:07 WITA.
248 Dikutip dari http://www.mrfcj.org/our-work/background-documents/ diakses
pada 4 Oktober pukul 09:36

tahun 1992 di Rio, yang bertujuan pada koordinasi tindakan Internasional untuk
melawan perubahan iklim.249
Merujuk ke Pasal 2, tujuan utama dari konvensi ini adalah “untuk mencapai,
sehubungan dengan ketentuan yang relevan dari konvensi, stabilisasi konsentrasi
gas rumah kaca di atmosfir pada tingkat yang dapat mencegah gangguan
antropogenik yang berbahaya (yang berasal dari aktivitas manusia) dengan sistem
iklim”. Tujuan ini dikualifikasikan agar tercapai dalam kerangka waktu yang
cukup untuk memungkinkan ekosistem beradaptasi secara alamiah terhadap
perubahan iklim, untuk memastikan bahwa produksi pangan tidak terancam dan
untuk memungkinkan pembangunan ekonomi untuk melanjutkan secara
sustainable.
Dalam menyatakan tujuan ini, pandangan konvensi lebih memfokuskan
bahwa perubahan iklim bumi terancam oleh naiknya konsentrasi GRK, yang
disebabkan oleh meningkatnya emisi GRK antropogenik. Konvensi ini tidak
menyatakan batasan untuk total emisi GRK yang harus dipatuhi untuk mencapai
tujuan konvensi ini. Juga tidak menunjukkan tingkat keseluruhan konsentrasi
GRK diluar gangguan antropogenik berbahaya dengan sistem iklim yang dapat
terjadi. Estimasi terhadap letak tingkat yang berkembang secara berlanjut dengan
kemajuan

ilmiah

dan

rumit

dikarenakan

kebutuhan

politik

untuk

memperhitungkan kemampuan berubah masyarakat untuk beradaptasi dengan
perubahan iklim. Faktor lain yang penting adalah menstabilkan konsentrasi GRK
di atmosfer dekat level saat ini akan membutuhkan sebuah pengurangan yang
249 Angky Banggaditya, dkk, 2016, Aspek-aspek Penting di UNFCCC, Kyoto Protokol,
Paris Agreement dan Peran Indonesia terkait Perubahan Iklim, Fakultas Hukum, Universitas
Indoesia, hlm. 12

curam untuk emisi saat ini. Hal ini dikarenakan sekali ter-emisi, GRK yang tersisa
di atmosfir untuk masa yang cukup lama; karbondioksida, misalnya, tetap dalam
sistem iklim, rata-rata, selama satu abada atau lebih.
Prinsip-prinsip dalam UNFCCC secara langsung telah diletakkan dalam Pasal
3 dari UNFCCC yang terdiri dari 5 ayat. Berdasarkan Konvensi UNFCCC maka
disimpulkan:250
- Common but Differentiated Principles
Pasal 3 UNFCCC menyatakan bahwa “parties should protect the climate
system for the benefit of future and present generation of human kind on the basis
of equity and in accordance with their common but differentiated responsibility
and respective capacities. Accordingly, developed countries should take the lead
in combating climate change and the adverse effect thereof”.
Fokus bersama dan tanggungjawab bersama umat manusia menghantarkan
perubahan iklim mendukung UNFCCC. Diferensiasi tanggung jawab berdasar
dari tanggung jawab historis dari negara dan kepastian negara yang berbeda-beda
untuk menghantarkan isu perubahan iklim. Keadilan kepada semua pihak
UNFCCC dihantarkan melalui konsep tanggung jawab historis. Sebagian besar
tanggung jawab ditempatkan pada dua hal tersebut yang memiliki kontribusi
terbanyak dan yang mendapat keuntungan terbanyak, karbon yang terbangun di
atmosfir.251
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Kapasitas yang berbeda-beda dan kebutuhan bangsa juga mendukung
gagasan persamaan ini. Negara maju memiliki kapasitas teknis dan ekonomi
untuk menghantarkan isu perubahan iklim, baik melalui mitigasi maupun
adaptasi, sedangkan negara berkembang belum.
Prinsip Common but Differentiated Principles dan Respective Capacities
memiliki dua bagian, yaitu: tanggung jawab bersama untuk melindungi
lingkungan, dan standard of conduct. Hal ini disajikan dalam UNFCCC dan
Protokol Kyoto melalui perlakuan yang berbeda untuk negara-negara maju dan
negara-negara berkembang. Perlakuan berbeda ini telah dilakukan dalam
Kesepakan Cancun.252

- Polluter Pays Principles and Transboundary Harm
Polluter Pays Principles mengindikasikan bahwa cost of pollution akan
dihadapimoleh seseorang yang bertanggung jawab untuk menyebabkan polusi.
Makna prnsip dan aplikasinya untuk kasus dan situasi tertentu, dibiarkan terbuka
untuk diinterpretas, khususnya pada hubungan lingkungan dan tingkat cost yang
termasuk dalam keadaan dimana prinsip-prinsip akan, atau mungkin dengan
terkecuali, tidak digunakan.253
Polluter Pays Principles dan tanggung jawab negara untuk mencegah,
mengurangi, dan mengontrol kerugian antar negara adalah sebuah konsep hukum

252 Joy Hyvarinen, et al., 2012, Climate Law in Brief – A brief summary of key legal issues
relevant to Durban and beyond, Foundation For International Environment Law and
Development
–
FIeLD,
https://ldcclimate.files.wordpress.com/2012/05/legaldossier_final.pdf, hlm. 20
253 Phillippe Sands, et al., 2012 Principles of International Environmental Law,
Cambridge University Press, New York, hlm. 228.

yang penting, yang aplikasinya dalam konteks negosiasi UNFCCC berlaku secara
politik.
Responsibility for Transboundary Harm ini telah dikenal secara luas
dibawah hukum kebiasaan internasional bahawa adalah tanggung jawab negara
untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol resiko dari bahaya lingkungan
kepada negara lain. Berdasarkan pada Prinsip 21 Stockholm Declaration,
pembukaan UNFCCC mendukung kewajiban untuk menghindari bahaya, namun,
menekankan bahwa negara mempunyai, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip
hukum internasional, hak kedaulatan untuk mengeksploitasi dumber daya
alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunannya. Juga adanya
konsensus umum bahwa gangguan antarnegara harus menjadi konsekuensi yang
serius dan setidaknya menyebabkan bahaya yang siginifikan, substansial ataupun
appreciable.254

- Equity Burden Sharing
Pada dasarnya negara-negara berkembang hanya berkontribusi sedikit
untuk menyebabkan perubahan iklim, namun mereka akan menjadi yang paling
mempengaruhi. Negara-negara ini dihadapkan dengan tantangan sosial, ekonomi,
dan lingkungan yang ebelumnya belum pernah terjadi tanpa sumber daya dan
teknologi yang dapat menolong untuk membangun kapasitas adaptif mereka. Pada
hasilnya, pertanyaan akan equity dan burden-sharing adalah penting dalam
perubahan iklim yang terjadi saat ini.
254 Joy Hyvarinen, et al., 2012, Climate Law in Brief – A brief summary of key legal issues
relevant to Durban and Beyond, Op.Cit., hlm. 9

Equity merupakan sebuah etis dan konsep people-oriented dengan dimensi
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal tersebut berfokus pada keadilan bagi proses
dan hasil dari keputusan. Keputusan yang adil membawa legitimasi yang lebih
besar, dan mendorong seluruh pihak untuk bekerjsa sama yang lebih baik dalam
melakukan dan melaksanakan tindakan yang disepakati bersama.
Dalam hukum lingkungan internasional, equity mendeskripsikan sumber
daya alam secara adil atau pembagian biaya yang adil dalam mengelola masalah
lingkungan. International Court of Justice membagi antara equity dalam hukum,
sebagai sebuah pengisi celah diluar, dan berlawanan dengan hukum (intra,
praefor, and contra legem).
Dalam UNFCCC, equity melengkapi prinsip common but differentiated
responsibilities dan respective capabilities. Pasal 3.1 menyatakan bahwa para
pihak harus melindungi sistem iklim untuk manfaat masa kini dan generasi umat
manusia di masa depan, pada basis keadilan dan sehubungan dengan tanggung
jawab umum namun terindiferensiasi dan kemampuan yang sesuai. Pasal ini
menyatakan bahwa pihak negara maju memimpin dalam memerangi perubahan
iklim dan efek samping dari hal tersebut. Namun, emisi dari negara berkembang
yang secara ekonomi maju telah berkembang pesat. Banyak negara Annex I
mengharapkan negara berkembang seperti China, India, dan Brazil untuk
melaksanakan kewajiban tertentu untuk membatasi emsi mereka. Hal ini
merupakan keberangkatan dari prinsip-prinsip kesetaraan dan common but

differentiated responsibilities dan respective capabilities yang merupakan salah
satu isu yang diperebutkan dalam negosiasi ini.255

- Precautionary Principle
Prinsip ini bertujuan untuk menyediakan pedoman dalam pembangunan
dan aplikasi dari hukum lingkungan internasonal dimananya adanya scientific
uncertainity. Prinsip ini selanjutnya menghasilkan ketidaksepakatan pada makna
dan efeknya, sebagaimana tercermin khususnya dalam pandangan negara dan
praktek peradilan internasional. Di satu sisi, sebagian orang mengganggap bahwa
prinsip ini menyediakan dasar bagi tindakan dini hukum internasional untuk
mengatasi masalah lingkungan yang sangat mengancam seperti polusi kimia dan
perubahan iklim.256
Pada Pasal 3.3 dijelaskan bahwa para pihak harus mengambil langkahlangkah pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah, atau meminimalkan
penyebab perubahan iklim dan mengurangi dampak buruknya. Dimana ada
ancaman kerusakan serius atau permanen, kurangnya kepastian ilmiah penuh tidak
boleh digunakan sebagai alsan untuk menunda langkah-langkah tersebut, dengan
mempertimbangkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah untuk menangani
perubahan iklim harus efektif sehingga memastikan manfaat global pda biaya
serendah mungkin.
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Sifat, status, dan fungsi dari prinsip-prinsip dalam hukum internasional
bervariasi, dapat berkisar dari hanya aspiratif hingga mengikat secara hukum.
Pihak-pihak dalam UNFCCC telah mengesahkan tidanan pencegahan sebagai
salah satu prinsip konvensi untuk memandu para pihak dalam tidankan untuk
mencapai tujuan konvensi dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya.
Prinsip pencegahan menyediakan parameter untuk menginterpretasikan konvensi,
yang bertujuan untuj memimpin para pengambil keputusan dalam arah tertentu,
dan menginformasikan perkembangan aturan lebih lanjut.257
Komitmen pada pihak dalam UNFCCC untuk mencapai tujuan konvensi
ini, diatur Pasal 4 ayat (1) untuk mengambil langkah-langkah tertentu,
memperhitungkan tanggung jawab yang umum namun terdiferensiasi dan
prioritas, tujuan, dan keadaan para pihak. General commitment ini meliputi
perkembangan persediaan emisi antropogenik mereka dari sumber dan removals
by sinks dari seluruh gas rumah kaca yang tidak dikendalikan oleh Protokol
Montreal, dan perumusan dan pelaksanaan nasional dan, bila sesuai, program
regional yang berisi langkah-langkah untuk mengurangi perubahan iklim dengan
mengatasi emisi dan penyerapan gas ini dan dengan fasilitasi dari adaptasi yang
memadai untuk perubahan iklim.258
Seluruh pihak diminta: untuk mempromosikan, dan bekerja sama dalam
difusi teknologi, praktek dan proses yang mengontrol, mengurangi atau mencegah
emisi antropogenik dari gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal;
untuk mempromosikan manajemen berkelanjutan, konservasi dan peningkatan
257 Joy Hyvarinen, et al., 2012, Climate Law in Brief – A brief summary of key legal issues
relevant to Durban and Beyond, Op.Cit., hlm. 9
258 United Nation Framework Convention on Climate Change, 1992, Pasal 4, hlm. 5

rosot dan gas rumah kaca ini; dan untuk bekerja sama dalam mempersiapkan
adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Semua pihak juga diminta untuk
mengambil perubahan iklim ke dalam laporan, sejauh memungkinkan, dalam
kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka; untuk mempromosikan dan
bekerja sama dalam penelitian, pengamatan sistemtis dan pengembangan arsip
data ke pemahaman lebih lanjut dari perubahan iklim dan strategi respon; untuk
mempromosikan dan bekerja sama secara penuh, terbuka dan cepat pertukaran
informasi yang relevan, dan untuk mempromosikan dan bekerja sama dala
pendidikan, pelatihan, dan kesadaran masyarakat.259

2. Kyoto Protocol
Protokol Kyoto merupakan sebuah perjanjian internasional yang terkait
dengan UNFCCC yang meningkat para pihaknya untuk mencapai target dalam
mengurangi emisi. 260 Protokol ini searah dengan tujuan utama dari UNFCCC,
yaitu untuk emnstabilkan konsentrasi GRK di atmosfir pada tingkat tertentu
sehingga tidak membahayakan sistem iklim bumi. 261 Protokol Kyoto dibuat di
Kyoto, Jepang pada 11 Desember 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 16
Februari 2005. Perjanjian ini menekankan pada kewajiban negara-negara maju
untuk melakukan pengurangan terhadap emisinya, karena seperti yang diketahui
bahwa negara maju (negara-negara dalam Annex I Konvensi) merupakan
Phillippe Sands, et al., 2012, Principles of International Environmental Law, Op. Cit.,
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penyumbang terbesar emisi GRK ke atmosfir, sesuai dengan Pasal 4.2.b
Konvensi. 262 Perjanjian ini kemudian membebani negara-neagra maju tersebut
dibawah prinsip common but differentiated responsibilities atau juga dikenal
sebagai tujuan sama namun kemampuan berbeda.
Pada dasarnya, perjanjian ini merupakan pelengkap dari pengaturanpengaturan yang ada dalam UNFCCC. Perlunya diadakan sebuah protokol
disebabkan oleh daya ikat UNFCCC itu sendiri yang berisi kerangka kerja dari
pencegahan perubahan iklim. Protokol Kyoto memberikan penekanan lebih yang
mengatur bahwa negara harus mencapai target pengurangan emisinya melalui
pengaturan nasionalnya masing-masing. Hal ini dapat terlihat dengan komitmen,
yang ada dalam Pasal 4, Pasal tersebut berisi mengenai apa saja yang harus
dilakukan oleh para pihak dalam melakukan pencegahan terhadap perubahan
iklim. Namun, UNFCCC tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme
yang harus ditempuh oleh negara pihak dalam melakukan pengurangan emisi
sebagai bentuk pencegahan perubahan iklim.
Pasal 3 Protokol Kyoto mengatur tentang komitmen para pihak. Pasal 3 ayat
(1) mengatur mengenai kewajiban negara-negara tertentu untuk menurunkan
emisi seitar 5% dibawah emisi mereka pada tahun 1990 pada jangka waktu 2008 –
2012. 263 Jangka waktu tersebut merupakan periode yang ditetapkan untuk
komitmen pertama pada Protokol Kyoto. Pada pasal ini, dapat diambil kesimpulan
bahwa negara berkembang (non-Annex I) dibebaskan dari kewajiban melakukan
pengurangan emisi. Hal ini dilatarbelakangi oleh kegiatan industri dari negara
262
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berkembang yang tidak sebesar negara-negara maju (Annex I). selanjutnya, Pasal
3 ayat (3) Protokol Kyoto menjelaskan bahwa perubahan konsentrasi emisi di
atmosfir disebebkan oleh jumlah emisi yang dilepaskan dari sumber-sumber
pencemaran di bumi dan aktifitas penghapusan/pengurangan emisi di atmosfir
dengan metode LULUCF (Land Use, land Use Change, and Forestry).264 Pasal 3
ayat (5) menjelaskan bahwa terhadap negara-negara yang tergabung dalam Annex
I yang sedang berada dalam fase transisi ekonomi, diberikan kebebasan untuk
memilih tahun acuan atau base year selain tahun 1990.265
Pada Pasal 3 ayat (7) kemudian menjelaskan bahwa pada komitmen pertama
telah ditentukan, jumlah atau jatah emisi yang ditetapkan kepada negara-negara
Annex I harus sama dengan persentase yang diatur dalam Annex B, dan
selanjutnya dikalikan 5.266 Annex B itu sendiri mengatur secara spesifik terkait
target terhadap negara-negara tertentu untuk mengurangi atau membatasi emisi
gas rumah kaca yang mengacu pada tingkat emisi pada tahun 1990.267 Kemudian
pasal 3 ayat (9) membahas mengenani amandemen protocol bahwa membentuk
semua komitmen baru harus dengan terlebih dahulu dilakukan amandemen
terhadap Annex B protokol. Pasal ini kemudian merujuk pada pengaturan Pasal
21 yang menekankan bahwa harus ada persetujuan tertulis dari para negara
anggota dalam hal melakukan amandemen terhadap ketentuan-ketentuan yang
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ada.268 Pasal 3 ayat (10) dan (11) menjelaskan bahwa Emission Reduction Units/
ERU yang merupakan bagian dari Assigned Amount Units (selanjutnya disebut
“AAU”) yang didapat atau ditransfer dari pihak lain yang sesuai dengan
mekanisme pada Pasal 6 Protokol dapat ditambahkan pada AAU. AAU
merupakan satuan untuk kredit karbon yang dapat diperjualbelikan yang
merepresentasikan hak atau jatah bagi sebuah negara untuk melakukan emisi gas
rumah kaca. Setiap satuannya sama dengan 1 metrik ton karbondioxida (CO2).
AAU tercantum dalam Annex B protocol yang membahawa mengenai target
emisi negara-negara Annex I untuk kurun waktu 2008 – 2012. AAU merupakan
satuan yang ditetapkan oleh para pihak dalam Protokol Kyoto kedalam pengaturan
nasionalnya masing-masing yang dihitung dengan mengacu pda tahun acuan dan
prsentasi pembatasan emisi.269 ERU merupakan satuan yang dihasilkan oleh suatu
proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi baik dengan cara mengurangi
sumbernya atau pengurangan dengan cara penghapusan kandungan gas rumah
kaca yang ada di atmosfir.270
Mekanisme pengurangan emisi dalam Protokol Kyoto, negara Annex I diberi
kebebasan untuk menurunkan emisinya melalui 3 (tiga) mekanisme penurunan
emisi, yaitu:271
- Join Implementation
Join Implementation (selanjutnya disebut “JI”) dengan satuan penurunan
Emission Reduction Units (selanjutnya disebut “ERU”), merupakan suatu
Kyoto Protocol, Pasal 3 ayat (9), 20, 21
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meknisme yang mana dua atau lebih negara yang terganbung dalam negara Annex
I bekerjasama melakukan pengurangan emisi dan kredit yang dihasilkan adalah
ERU. 272 Mekanisme ini bebasis kontrak atau perjanjian yang berarti negaranegara yang menjadi pihak dalam kerjasama ini dibebani kewajiban-kewajiban
yang tercipta dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.273 Pada mekanisme
ini pihak dalam Annex 1 dapat mengimplementasikan sebuah proyek
pengurangan emisi atau dengan meningkatkan penghapusan emisi di negara
Annex 1 lainnya dan dengan melakukan hal tersebut dapat menghasilkan ERU
yang kemudian akan dihitung dan dimasukkan ke dalam target Protokol Kyoto.274
Kerjasama ini harus sebelumnya didahului oleh persetujuan antarnegara yang
ingin mengadakan kerjasama. Bagi proyek-proyek yang diadakan sebelum tahun
2008 (sebuah komitmen pertama) hal tersebut sah dilakukan apabila sesuai
dengan syarat yang ditentukan namun tetap terkait dengan ERU hanya bisa
digunakan setelah tahun 2008. Pasal 4 ayat (2) huruf a UNFCCC menjelaskan
bahwa ada mekanisme-mekanisme tertentu yang dapat dilakukan secara bersamasama antar negara. Meskipun mekanisme joint implementation ini merupakan
sebuah opsi (bukan sebuah kewajiban) dan atas kemauan masing-masing negara,
namun hal ini telah menjadi satu rekomendasi dan himbauan bagi negara-negara
industri untuk meningkatkan efisiensi tindakannya dalam mengurangi emisi

Environmental Protection Agency (EPA), The Kyoto Protocol
Onno Kuik, Paul Peters, and Nico Schrijver, 1994, Joint Implementation to Curb
Climate Change, Legal Economic Aspects, hlm. 3
274 Baker & Mc. Kenzie, Loc. Cit.
272
273

dengan melakukan kerjasama dengan negara lain yang mana keuntungan investasi
akan didapatkan lebih besar.275
Dalam perkembangannya sudah banyak negara-negara Annex I yang
melakukan mekanisme ini. Sebagai contoh, pernah diadakan join implementation
antara Republik Ceko dengan Denmark dalam hal pengurangan emisi proyek ini
dilaksanakan di Lovochemie, Ceko, sebagai host country, yang bertujuan untuk
mengurangi tingkat emisi N2O (nitroksida) yang berasal dari pabrik pupuk
terbesar di Ceko. Emisi N2O ini merupakan limbah dari hasil produksi nitric acid
yang merupakan komponen utama dalam pembuatan pupuk. Proyek ini meliputi
juga instalasi dari teknologi katalis yang baru dalam melakukan pengurangan
emisi N2O. Berdasarkan perjanjian, proyek ini akan menggunakan keuntungan
dari penjualan ERU untuk investasi dalam hal perlindungan lingkungan, yang
kemudian mengarah pada hasil lingkungan yang positif.

- Emission Trading
Emission Trading (selanjutnya disebut “ET”) dengan satuan penurunan
emisi Assigned Amount Units/ AAU. Emission trading yang diatur pada pasal 17
Protokol Kyoto memberikan kesempatan kepada negara-negara yang memiliki
kelebihan dalam hal izin emisi (units to spare – emissions permitted them but not
“used”) untuk menjualnya kepada negara-negara yang masih lebih dari
targetnya. 276 Negara-negara yang membelinya dapat memasukkan kredit yang
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berupa lisensi tersebut ke dalam pencapaian pengurangan emisi. 277 Dengan
pemberian tersebut tentu negara-negara yang belum mendapat menyentuh target
dapat mencapai target yang telah ditentukan. Karena itu, saat ini komoditi baru
telah tercipta dari adanya proyek-proyek pengurangan emisi. Komoditi tersebut
dinamakan pasar karbon (carbon market). Namun pada perkembangannya,
terdapat permasalahan bahwa negara-negara maju cenderung untuk selalu
membeli unit emisi yang tersedia yang dijual murah di pasar, tanpa melakukan
pengurangan emisi secara domestik di negaranya sendiri. Hal ini pernah terjadi
pada Rusia dan Ukraina, negara-negara ini memiliki unit emisi yang sangat
berlebih karena mereka sebelumnya telah melakukan pengurangan emisi CO2
sebesar 40%, namun pengurangan emisi tersebut bukan dilakukan karena tujuan
perlindungan lingkungan, melainkan karena kelesuan ekonomi yang dihadapinya
pada tahun 1990-an. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan karena apabila
negara-negara maju melakukan pembelian terhadap unit emisi yang tersedia,
negara maju akan cenderung untuk tidak mengurangi emisi di negaranya dan hal
ini mengancam hasil positif dari Protokol Kyoto dan juga menghalangi ke
efektifan investasi dan inovasi ekonomi ramah lingkungan di negara-negara
maju.278

- Clean Development Mechanism
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Clean Development Mechanism (selanjutnya disebut “CDM”) dengan
satuan penurunan emisi Certified Emission Reduction (selanjtunya disebut
“CER”). Mekanisme ini merupakan mekanisme yang dapat dilakukan oleh negara
Annex I maupun Non-Annex I. CDM merupakan salah satu mekanisme fleksibel
yang diperbolehkan untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca
negara-negara maju yang menyetujui Protokol Kyoto.279 CDM merupakan sebuah
mekanisme “win-win solution” terhadap keberlangsungan negara maju serta
negara berkembang dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup dalam bentuk
pengurangan dan pencegahan emisi. CDM memberikan peluang dan kesempatan
bagi negara-negara maju untuk menanamkan modalnya secara langsung maupun
tidak langsung pada proyek-proyek yang dilaksanakan demi menurunkan emisi
gas rumah kaca dengan negara-negara berkembang. Jika ditelusuri lebih lanjut
mengenai Protokol Kyoto, meskipun Indonesia tidak memiliki beban kewajiban
untuk melakukan pengurangan emisi namun kondisi ini memiliki potensi yang
sangat besar dan dapat berbuah manfaat jika dilaksanakan yaitu dengan tetap
melakukan pembangunan berkelanjutan secara bersih.
Indonesia sebagai negara non-Annex I atau negara yang tidak memiliki
kewajiban untuk melakukan pengurangan emisi dapat memanfaatkan kondisi
tersebut dengan melakukan pembangunan proyek-proyek CDM. Terdapat dua
keuntungan besar yang dapat diambil oleh Indonesia terkait dengan kondisi
tersebut yaitu dengan melakukan pembangunan proyeksi CDM yang kemudian
hasilnya dijual kepada negara-negara maju atau membuka peluang kepada negara
279 Gunardi, 2014, Bunga Rampai Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) di Indonesia,
Op. Cit., hlm 15

maju untuk melakukan investasi pembangunan proyek CDM yang hasilnya untuk
semata-mata keberlangsungan hidup Indonesia, dengan alasan apabila hasil dari
proyeksi CDM yang dibuat berbuah hasil yang positif atau bahkan mungkin
menghasilkan lebih baik dari apa yang di ekspektasikan sebelumnya
(pengurangan emisi), hasil tersebut dapat ditukar dengan CER. CER merupakan
hasil konversi dari jumlah emisi karbon yang diturunkan dalam satuan yang telah
ditetapkan yang jika dimiliki oleh negara Annex I akan dihitung sebagai
pencapaian negara tersebut dalam melakukan kewajibannya mengurangi emisi.280
Dalam penerapannya Indonesia melakukan pembangunan CDM dengan
sukarela bukan atas dasar kewajiban dari pihak atau instrumen manapun. Namun
karena Indonesia yang dalam hal ini kementerian-kementerian merasa bahwa
kebijakan ini membuka peluang manfaat bagi keberlangsungan lingkungan
maupun perekonomian maka didoronglah aktivitas penurunan emisi berupa CDM.
Pelaksanaan CDM baru dapat dimulai ketika Protokol Kyoto berlaku
secara efektif yaitu ketika persyaratan bahwa protokol ini telah diratifikasi oleh
minimal 55 negara termasuk negara-negara industri yang mencakup sedikitnya
55% dari emisi GRK pada tahun 1990. 281 persyaratan ini tercapai ketika Rusia
meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2005 dan kemudian resmi berlaku secara
efektif.

3. Paris Agreement

280
281

Ibid.
Ibid., hlm 16

Pada tanggal 12 Desember 2015, pertemuan para pihak pada Conference of
Parties (selanjutnya disebut “COP”) ke-21 UNFCCC ditutup dengan diadopsinya
kesepakatan Paris atau Paris Agreement.282 Dr. Efransjah, CEO WWF Indonesia
menyatakan Paris Agreement memiliki beberapa elemen penting untuk
menyelamatkan dunia dari dampak terburuk perubahan iklim. Perjanjian Paris
memberikan kerangka kerja bagi tindakan global untuk mengatasi perubahan
iklim pada periode pasca 2020. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara resmi melakukan penandatanganan
Perjanjian Paris di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat pada hari
Jumat tanggal 22 April 2016. Paris Agreement akan berlaku apabila telah
diratifikasi oleh setidaknya 55 negara yang merupakan penyumbang setidaknya
55% emisi GRK.283
Presiden Prancis, Francois Hollande, menyatakan bahwa pada COP21 Paris,
195 negara peserta telah berhasil membuat kesepakatan yang ambisius dan
mengikat secara global. 284 Beberapa aspek penting dalam Paris Agreement
adalah:
1.

Membatasi kenaikan temperatur rata-rata global di bawah 2 derajat
Celcius di atas tingkat masa pra industrialisasi dan melanjutkan upaya

WWF Indonesia, Kesepakatan Paris: Perwujudan Ambisi dan Komitmen Menghadapi
Ancaman Perubahan Iklim, dikutip dari http://www.wwf.or.id/?44502/Kesepakatan-ParisPerwujudan-Ambisi-dan-Komitmen--Menghadapi-Ancaman-Perubahan-Iklim, diakses pada
4 Oktober 2017 pukul 20:42 WITA.
283
http://nasional.tempo.co/read/newas/2016/04/24/206765338/pengendalianperubahan-iklim-menteri-lhk-tandatangani-perjanjian-paris
284 Firmansyah, 2015, Beberapa Kesepakatan Konferensi Perubahan Iklim Paris, dikutip
dari
http://internasional.kompas.com/read/2015/12/13/09090031/Beberapa.Kesepakatan.Ko
nferensi.Perubahan.Iklim.Paris, diakses pada 4 oktober 2017 pukul 20:52 WITA
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untuk menekan kenaikan temperatur ke 1,5 derajat Celcius di atas tingkat
masa pra industrialisasi (Article 2 section 1 point A).
2.

Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan
iklim dan menuju ketahanan iklim dan pembangunan yang rendah emisi,
tanpa mengancam produksi pangan (Article 2 section 1 point B).

3.

Untuk mencapai tujuan temperatur jangka panjang sebagaimana
ditetapkan dalam artikel 2, negara peserta bermaksud untuk mencapai
titik puncak dari emisi GRK global sesegera mungkin dengan
pertimbangan waktu yang lebih panjang bagi negara berkembang dan
untuk penurunan emisi GRK secara cepat pada tahap selanjutnya
berdasarkan kondisi ilmiah yang paling memungkinkan, serta untuk
mencapai keseimbangan antara emisi dari sumbernya dan serapan dari
rosot (sink) dari GRK antropogenik pada tahun 2050, berdasarkan
keahlian dan dalam lingkup pembangunan berkelanjutan serta upayaupaya untuk menghapuskan kemiskinan (Article 4 section 1).

4.

Setiap negara peserta harus mengkomunikasikan kontribusi nasional
penurunan emisinya setiap 5 tahun sekali (Article 4 section 9).

5.

Kontribusi penurunan emisi tersebut harus meningkat setiap periodenya
dan

negara

berkembang

perlu

mendapatkan

dukungan

untuk

meningkatkan ambisinya.
6.

Setiap negara peserta didorong untuk mendukung pendekatan kebijakan
dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan
degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan konservasi dan

peningkatan cadangan karbon hutan (REDD+), termasuk melalui resultbased payments.
7.

Mekanisme pasar dan non pasar (market) yang dapat digunakan oleh
negara-negara dalam rangka penurunan emisi.

8.

Terkait adaptasi, ditetapkan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas
adaptasi, memperkuat ketahanan serta mengurangi kerentanan terhadap
perubahan

iklim.

Negara-negara

diharapkan

menyampaikan

dan

melakukan update secara periodik mengenai prioritas, implementasi dan
kebutuhan dukungan untuk aksi adaptasi.
9.

Diakui pentingnya meminimalisasi dan mengatasi lost and damage
akibat dampak buruk perubahan iklim.

10. Negara maju harus menyediakan dukungan pendanaan kepada negara
berkembang dan memimpin dalam mobilisasi pendanaan dari berbagai
sumber. Kemudian, negara berkembang dapat memberikan dukungan
secara sukarela
11. Seluruh negara peserta akan meningkatkan aksi kerjasama di bidang
pengembangan dan transfer teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan
kemampuan negara berkembang.
12. Dalam rangka membangun kepercayaan dan meningkatkan efektivitas
implementasi, kerangka transparansi yang lebih kuat dibentuk yang
meliputi aksi maupun dukungan dengan fleksibilitas bagi negara
berkembang.

13. Kesepakatan akan diratifikasi negara-negara peserta di markas PBB di
New York mulai 22 April 2016 hingga 21 April 2017 dan selanjutnya
dapat diaksesi oleh negara yang belum melakukannya.
14. Kesepakatan akan bersifat mengikat atau (entry in to force) sebulan
setelah setidaknya 55 negara yang meliputi 55% emisi global bergabung.

Dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam pemanfaatan energi nuklir, semakin berkembangnya pula
konvensi kemanan dan keselamatan nuklir dimaksudkan untuk menciptakan
keamanan dunia, mengingat bahwa ketenaganukliran merupakan hal yang
menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak. Perkembangan pengaturan
energi nuklir menegaskan adanya perlindungan hukum secara umum yang diatur
dalam ketentua hukum terdahulu dan mengatur tentang perlindungan hukum
secara khusus pada masa sekarang. Perkembangan konvensi mengenai
keselamatan nuklir tidak hanya fokus untuk menjaga keamanan penggunaan
bahan nuklir, tetapi juga dengan adanya keamanan dalam limbah nuklir,
pemberitahuan awal jika terjadi kecelakaan, dan semakin kuatnya kerangka
kerjasama internasional dalam menjaga keamanan dan keselamatan dalam
penggunaan energi nuklir.
Perkembangan ketentuan hukum internasional, ketentuan hukum regional,
dan ketentuan hukum nasional telah menunjukkan eksistensinya bahwa energi
nuklir merupakan energi yang aman dan terjamin keamanannya. Energi
merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, pada saat dirumuskannya 8 pilar

Millenium Development Goals (MDGs) dengan tujuan yang terfokus untuk
menghilangkan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, energi tidak dilihat
sebagai salah satu prasyarat untuk menghilangkan kemiskinan, sehingga pada
akhir tahun 2015 tujuan MDGs belum tercapai dan kemiskinan masih tersebar
diseluruh dunia. Negara-negara yang tergabung dalam United Nations membentuk
fokus baru yang memiliki cakupan yang lebih besar dari MDGs. Terdapat 17 pilar
(lihat gambar 1 hlm. 30) tujuan SDGs yang mencakup energi, dimana satu pilar
memiliki keterkaitan dengan pilar lainnya (lihat gambar 2 hlm. 35). Sepanjang
sejarah modern, energi telah menjadi pusat perkembangan ekonomi dan kemajuan
sosial. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan penting
untuk pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, keamanan, dan
pendidikan.
Adanya kekhawatiran terhadap cadangan energi masa depan membuat dunia
sadar akan pentingnya energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi sekarang
dan energi masa depan. Tenaga nuklir dalam isu keberlanjutan, telah
menimbulkan kontroversi yang besar karena energi yang dihasilkan adalah energi
rendah karbon namun adapula kekhawatiran masyarakat terkait dengan risiko
kecelakaan serta masalah kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan
pengelolaan limbah radioaktif. Namun, dengan adanya perkembangan pengaturan
dalam lingkup internasional, regional, dan nasional, terjaminnya keamanan
masyarakat dan menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat akan keselamatan
dan keamanan energi nuklir. Sehingga dengan adanya keamanan dan keselamatan
energi nuklir yang terjamin, tenaga nuklir termasuk dalam kategori teknologi

energi maju sehingga diusunglah energi nuklir menjadi salah satu energi alternatif
yang terdapat pada tujuan SDGs yang merupakan SDGs yang dilihat sebagai
prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempengaruhi keadaan
sosial (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kesetaraan gender), serta
mengurangi dampak kerusakan iklim.

BAB V
IMPLEMENTASI PENGATURAN DI NEGARA MAJU DAN NEGARA
BERKEMBANG

A. Pemanfaatan
a. Amerika Serikat
Pemanfaatan armada nuklir di Amerika Serikat telah berkembang pesat dalam
dua dekade terakhir. 285 Sampai tahun 2008, energi nuklir di Amerika Serikat
disediakan oleh 104 reaktor komersial (69 reaktor air bertekanan286 dan 35 reaktor
air mendidih 287 ) yang beroperasi di 65 PLTN. 288 Semua reaktor nuklir ini

Timothy Juliani, April 2014, Climate Solutions: The Role of Nuclear Power, Center for
Climate and Energy Solutions, dikutip dari https://www.c2es.org/docUploads/nuclearenergy-brief-04-14-final.pdf, diakses pada 13 Oktober 2017 pukul 13:20 WITA
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Reaktor air bertekanan atau Pressurized water reactors (PWR)
merupakan mayoritas besar semua pembangkit listrik tenaga nuklir Barat
dan merupakan salah satu dari tiga jenis reaktor air ringan (LWR), jenis
lainnya adalah reaktor air mendidih (BWR) dan reaktor air superkritis
(SCWR). Dalam sebuah PWR, pendingin primer (air) dipompa di bawah
tekanan tinggi ke inti reaktor mana dipanaskan oleh energi yang dihasilkan
oleh fisi atom. Air dipanaskan kemudian mengalir ke generator uap di mana
transfer energi panas untuk sistem sekunder dan uap yang dihasilkan akan
mengalir ke turbin, yang pada gilirannya, memuutar generator listrik.
Berbeda dengan reaktor air mendidih, tekanan di loop pendingin primer
mencegah air mendidih dalam reaktor. Semua LWR menggunakan air biasa
baik sebagai pendingin dan moderator neutron.
287 Reaktor air didih atau Boiling Water Reactor (BWR), air ringan (H2O)
memainkan peranan yang penting baik sebagai moderator maupun
sebagai pendingin. Sebagian dari air ringan tersebut mendidih di dalam
bejana tekan, menghasilkan campuran air dan uap yang keluar dari
teras reaktor. Uap yang dihasilkan langsung masuk ke dalam turbin, oleh
karena itulah air di dalam uap harus dipisahkan (air di dalam uap dapat
merusak sudu-sudu turbin). Uap yang keluar dari turbin dikondensasikan di
dalam kondenser dan diumpankan kembali ke dalam reaktor setelah
dipanaskan. Air yang tidak diuapkan di dalam bejana reaktor terakumulasi di
bagian bawah bejana dan bercampur dengan air umpan yang dipompa balik.
286

menghasilkan listrik sebesar 806.2 TWh. Listrik yang dihasilkan ini adalah 19.6%
dari total listrik yang dihasilkan Amerika Serikat tahun 2008.289 Amerika Serikat
adalah negara penghasil energi listrik dari nuklir terbesar di dunia dan merupakan
pelopor pengembangan tenaga nuklir. Westinghouse merancang reaktor air
bertekanan komersial pertama (Pressurized Water Reactor/ PWR) berkapasitas
250 MWe yang dimulai pada tahun 1960 dan dioperasikan sampai tahun 1992.
Sementara reaktor air mendidih (Boiling Water Reactor/ BWR) adalah yang
dikembangkan oleh Argonne National Laboratory, dan pabrik komersial pertama
Dresden 1 yang dirancang oleh General Electric, yang dimulai pada tahun 1960.
Sebuah prototipe BWR, Vallecitos, beroperasi dari tahun 1957 sampai 1963. Pada
akhir tahun 1960an, pesanan sedang ditempatkan untuk unit reaktor PWR dan
BWR dengan kapasitas lebih dari 1000 MWe, dan sebuah program konstruksi
besar mulai berjalan. Ini tetap merupakan satu-satunya tipe yang dibangun secara
komersial di Amerika Serikat.290
Perkembangan nuklir di Amerika Serikat mengalami kemunduran besar
setelah kecelakaan Three Mile Island 1979. Namun secara operasional, dari tahun
1970-an industri nuklir Amerika Serikat secara dramatis memperbaiki kinerja
keselamatan dan operasinya, dengan faktor kapasitas bersih rata-rata di atas 90%
dan semua indikator keselamatan melebihi target. Kinerja tersebut dicapai karena
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah stasiun pembangkit
listrik termal tempat panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau
lebih reaktor nuklir pembangkit listrik.
289 Nuclear Energy Review,
Juni 2009, US Energy Information
Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/sec9.pdf.
288

290 World Nuclear Association, Oktober 2017, Nuclear Power in the USA, dikutip dari
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usanuclear-power.aspx diakses pada 13 Oktober 2017.

industri Amerika Serikat terus melakukan deregulasi, dimulai dengan berlakunya
Undang-Undang Kebijakan Energi pada tahun 1992. Perubahan dipercepat setelah
tahun 1998, termasuk merger dan akuisisi yang mempengaruhi kepemilikan dan
pengelolaan PLTN.291
Sebagian besar reaktor mulai dibangun pada tahun 1974 di Amerika Serikat,
mengikuti kecelakaan Three Mile Island pada tahun 1979 dan mengubah ekonomi
Amerika Serikat, banyak proyek yang direncanakan dibatalkan. Lebih dari 100
pesanan untuk reaktor tenaga nuklir, banyak yang sudah dalam tahap konstruksi,
dibatalkan pada 1970-an dan 1980-an, sehingga membebani beberapa perusahaan.
Sampai tahun 2013, juga tidak ada terobosan baru pada reaktor nuklir baru di
pembangkit listrik yang ada sejak tahun 1977. Kemudian pada tahun 2012,
Nuclear Regulatory Commission (selanjutnya disebut “NRC”) menyetujui
pembangunan empat reaktor baru di pembangkit nuklir yang ada. Pembangunan
Unit Pembangkit Tenaga Nuklir Musim Dingin Virgil C 2 dan 3 dimulai pada
tanggal 9 Maret 2013 namun telah ditinggalkan pada tanggal 31 Juli 2017.292 Pada
12 Maret 2013, pembangunan dimulai di Pabrik Pembangkit Listrik Vogtle 3 dan
4, namun telah terhenti saat pemasok reaktor Westinghouse mengajukan
perlindungan kebangkrutan pada tanggal 29 Maret 2017. Pada tanggal 19 Oktober
2016, reaktor Unit-2 TVA di Watts Stasiun Pembangkit Nuklir Bar menjadi
reaktor AS pertama yang memasuki operasi komersial sejak 1996.293
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293 Max Blau, Oktober 2016, First new US nuclear reactor in 20 years goes
live, dikurip dari http://edition.cnn.com/2016/10/20/us/tennessee-nuclear292

Namun seiring dengan kebutuhan energi rakyatnya, adanya kebangkitan
kembali minat terhadap tenaga nuklir di tahun 2000 yang didukung oleh Nuclear
Power 2010 Program. Pada bulan Sptember 2017, terdapat dua reaktor baru yang
sedang dibangun dengan kapasitas listrik kotor 2.500 MW, sementara 34 reaktor
telah ditutup secara permanen.294 Amerika Serikat adalah penghasil tenaga nuklir
komersil terbesar di dunia, dan pada tahun 2013 menghasilkan 33% tenaga nuklir
dunia.295
Sampai Oktober 2014, NRC telah memberikan perpanjangan lisensi yang
memberikan perpanjangan 20 tahun ke total 74 reaktor. Pada awal 2014, NRC
bersiap untuk menerima aplikasi perpanjangan lisensi pertama di luar umur
reaktor selama 60 tahun, sejak tahun 2017, sebuah proses yang oleh Undangundang mewajibkan keterlibatan publik.296 Lisensi untuk 22 reaktor akan berakhir
sebelum akhir dekade berikutnya jika tidak ada perbaharuan yang diberikan.297
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Gambar 7: Status Global dari Pemanfaatan Energi Nuklir 2017
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country

b. Perancis
Perancis memiliki 58 pabrik nuklir aktif yang menghasilkan 450miliar
kilowatt nuklir perjam pada tahun 2006. Negara ini adalah eksportir listrik bersih
terbesar di dunia karena menghasilkan jumlah yang sangat besar dengan biaya
yang sangat rendah. Perancis dianggap sebagai negara dengan emisi CO2 yang
lebih rendah, dan mungkin memancarkan karbon lebih sedikit daripada negaranegara yang bergantung pada bahan bakar fosil.298

dikutip
dari
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298 Maia Dimitrova, French Nuclear Energy and Its Environmental Impacts, dikutip dari
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.606.4862&rep=rep1&type=pdf,
hlm. 1

Meskipun telah menjadi agenda negara sejak tahun 1950an, energi nuklir
relatif tidak populer di Perancis sampai tahun 1973, hal ini disebabkan karena
adanya kejutan minyak/ oil shock pada tahun 1973 yang memaksa pemerintah
Perancis untuk mencari sumber energi alternatif. Pada saat itu satu-satunya cara
untuk mempertahankan sumber energi yang andal dan berkelanjutan adalah
dengan meluncurkan program energi nuklir berskala besar. Selama 15 tahun
Perancis memperkenalkan 56 reaktor nuklir dan berhasil mengubah dirinya dari
importir bersih menjadi pengekspor listrik. Sebelum adanya bencana Chernobyl,
tenaga nuklir merupakan sumber energi untuk tujuan damai yang memiliki peran
yang sangat besar.299
Pada 1970-an dan 1980-an, aktivis Green memprotes tenaga nuklir sebagai
sumber energi nasional, yang berpuncak pada demonstrasi dramatis yang
menentang pembangunan Superphénix, sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir.
Meskipun demikian, sebagian besar orang Perancis sekarang merasa nyaman
dengan ketergantungan bangsa pada pembangkit nuklir untuk sebagian besar
kebutuhan energinya.300
Pakar energi berpendapat bahwa kenyamanan negara dengan energi nuklir
berasal dari mentalitas dan budaya Perancis karena Perancis lebih memilih untuk
bersikap sangat independen, mereka diberi pilihan antara ketergantungan pada
sumber asing yang tidak stabil dan tidak bersahabat serta energi nuklir yang
independen dan dapat diandalkan. Argumen untuk sumber daya domestik yang
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hampir tidak habis-habisnya dibuat sangat menarik oleh para pembuat kebijakan,
yang mengklaim bahwa energi nuklir bisa berbahaya hanya dalam kesempatan
langka.301

Gambar 8. Produksi listrik di Perancis telah di dominasi oleh tenaga
nuklir sejak awal tahun 1980 dengan sebagian besar daya yang diekspor
hari ini.
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_France
Energi nuklir dianggap sebagai energi bersih. Dibandingkan dengan batu
bara, minyak bumi dan gas alam, energi nuklir memancarkan tingkat CO2 yang
jauh lebih rendah. Karena pembangkit nuklir menghasilkan energi melalui
pembelahan uranium, emisi nitrogen oksida (NOx), sulfur oxides (SO2), debu,
atau gas rumah kaca (seperti karbon dioksida) dapat diabaikan dibandingkan
dengan metode pembakaran energi produksi fosil. Dalam kurun waktu hanya 6
tahun dari tahun 1980 sampai 1986, Perancis mampu mengurangi emisi SO2
301

Maia Dimitrova, French Nuclear Energy and Its Environmental Impacts, Loc. Cit.

sebesar 56% dan NOx sebesar 9%. Ada sedikit keraguan bahwa pembangkit
tenaga nuklir adalah proses yang relatif bersih, terutama jika dibandingkan dengan
listrik yang dihasilkan oleh batu bara. Namun, Pabrik batubara memancarkan
kadar logam beracun, berat, karsinogenik berbahaya seperti arsenik, kadmium,
timbal, dan merkuri, serta CO2, SO2, dan NOx. Akhirnya, batu bara sebagai
sumber energi telah meningkatkan tingkat CO2 di atmosfer bumi, berkontribusi
terhadap efek rumah kaca akibat pemanasan global. Sehingga dengan penggunaan
energi nuklir, CO2 di Perancis turun 80-90%.302

Gambar 9. Armada Komersial Nuklir Perancis
Sumber: Nuclear Service, Juli 2013, Nuclear Power in France, French
Embassy in Washington, https://franceintheus.org/IMG/pdf/
Nuclear_ power_in_France.pdf, hlm. 3

Bartosz Wiśniewski, 2013, Future of Nuclear Power in France, Bulletin
No. 64 (517), Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych-The Polish Institute of
International Affairs, hlm. 1
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c. Jepang
Jepang adalah negara industri paling maju di kawasan Asia. Kemajuan
industri pada suatu negara tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya energi
yang memadai. Dilihat dari sisi kelimpahan sumber daya alam, Jepang termasuk
negeri yang memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Dengan segala
keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki, Jepang melakukan terobosan
inovasi dengan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dikuasainya sehingga menjadi negara yang mampu mencukupi kebutuhan
energinya.
Di awal masa pembangunan, Jepang banyak menggantungkan sumber
energinya kepada minyak bumi. Hampir 84% kebutuhan minyak bumi diimpor
dari kawasan Timur Tengah. Hal ini menimbulkan ketergantungan energi
terhadap pasokan luar negeri yang sangat besar. Goncangan krisis minyak bumi
pada tahun 1973 membuat Jepang mengalami kerugian ekonomi yang
menghambat kemajuan negara. Menyadari hal tersebut, pemerintah Jepang
kemudian merumuskan kebijakan energi baru yang menitikberatkan kepada
pengurangan ketergantungan minyak bumi dan optimalisasi sumber daya energi
yang lain, seperti gas alam, batubara, dan nuklir.303
Dewasa ini Jepang memiliki 54 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Sebelum kejadian gempa bumi dan tsunami yang memicu insiden kecelakaan
PLTN Fukushima Daiichi, energi nuklir menyumbangkan 30% kebutuhan listrik
Nanang T. E. Hermawan, 2012, Tantangan Kebijakan Energi Nuklir
Jepang Pasca Insiden Fukushima Daiichi, Prosiding Seminar Nasional
Pengembangan Energi Nuklir V-ISSN 1979-1208, Pusat Pengembangan
Energi Nuklir – Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), hlm. 28
303

Jepang dengan kapasitas 47,5 GWe. Pada tahun 2009, Jepang membangkitkan
energi listrik sebesar 1.048 GWh dengan bauran energi 27% dari batubara, 27%
dari gas alam, 27% dari nuklir, 9% dari minyak bumi, dan 7% dari air. Tingkat
konsumsi energi perkapita mencapai 7.400 kWh per tahun.304

Gambar 10. Status PLTN Jepang Sebelum Insiden Fukushima Daiichi
Sumber: World Nuclear Association, Agustus 2017, Nuclear Power in
Japan, dikutip dari http://www.world-nuclear.org/info/inf79.html,
diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 23:54 WITA
Insiden Fukushima Daiichi yang dipicu oleh gempa bumi dan tsunami pada
11 Maret 2011 menyebabkan terjadinya kebocoran zat radioaktif ke lingkungan
hidup hingga radius puluhan kilometer. Hal ini menyebabkan ratusan ribu
penduduk di sekitar lokasi harus dievakuasi secara besar-besaran, serta ribuan ton
World Nuclear Association, August 2017, Nuclear Power in Japan,
dikutip dari http://www.world-nuclear.org/info/inf79.html, diakses pada 14
Oktober 2017 17:32 WITA
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bahan makanan dan produk pertanian lokal harus diawasi dengan sangat ketat,
bahkan dimusnahkan. Ribuan area yang terkontaminasi harus dipantau secara
ketat dan diupayakan tindakan-tindakan remediasi maupun dekontaminasi yang
memakan banyak biaya.305
Kejadian Fukushima Daiichi menimbulkan kekhawatiran yang tinggi dari
masyarakat Jepang terhadap sistem keselamatan reaktor nuklir. Dukungan
terhadap pengembangan program nuklir dari masyarakat umum mengalami
penurunan yang sangat tajam. Pemerintah Jepang kemudian mengambil kebijakan
untuk mengevaluasi setiap aspek sistem keselamatan reaktor terhadap semua
PLTN yang dimilikinya. Secara bertahap, satu per satu PLTN yang ada
diberhentikan pengoperasiaannya untuk menjalani kajian keselamatan (stress test)
dan sekaligus dilakukan kegiatan perawatan. Sebelum dipastikannya sistem
keselamatan terevaluasi, PLTN yang bersangkutan tidak akan dioperasikan
kembali. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah mulai menyusun revisi terhadap
kebijakan energinya.
Setelah kegiatan evaluasi sistem keselamatan untuk semua PLTN selesai
dilaksanakan, keberlanjutan operasional masing-masing PLTN tersebut masih
menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah dengan mempertimbangkan
stabilitas politik dalam negeri. Karena listrik nasional dipasok 30% dari PLTN,
maka harus dilakukan langkah-langkah pengamanan pasokan listrik agar kegiatan
ekonomi tidak mengalami kemunduran. Dengan demikian pemerintah segera

305 Nanang T. E. Hermawan, 2012, Tantangan Kebijakan Energi Nuklir Jepang Pasca
Insiden Fukushima Daiichi, Loc.Cit.

menyusun kebijakan energi baru yang akan diumumkan pada pertengahan tahun
2012.306
Pada tanggal 18 April 2007, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani
Rencana Aksi Energi Nuklir Bersama Amerika Serikat-Jepang, yang bertujuan
untuk menempatkan kerangka kerja untuk penelitian bersama dan pengembangan
teknologi energi nuklir. 307 Setiap negara akan melakukan penelitian terhadap
teknologi reaktor cepat, teknologi siklus bahan bakar, simulasi dan pemodelan
komputer tingkat lanjut, reaktor kecil dan menengah, perlindungan dan
perlindungan fisik; dan pengelolaan limbah nuklir.308
Pada bulan Maret 2008, Tokyo Electric Power Company mengumumkan
bahwa dimulainya pengoperasian 4 (empat) reaktor tenaga nuklir akan ditunda
adanya penggabungan penilaian terhadap ketahanan gempa. Unit 7 dan 8 reaktor
Fukushima Daichii akan memasuki operasi komersial pada bulan Oktober 2014
dan Oktober 2015, sedangkan untuk unit 1 reaktor Higashidori akan dijadwalkan
mulai beroperasi pada Desember 2015 dan unit 2 akan beroperasi pada September
2018.309
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Gambar 11. Status Operasional PLTN per 26 Maret 2016
Sumber: JAIF, 2012, Current Status of the Nuclear Power Plants in Japan
(as of May 6, 2012), JAIF, Tokyo
.
Hingga pada hari ini, Jepang menyetujui rencana konstruksi untuk
memperkuat Ohi 3 dan 4, serta unit Genkai 3 yang akan dimulai pemeriksaan
sebelum adanya proses restart. Dalam proses restart reaktor Jepang, operator
pabrik diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Nuclear Regulation
Authority (selanjutnya disebut “NRA”) untuk melakukan izin perubahan pada
instalasi reaktor, persetujuan rencana konstruksi untuk memperkuat pabrik, dan
inspeksi keselamatan terakhir untuk memastikan unit tersebut memenuhi
persyaratan keselamatan yang baru. Operator diminta untuk menambahkan
peralatan pengaman untuk menambahkan peralatan pengaman keselamatan

tertentu dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menerima persetujuan NRA atas
program kerja teknik reaktor.310
Sehingga dari 42 reaktor yang dioperasikan oleh Jepang, 5 (lima) sejauh ini
telah diselesaikan inspeksinya dan telah dipastikan akan memenuhi standar
keselamatan peraturan yang baru dan telah memulai operasinya. Reaktor-reaktor
tersebut adalah Kyushu's Sendai unit 1 dan 2; Unit Ikata Shikoku 3; dan, unit
Takahama Kansai 3 dan 4. Terdapat 19 reaktor lainnya telah diaplikasikan untuk
memulai kembali.311

d. India
India memiliki program tenaga nuklir yang berkembang dan mengharapkan
untuk memiliki kapasitas nuklir 14,6 GWe pada tahun 2024 dan 63 GWe pada
tahun 2032, hal ini bertujuan untuk memasok 25% listrik dari tenaga nuklir pada
tahun 2050. India merupakan negara yang tidak meratifikasi Perjanjian NonProliferasi Nuklir karena adanya program senjata India, selama 34 tahun India
dikecualikan dari perdagangan bahan nuklir, sehingga hal tersebut telah
menghambat pengembangan energi nuklir sipil sampai 2009. India telah
mengembangkan siklus bahan bakar nuklir untuk mengeksploitasi cadangan

310 World Nuclear News, August 2017, Three more Japanese Reactors Step Closer to
Restart, dikutip dari http://www.world-nuclear-news.org/RS-Three-more-Japanesereactors-step-closer-to-restart-2508175.html, diakses pada 15 Oktober 2017 pukul 14:32
WITA
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toriumnya karena adanya larangan perdagangan bahan nuklir dan kurangnya
uranium asli.312
India memiliki lima jaringan listrik - Utara, Timur, Timur Laut, Selatan dan
Barat. Semuanya saling terkait sampai batas tertentu, kecuali grid Selatan. Semua
dijalankan oleh Power Grid Corporation of India Ltd (PGCI) milik negara, yang
mengoperasikan lebih dari 95.000 sirkuit km jalur transmisi. Pada bulan Juli
2012, grid Utara gagal dengan muatan 35.669 MWe di pagi hari, dan keesokan
harinya ditambah beberapa bagian dari dua grid lainnya gagal lagi sehingga lebih
dari 600 juta orang di 22 negara bagian tersebut tanpa listrik hingga sehari.313
Sasarannya sejak sekitar tahun 2004 adalah agar tenaga nuklir menyediakan
20 GWe pada tahun 2020, namun pada tahun 2007 perdana menteri mengatakan
bahwa hal ini dapat menjadi sederhana dan mampu berlipat ganda dengan
dibukanya kerjasama internasional. Namun, adanya target 20 GWe akan
memerlukan impor uranium yang substansial dan percepatan pembangunan
pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada bulan Juni 2009 Nuclear Power
Corporation of India Limited/ NPCIL mengatakan bahwa pihaknya menargetkan
energi nuklir menjadi 60 GWe pada tahun 2032, termasuk kapasitas 40 GWe dari
PWR dan 7 GWe kapasitas Pressurized Heavy-Water Reactor baru, semuanya
didorong oleh uranium impor. Target 2032 telah meningkat menjadi 63 GWe di
tahun 2011, namun pada bulan Desember 2011 parlemen diberitahu bahwa target
yang lebih realistis yaitu 14.600 MWe pada tahun 2020-2021 dan 27.500 MWe
312 World Nuclear Association, Agustus 2017, Nuclear Power in India, dikutip
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pada tahun 2032, dibandingkan dengan 4780 MWe dan 10.080 MWe saat reaktor
dalam proses pembangunan mulai beroperasi pada 2017.314
Pada bulan Juli 2014, perdana menteri baru mendesak Department of Atomic
Energy/ DAE untuk melipatgandakan kapasitas nuklir menjadi 17 GWe pada
tahun 2024. Perdana Menteri mengakui kemandirian India dalam siklus bahan
bakar nuklir dan keberhasilan komersial dari reaktornya. Perdana Menteri
menekankan pentingnya mempertahankan viabilitas komersial dan daya saing
energi nuklir dibandingkan dengan sumber energi bersih lainnya. Pada bulan
Maret 2017 parlemen diberitahu bahwa target 14,6 GWe dari kapasitas nuklir
pada tahun 2024 dipertahankan, relatif terhadap grid 6,7 GWe (kotor).315
Pada bulan Mei 2017 kabinet menyetujui sepuluh 700 MWe PHWRs, tanpa
lokasi atau garis waktu, namun sebagai inisiatif homegrown sepenuhnya dengan
kemungkinan pesanan manufaktur ke industri India sekitar INR 700 miliar ($ 11
miliar). Perdana menteri mengatakan akan membantu mengubah industri nuklir
dalam negeri, yang tampaknya menunjukkan harapan yang lebih rendah untuk
membangun pabrik nuklir baru dengan teknologi Barat dari Areva, GEH, dan
Westinghouse. Tidak disebutkan unsur-unsur lain dari rencana lima tahun ke-12
untuk 2012-17, yaitu LWR Barat yang pada awalnya ditujukan untuk
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mempercepat penambahan kapasitas baru, dan juga dua FBR dan satu AHWR.
Parlemen sepenuhnya mendukung pengumuman tersebut.316
Setelah undang-undang pertanggungan 2010 mulai menghalangi vendor
reaktor asing, awal tahun 2012 pemerintah mengatakan ingin melihat peningkatan
produksi batubara sebesar 150 Mt / tahun (dari 440 juta ton) untuk mendukung 60
GWe kapasitas batubara baru yang akan dibangun oleh 2015. Hal ini akan
melibatkan investasi baru sebesar Rs 56 miliar di infrastruktur kereta api. Namun,
untuk jangka panjang, Komisi Energi Atom membayangkan sekitar 500 GWe
online nuklir pada tahun 2060, dan sejak itu berspekulasi bahwa jumlahnya
mungkin lebih tinggi lagi: 600-700 GWe pada tahun 2050, menyediakan setengah
dari semua pasokan listrik. Proyeksi lain adalah untuk pangsa nuklir naik menjadi
9% pada tahun 2037. Pada bulan November 2015 NPCIL berbicara tentang 14,5
GWe pada tahun 2024 sebagai target. Pada bulan Juli 2017, delapan reaktor 2400 MWe (kotor) - kapasitas nuklir dipicu oleh uranium asli dan dioperasikan
mendekati kapasitas pengenalnya. 14 unit (4380 MWe gross) di bawah
pengamanan beroperasi pada uranium impor dengan kapasitas pengenal.317

316 World Nuclear Association, Agustus 2017, Nuclear Power in India, dikutip
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Gambar 13. Penggunaan Energi Nuklir di India
Sumber: World Nuclear Association, Agustus 2017, Nuclear Power in
India,
dikutip
http://www.world-nuclear.org/informationlibrary/country-profiles/countries-g-n/india.aspx,
diakses
pada
tanggal 15 Oktober 2017 pukul 23:24 WITA

e. Meksiko
Meksiko memiliki 2 (dua) reaktor nuklir yang meghasilkan hampir 4%
listriknya. Reaktor daya nuklir komersial pertamanya mulai beroperasi pada tahun
1989. Adanya beberapa dukungan pemerintah untuk memperluas energi nuklir

untuk mengurangi ketergantungan pada gas alam, namun harga gas alam yang
benar-benar rendah telah mengalihkan hal tersebut.
Meksiko kaya akan sumber daya hidrokarbon. Hal ini semakin bergantung
pada gas alam, terutama dari Amerika Serikat, dan ini sangat penting dalam
kebijakan energinya. Komisi Ketenagalistrikan Federal (Federal Electricity
Commission – CFE) telah berinvestasi di pabrik gas-fired baru dan mengubah
pabrik batubara menjadi gas. Selain itu berinvestasi pada energi terbarukan
intermiten, dan mempromosikan pembangunan jaringan pipa gas alam utama.
Undang-undang Transisi Energi 2015 menetapkan target 35% listrik berasal dari
sumber bersih, termasuk nuklir, pada tahun 2024. 318
Minat Meksiko terhadap energi nuklir dibuat resmi pada tahun 1956 dengan
dibentuknya National Commission for Nuclear Energy/ Komisi Nasional untuk
Energi Nuklir (selanjutnya disebut “CNEN”). Organisasi tersebut mengambil
tanggung jawab umum untuk semua kegiatan nuklir di negara ini kecuali
penggunaan radioisotop dan pembangkitan tenaga listrik. Federal Electricity
Commission/ Komisi Listrik Federal (selanjutnya disebut “CFE”), salah satu dari
dua perusahaan listrik milik negara, diberi peran sebagai pembangkit nuklir masa
depan.319
Adanya dukungan pemerintah tingkat tinggi untuk perluasan energi nuklir,
terutama untuk mengurangi ketergantungan pada gas alam, namun juga untuk
mengurangi emisi karbon – sampai 2011 kebijakan energi negara tersebut

318 World Nuclear Association, September 2017, Nuclear Power in Mexico, dikutip dari
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-gn/mexico.aspx, diakses pada 16 Oktober 2017 pukul 10:01 WITA.
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menyerukan peningkatan pembangkit listrik bebas karbon dari 27% menjadi 35%
dari total pada tahun 2024. CFE pada bulan Mei 2010 memiliki empat skenario
untuk kapasitas pembangkit baru mulai 2019-28, mulai dari ketergantungan yang
besar pada pembangkit listrik tenaga batubara untuk memenuhi permintaan yang
terus meningkat, dengan skenario karbon rendah yang memerlukan investasi besar
di bidang nuklir dan tenaga angin.320

Gambar 14. Penggunaan Energi Nuklir di Meksiko
Sumber: World Nuclear Association, Agustus 2017, Nuclear Power in Mexico,
dikutip
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/
countries-g-n/mexico.aspx, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 23:24
WITA
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B. Standarisasi Keamanan
a. Amerika Serikat
Amerika Serikat merupakan negara yang meratifikasi seluruh konvensi
keamanan nuklir. Amerika Serikat menetapkan kebijakan dan strategi nasional
untuk keselamatan nuklir. Tujuan kebijakan dasarnya adalah untuk menjamin
keamanan penggunaan bahan radioaktif oleh masyarakat. Strategi dasar yang
dimiliki oleh Amerika Serikat adalah perizinan fasilitas dan aktivitas, serta
pengawasan peraturan dengan tujuan untuk memverifikasi kelanjutan kepatuhan
terhadap peraturan keselamatan.321
Kebijakan dan strategi dikodifikasikan ke dalam undang-undang utama yang
menetapkan kerangka peraturan untuk kemananan fasilitas, proteksi radiasi,
pengangkutan bahan radioaktif yang aman, pengelolaan limbah, dekomisioning,
pencegahan darurat, dan pengaturan ganti rugi finansial untuk pihak ketiga agar
aman dari kecelakaan besar. Standar keamanan Amerika Serikat adalah:322
- Undang-Undang Energi Atom Tahun 1954 menetapkan perangkat
peraturan dan persyaratan perizinan dasar, yang pada intinya mencakup
semua bidang yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan
masyarakat dan lingkungan, termasuk keamanan fasilitas, proteksi radiasi,
pengelolaan limbah, dan transportasi. Pengaturan ganti rugi finansial untuk
pihak ketiga dilindungi oleh Undang-Undang Harga-Anderson, yang

321 International Atomic Energy Agency – IAEA, 2010, Integrated Regulatory Review
Service (IRRS) Mission to The United States of America – IAEA-NS-IRRS-2010/02, Departemen
of Nuclear Safety and Security, Washington D.C., hlm. 15
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merupakan bagian dari Undang-Undang Energi Atom Taun 1954 yang
telah diubah.
- Rencana Reorganisasi Nomor 3 Tahun 1970 menetapkan kembali
tanggung jawab untuk standar lingkungan yang berlaku umum kepada
Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (Environmental
Protection

Agency/

EPA)

yang

baru

dibentuk.

Undang-Undang

Reorganisasi Energi 1974 menetapkan Komisi Regulasi Nuklir Amerika
Serikat (Nuclear Regulatory Commission/ NRC) dan menetapkan kemali
tanggung jawab peraturan keselamatan utama kepada NRC.
- Rencana Reorganisasi Nomor 3 Tahun 1980 menjelaskan peran Ketua
dalam administrasi sehari-hari agensi sambil melestarikan peran kebijakan
Komisi dan memberi wewenang kepada Ketua untuk mengelola respons
NRC terhadap keadaan darurat.
- Undang-Undang Kebijakan Limbah Nuklir 1982 menetapkan sebuah
program untuk mengembangkan gudang limbah tingkat tinggi nasional,
Undang-Undang tersebut menetapkan tanggung jawab peraturan di bidang
ini kepada NRC dan EPA.
- Perubahan Kebijakan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah Undang-undang
tahun 1985 bertujuan untuk pengembangan fasilitas limbah tingkat rendah.
- Undang-Undang Keselamatan Seragam Transportasi Bahan Berbahaya
Tahun 1990 menetapkan otoritas pengatur dasar mengenai pengangkutan
bahan radioaktif berbahaya ke Departemen Perhubungan Amerika Serikat.

- Perintah

Eksekutif

Kepresidenan

12148,

"Federal

Emergency

Management," tertanggal 20 Juli 1979, menyerahkan tanggung jawab
Badan Manajemen Darurat Federal untuk menetapkan kebijakan Federal
mengenai tanggap darurat, termasuk tanggapan atas kecelakaan di fasilitas
nuklir sipil.
Komisi Regulasi Nuklir/ NRC adalah badan pemerintah yang didirikan pada
tahun 1974 untuk bertanggung jawab atas peraturan industri nuklir, terutama
reaktor, fasilitas siklus bahan bakar, bahan dan limbah (dan juga penggunaan
bahan nuklir lainnya). Komisi Regulasi Nuklir Amerika Serikat menjamin
keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir melalui sistem persyaratan hukum,
evaluasi pengalaman operasi yang komprehensif dan inspeksi di tempat yang
ekstensif. Mandat Undang-Undang NRC adalah memastikan perlindungan yang
memadai terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.323
Perjanjian yang mengikat secara legal NRC dan penggunaan energi nuklir
dan aplikasi nuklir Amerika Serikat secara damai meliputi:
1. Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (1978),
2. Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir (1980),
3. Konvensi Bantuan untuk Kasus Kecelakaan Nuklir atau Darurat
Radiologis (1986),
4. Konvensi Keselamatan Nuklir (1994),
5. Konvensi Pemberitahuan Awal Kecelakaan Nukklir (1986), dan

323 International Atomic Energy Agency – IAEA, 2010, Integrated Regulatory Review
Service (IRRS) Mission to The United States of America – IAEA-NS-IRRS-2010/02, Op.Cit., hlm.
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6. Konvensi Bersama tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Bekas
dan Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif (1997).
Anggota staf NRC secara teratur berpartisipasi dalam pertemuan internasional
yang terkait dengan konvensi ini. Dalam kerja bilateral, NRC dengan mitra
peraturan di seluruh dunia, pengalaman pertukaran dan praktik NRC untuk
memajukan tujuan instrument internasional ini.324
Selain kewajiban yang mengikat secara hukum ini, Amerika Serikat telah
sepakat untuk mematuhi beberapa kegiatan untuk meningkatkan penggunaan
aplikasi nuklir yang aman. Misalnya, Amerika Serikat telah membuat komitmen
politik untuk menerapkan Kode Etik tentang Keamanan dan Keamanan Sumber
Radioaktif. Komitmen ini telah dikodifikasikan dalam Undang-Undang Amerika
Serikat sebagai bagian dari Undang-Undang Kebijakan Emergi tahun 2005 dan
tercermin dalam peraturan ekspor dan impor NRC.325
Selama bertahun-tahun, NRC telah memberikan dukungan kepada IAEA,
serta peserta misi keselamatan, konferensi, kelompok pengarah, komite
keamanan, dan standar keselamatan. NRC menghadiri sekitar 100 pertemuan
IAEA setiap tahunnya. NRC melayani berbagai kapasitas kepemimpinan dan
keanggotaan di OECD NEA, dengan perwakilan di berbagai tingkatan pada
komite teknis keamanan. NRC juga mendukung kegiatan ICRP, UNSCEAR, dan
multilateral

lainnya,

serta

merupakan

pihak

dalam

beberapa

kegiatan

multinasional, termasuk program Evaluasi Desain Nasional bersama dengan
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OECD NEA serta memiliki pengaturan pertukaran informasi teknis bilateral
dengan 40 negara anggota dan sekitar 100 perjanjian penelitian. Kesepakatan
bilateral oleh NRC memerlukan persetujuan Departemen Luar Negeri.326
Dalam hal konsekuensi kesehatan masyarakat, catatan keamanan industri
tenaga nuklir Amerika Serikat sangat baik dibandingkan dengan teknologi energi
komersial lainnya. Selama lebih dari 3.500 reaktor-tahun beroperasi di Amerika
Serikat, 61 satu-satunya insiden di pembangkit listrik tenaga nuklir komersial
yang dapat menyebabkan kematian atau cedera pada masyarakat adalah
kecelakaan Three Mile Island, di mana lebih dari setengah reaktor inti meleleh.
Namun, sebuah studi terhadap 32.000 orang yang tinggal dalam jarak lima mil
dari reaktor saat kecelakaan terjadi, ditemukan bahwa tingkat peningkatan kanker
yang signifikan sampai tahun 1998.327

b. Perancis
Perancis telah mengembangkan kerangka legislatif dan peraturan yang
diperlukan untuk melindungi manusia dan lingkungan terhadap efek berbahaya
dari penggunaan energi nuklir dan radiasi pengion. Perancis telah menandatangani
dan meratifikasi semua konvensi internasional terkait perlindungan keselamatan
dan radiasi nuklir. Dalam beberapa kasus, komitmen dalam konvensi internasional
telah dialihkan ke dalam undang-undang nasional.328
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Badan pelaksana Perancis bernama Autorité de Sûreté Nucléaire/ Nuclear
Safety Authority (selanjutnya disebut “ASN”). Latar belakang hukum memberi
ASN kewenangan untuk melakukan inspeksi peraturan dan tindakan penegakan
hukum diberikan oleh Kode Lingkungan, Kode Perburuhan, dan Kode Kesehatan
Masyarakat, sehingga hal tersebut cukup memadai. Berdasarkan kode-kode ini,
inspektur ASN dapat melakukan semua aktivitas yang diperlukan untuk
mealkukan inspeksi peraturan yang dianggap dilakukan dalam standar IAEA
kecuali pemeriksaan di luar Basic Nuclear Installation (selanjutnya disebut
“BNI”). Meskipun ASN dapat mengambil tindakan penegakan yang tepat, saat ini
gradasi sanksi yang lebih tepat sedang dikembangkan.329
Berdasarkan Integrated Regulatory Review Service Mission (selanjutnya
disebut “IRRS”) yang dilakukan oleh IAEA, menjelaskan bahwa Perancis tidak
memiliki dokumen tunggal yang spesifik yang berisi strategi dan kebijakan
nasional untuk keamanan. Namun, tindakan yang relevan adalah Kode
Lingkungan, Kode Perburuhan, dan Kode Kesehatan Masyarakat mengandung
sebagian besar prinsip keselamatan fundamental dan menetapkan tujuan
keselamatan yang ditetapkan dalam fundamental keselamatan IAEA. Tim IRRS
mencatat bahwa Perancis mengikuti pendekatan bergradasi. Penekatan dinilai
untuk BNI dalam Kode Lingkungan. Dalam hal ini, ASN sebagai regulator
memberikan

329
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otorisasi

dan

memberikan

pemeriksaan

rencana

inspeksi

menggunakan pendektan berdasarkan resiko yang terkait dengan fasilitas
tersebut.330
Sebagian besar elemen kebijakan dan strategi nasional untuk keselamatan
tercakup dalam Undang-Undang Perancis, namun ada beberapa hal yang hilang.
Secara khusus, dasar dan tujuan keselamatan tidak secara sistematis dan seragam
disertakan dalam Undang-Undang Perancis.
Perancis telah membentuk komite tinggi nasional/ Komite Tinggi untuk
Transparansi Nasional dan Informasi tentang Keselamtan Nuklir (High Committee
for Transparency and Information on Nuclear Safety/ HCTISN) secara umum
untuk bertindak sebagai badan konsultasi independen mengenai isu-isu terkait
nuklir. Komite Informasi Daerah dibentuk disekitar masing-masing PLTN untuk
menyediakan forum diskusi lokal. Kode Lingkungan menetapkan hak publik atas
informasi tentang radiasi dan keselamatan nuklir. Setiap orang berhak
mendapatkan dari pemegan lisensi BNI atau orang-orang yang bertanggung jawab
atas transportasi atau penyimpanan sumber radioaktif, informasi mengenai resiko
yang berkaintan dengan radiasi pengion dam tindakan perlindungan keselamatan
dan radiasi untuk mencegah dan engurangi risiko paparan. Sebagai badan
pengatur, ASN mengajukan keputusan utama untuk konsultasi publik dan
menerbitkan keputusan.331
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Kode Lingkungan dan Kode Kesehatan Masyarakat memberikan kerangka
komprehensif untuk keamanan nuklir dan radiasi di Perancis. Undang-undang
tersebut membedakan antara berbagaiapliasi energi nuklir dan radiasi pengion dan
memerlukan otorisasi untuk setiap jenisnya. ASN adalah badan pengawas karena
diberdayakan untuk mengeluarkan keputusan teknis wajib yang disetujui oleh
menteri. 332
Perundang-undangan Perancis mewajibkan melibatkan publik ke dalam
semua

keputusan

yang

mempengaruhi

lingkungan

dan

memberikan

pertanggungjawaban lanjutan jika ada perubahan pada pemilik atau operator suatu
fasilitas atau aktivitas yang dilakukan.
Dalam kompetensi legislasi Perancis dan tanggung jawab keselamatan nuklir,
serta radiasi diberikan kepada pihak berwenang di atas ASN, yakni seorang
menteri yang bertanggung jawab atas keselamatan nuklir dan Misi Perlindungan
Keselamatan dan Radiasi Nuklir/ Mission for Nuclear Safety and Radiation
Protection (selanjutnya disebut “MSNR”). Saat ini, Menteri Ekologi bertanggung
jawab terhadap Energi. Dalam organisasi kementerian, Direktorat Jenderal
Pengawasan Risiko/ Directorate General for Risk Prevention (selanjutnya disebut
“DGPR”) berisi MSNR. ASN bertemu diberbagai tingkatan dengan DGPR dan
MSNR; dua kali setahun dengan DGPR bersama-sama mengembangkan agenda
dan beberapa pertemuan dengan MSNR. Peran DGPR di bidang keselamatan
nuklir dan radiasi adalah dalam pembuatan Undang-Undang, kesiapsiagaan
darurat, komunikasi publik, hubungan luar negeri, penelitian, dan pengembangan.
332 International Atomic Energy Agency – IAEA, November 2014, Integrated Regulatory
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Semua undang-undang yang diajukan oleh ASN harus dikoordinasikan dengan
MSNR. Kerjasama ASN dan MSNR diatur dengan MoU. Konstitusi memberikan
hak eksklusif kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang efektif. ASN
dapat mengambil keputusan efektif yang memiliki kekuatan hukum, yang tidak
dapat diganggu oleh pemerintah, serta prosesnya berlangsung secara terbuka.333
Tanggung jawab dan fungsi masing-masing otoritas telah ditentukan dalam
undang-undang yang relevan. Peraturan tidak menyediakan koordinasi antara
ASN dan otoritas lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam keselamatan
nuklir atau radiasi, namun beberapa kesepakatan telah disepakati dan
didokumentasikan oleh ASN dan koordinator organisasi untuk memperbaiki
koordinasi.
Perancis berpartisipasi dalam semua konvensi internasional yang relevan
mengenai keselamatan nuklir, yaitu Konvensi Keselamatan Nuklir, Konvensi
Pemberitahuan Awal tentang Kecelakaan Nuklir, Konvensi tentang Bantuan untuk
Kasus Kecelakaan Nuklir atau Darurat Radiologis, Konvensi Bersama tentang
Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Bekas dan Keselamatan Pengelolaan
Limbah Radioaktif. Perancis juga berkomitmen untuk bekerja menuju penerapan
Kode Etik Keamanan dan Keamanan Sumber Radioaktif secara penuh melalui
penyampaian dokumen tertulis kepada IAEA.
Partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan bilateral dan multinasional juga
penting untuk meningkatkan ketaatan menyeluruh dalam memperoleh informasi
mengenai praktik yang baik atau pendekatan yang harmonis. Dalam hal ini, ASN
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telah menandatangani perjanjian kerja sama bilateral dengan banyak negara, saat
ini memiliki sekitar 30 badan pengatur asing, dan berpartisipasi sebagai anggota
dalam kegiatan organisasi multinasional, seperti IAEA, OECD / NEA, dan
MDEP.
Pengawasan terhadap perlindungan masyarakat dan lingkungan terhadap
bahaya radiasi pengion dilakukan oleh ASN. Latar belakang hukum penggunaan
radiasi pengion diletakkan terutama di dalam Kode Lingkungan, Kode
Perburuhan dan Kode Kesehatan Masyarakat. ASN penting didukung dalam
kegiatan pengaturnya oleh organisasi pendukung teknisnya, IRSN. Bersama-sama
mereka memiliki sumber daya yang tepat untuk melaksanakan tugas saat ini yang
melibatkan otorisasi, inspeksi, review dan penilaian, dan tindakan penegakan
fasilitas dan aktivitas nuklir.334
Kerangka kerja Perancis memungkinkan ASN dan IRSN untuk menjalankan
tugasnya secara independen dari organisasi Pemerintah lainnya dan pihak yang
berkepentingan. ASN bekerja sama dengan beberapa instansi di Perancis,
terutama di bidang kesiagaan darurat.

c. Jepang
Jepang memiliki kerangka kerja legislatif dan peraturan yang komprehensif
untuk penggunaan energi dan perlindungan nuklir secara damai. Prinsip
keselamatan yang paling penting dituangkan dalam Atomic Energy Basic Act/
Undang-Undang Dasar Energi Atom. Dalam Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa,
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dengan memastikan penggunaan energi nuklir yang aman, energi tersebut harus
digunakan dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap perlindungan
kehidupan, kesehatan, dan sifat masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan
melindungi keamanan nasional Jepang, berdasarkan standar internasional yang
telah ditetapkan.335
Selain itu, Undang-Undang Pembentukan Nuclear Regulation Authority
(selanjutnya disebut “NRA”), Peraturan-Peraturan Reaktor, Undang-Undang
Pencegahan Bahaya Radiasi dan tindakan terkait lainnya memberikan kebijakan
peraturan dan metode pelaksanaan yang bertujuan untuk mempromosikan
keselamatan selama semua tahap yang terkait dengan penggunaan bahan
radioaktif, serta penggunaan tenaga nuklir, yaitu dari konstruksi hingga
dekomisioning fasilitas nuklir.
Pemerintah Jepang telah membentuk Rencana Energi Strategis nasional, yang
dikembangkan oleh Badan Sumber Daya Alam dan Energi/Agency for Natural
Resources and Energy (ANRE), di bawah Kementerian Ekonomi, Perdagangan
dan Industri Jepang/ Ministry of Economy, Trade and Industry (selanjutnya
disebut “METI”). Persediaan Energi dan Permintaan Energi jangka panjang METI
memiliki cakrawala sampai tahun 2030 dan ini menyatakan komposisi sumber
daya untuk listrik yang dihasilkan pada tahun 2030 dan tujuannya terhadap energi
nuklir adalah untuk memenuhi 20% - 22% kebutuhan energi pembangkit listrik.
Pemerintah telah menyatakan bahwa tenaga nuklir dan penggunaan harus
dikembangkan dengan aman sebagai prioritas, dengan terus fokus untuk
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memastikan kesiapsiagaan darurat. Ini mengindikasikan sifat jangka panjang
industri nuklir di Jepang.336
Sementara Rencana Energi Strategis memberikan arahan nasional untuk masa
depan program nuklir Jepang, tidak ada kebijakan pemerintah yang menyeluruh
mengenai keselamatan nuklir selain kebijakan dan strategi umum. Namun,
pemerintah Jepang telah menetapkan kebijakan dan strategi spesifik untuk isu-isu
spesifik yang memerlukan perhatian, seperti:337
- Kebijakan Dasar Reformasi Organisasi yang menangani Peraturan
Keselamatan Nuklir;
- Kebijakan Memastikan Transparansi Operasional Otoritas Regulasi
Nuklir;
- Strategi untuk Membuat Jepang sebagai Negara Teraman di Dunia: Untuk
menjamin keamanan publik, pemerintah akan terus menerapkan langkahlangkah untuk memberantas kegiatan terorisme;
- Kebijakan Dasar untuk Dekontaminasi Darurat.
Implementasi kebijakan dan strategi berlangsung sesuai dengan proses
perencanaan dua tahap. Komisi NRA mengeluarkan tujuan jangka menengah
untuk NRA setiap 5 tahun untuk menetapkan arahan dasar peraturan keselamatan
nuklir. Pada tahun 2015, Komisi mengeluarkan tujuan jangka menengah NRA
saat ini yang berfokus:338
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- Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap peraturan nuklir
negara;
- Untuk memastikan regulasi yang ketat dan sesuai untuk fasilitas nuklir;
- Untuk waspada tentang dekomisioning Fukushima-Daiichi PLTN;
- Untuk mengembangkan infrastruktur teknis dan sumber daya manusia
untuk keselamatan nuklir;
- Untuk meningkatkan keamanan nuklir dan untuk memastikan pelaksanaan
pengamanan;
- Untuk meningkatkan kesiapsiagaan darurat nuklir dan pemantauan radiasi.
Kerangka legislatif dan peraturan di Jepang untuk keamanan nuklir dan
radiasi didasarkan pada sistem lima tingkat:
- Undang-Undang Dasar: di tingkat atas menentukan kerangka hukum dan
kebijakan dasar untuk penggunaan dan pengawasan peraturan energi
nuklir yang aman, dan tindakan pengendalian bencana. Undang-Undang
Dasar perlu disetujui oleh Parlemen.
- Undang-Undang: menerapkan kerangka kerja yang didefinisikan oleh
tindakan dasar dan

membentuk

ketentuan

hukum

utama untuk

pengembangan dan pemanfaatan energi nuklir dan dasar peraturan
keselamatan, otorisasi dan inspeksi fasilitas nuklir. Permohonan harus
disetujui oleh Parlemen.
- Perintah Kabinet: Secara khusus dipercayakan oleh Undang-Undang.
Perintah Kabinet tidak perlu atas persetujuan oleg Parlemen.

- Peraturan Menteri: Merumuskan rincian yang dipercayakan oleh UndangUndang. NRA dapat mengeluarkan Peraturan Menteri sesuai dengan Pasal
26 Undang-Undang Pembentukan NRA. Beberapa Ordonansi ini juga
disebut sebagai Standar NRA.
- Panduan Regulasi NRA: Informasi lebih lanjut atau interpretasi Tata Cara
Menteri, metode, dan kondisi.
Dibidang keselamatan nuklir, yang paling penting adalah:
- Undang-Undang Dasar Energi Atom adalah bagian terpenting dari
undang-undang. Ini mendefinisikan prinsip dasar penggunaan dan
keamanan energi nuklir, dan lingkup Undang-Undang khusus berikutnya.
- Undang-Undang Dasar tentang Tindakan Penanggulangan Bencana, yang
mencakup semua jenis bencana, mendefinisikan kerangka kerja untuk
kesiapsiagaan dan respons darurat.
Sedangkan tindankan yang paling penting di bidang nuklir meliputi:
- Pembentukan Peraturan NRA yang menetapkan NRA sebagai regulator
nuklir, dan memberikan rician tentang wewenang dan tanggung jawabnya.
- Undang-undang Peraturan Reaktor mengatur peraturan tentang semua
fasilitas dan kegiatan nuklir untuk melindungi populasi dan lingkungan
dari efek berbahaya radioaktivitas dan membuat ketentuan peraturan
mengenai bahan nuklir yang dikendalikan, serta menjamin penggunaan
energi nuklir untuk perdamaian.
- Undang-Undang Pencegahan Bahaya Radiasi menerapkan peraturan
tentang penggunaan, penjualan, penyewaan, pengelolaan limbah, dan

penanganan radioisotop lainnya, penggunaan alat pembangkit radiasi, serta
pengelolaan limbah dan penanganan benda-benda lain yang terkontaminasi
oleh radioisotop atau radiasi yang dipancarkan dari alat penghasil radiasi
(selanjutnya disebut disebut sebagai "kontaminan radioaktif").
- Undang-Undang Darurat Nuklir menetapkan tanggung jawab operator
nuklir,

prosedur

untuk

mengumumkan

keadaan

darurat

nuklir,

pembentukan Markas Tanggap Darurat Nuklir, serta pelaksanaan tanggap
darurat atau tindakan lain yang terkait dengan penanganan darurat nuklir.
- Undang-undang tentang pengelolaan dan pembuangan limbah.
Setelah adanya kecelakaan Fukushima Daiichi TEPCO, NRA membentuk
beberapa "Tim Studi" dengan kerja sama antara Japan Nuclear Energy Safety
Organization (JNES), Japan Atomic Energy Agency (JAEA) dan pakar akademis
lainnya. Tim Studi mengembangkan persyaratan peraturan baru berdasarkan
kecelakaan tersebut, pengetahuan teknis terkini, tren peraturan dari luar negeri
termasuk standar keselamatan IAEA dan praktik terbaik yang ditemukan di
organisasi internasional lainnya.339
Kemudian diadakannya amandemen peraturan-peraturan antara lain:
- Pembentukan badan pengatur independen yang baru dengan kekuatan
yang disempurnakan.
- Peningkatan keterbukaan dan transparansi kegiatan regulasi.
- Implementasi langkah-langkah penting di bidang kesiapsiagaan darurat,
termasuk keterlibatan politisi tingkat tinggi dalam latihan darurat.
339 International Atomic Energy Agency – IAEA, Januari 2016, Integrated Regulatory
Review Service (IRRS) Mission to Japan, Op. Cit., hlm.17

- Integrasi semua peraturan tentang reaktor daya ke dalam Peraturan
Peraturan Reaktor.
- Peningkatan persyaratan peraturan untuk tanaman yang ada dan yang baru,
terutama penguatantindakan melawan bahaya alam dan kecelakaan parah.
- Pengenalan aturan tentang fasilitas nuklir yang ada harus sesuai dengan
persyaratan peraturan terbaru.
- Pengenalan sistem persetujuan perpanjangan masa operasi pembangkit
listrik tenaga nuklir.
Disimpulkan bahwa kerangka Hukum Jepang memberikan dasar yang
diperlukan untuk mengatur keselamatan nuklir dan radiasi dalam mandat yang
dicakup oleh NRA. Perubahan legislatif dan kemanfaatan yang telah dilakukan
diakui sebagai langkah positif yang mendukung dan mempromosikan keselamatan
nuklir. Aturan baru yang baru diperkenalkan, yang mengharuskan penerapan
persyaratan keselamatan yang sama untuk fasilitas nuklir baru maupun yang ada,
merupakan salah satu contoh perubahan positif tersebut.
Sebagai konsekuensi kecelakaan TEPCO Fukushima Daiichi, Jepang telah
secara mendasar merevisi sistem peraturannya dan menetapkan NRA sebagai
badan pengawas independen baru dengan kompetensi yang ditingkatkan pada
tahun 2012. Pada tahun 2014, JNES bergabung dengan NRA. Berdasarkan NRA
Establishment Act, sehingga NRA memiliki tanggung jawab penuh untuk
mengatur keselamatan nuklir, keamanan nuklir, dan pengamanan berdasarkan

komitmen internasional, serta mengatur pemantauan radiasi dan penggunaan
isotop radioaktif yang sebelumnya ditangani oleh sejumlah badan administratif.340
NRA memiliki kewenangan dan kompetensi yang jelas mengenai peraturan
keselamatan, sesuai dengan Peraturan Reaktor dan Undang-Undang Pencegahan
Bahaya Radiasi. Ini melibatkan pengambilan keputusan independen mengenai
kegiatan pengatur, seperti izin, persetujuan, dan inspeksi, termasuk izin konstruksi
reaktor nuklir, tanpa keterlibatan pihak berwenang yang bertugas untuk
mempromosikan energi nuklir.341
Adanya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam hal
memisahkan NRA dari kementerian, dan agar NRA bekerja secara independen
dari kepentingan eksternal. Keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh
NRA, dan beberapa tindakan peraturan menunjukkan bahwa NRA bertindak
dengan tingkat integritas yang tinggi, yaitu bahwa NRA dalam aspek tersebut
telah menunjukkan independensi yang efektif (de facto). Setelah kecelakaan
TEPCO Fukushima Daiichi, NRA merancang strateginya untuk memberikan
prioritas pertama pada perbaikan peraturan keselamatan nuklir. 342
Sedangkan pertanggung jawaban dalam keselamatan Jepang bedasar pada
Undang-Undang Dasar Energi Atom, Undang-Undang Peraturan Reaktor, dan
Undang-Undang Pencegahan Bahaya Radiasi yang menetapkan tanggung jawab
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keselamatan kepada pemegang lisensi untuk semua kegiatan yang melibatkan
pembuatan, penggunaan, penyimpanan, pengangkutan atau pemrosesan ulang
bahan nuklir dan isotop. Tanggung jawab keselamatan para pemegang lisensi
didefinisikan terutama melalui undang-undang dan perizinan, pengawasan
peraturan yang terus berlanjut, dan penegakan hukum sepanjang semua tahap
dalam masa fasilitas. Ini berarti bahwa NRA mampu memastikan bahwa
pemegang lisensi menanggung tanggung jawab keselamatan mereka.
Setelah kecelakaan TEPCO Fukushima Daiichi, Peraturan Peraturan Reaktor
diubah untuk lebih mencerminkan tanggung jawab utama untuk keselamatan para
pemegang lisensi. Pasal 43-3-29 dan 57-9 yang baru diperkenalkan mengharuskan
pemegang lisensi PLTN untuk secara berkala melakukan evaluasi kembali
terhadap keamanan fasilitas dan untuk meningkatkan keselamatan, untuk
meningkatkan pendidikan tentang keselamatan operasional, dan untuk mengambil
tindakan lain yang diperlukan untuk mencegah bencana. 343
Selain itu dalam lingkup internasional, Jepang merupakan negara yang
menandatangani semua konvensi tentang keselamatan dan keamanan nuklir di
bawah naungan IAEA, Konvensi tentang Keselamatan Nuklir, Konvensi
Pemberitahuan Awal tentang Kecelakaan Nuklir, Konvensi tentang Bantuan untuk
Kecelakaan Nuklir atau Darurat Radiologis, Konvensi Bersama tentang
Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Bekas dan Keselamatan Pengelolaan
Limbah Radioaktif, Konvensi tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir dan
Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
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Selain perjanjian dan konvensi internasional yang mengikat secara hukum,
pemerintah Jepang telah secara resmi berkomitmen kepada IAEA untuk
menerapkan Kode Etik tentang Keselamatan dan Keamanan Sumber Radioaktif,
Petunjuk Pelengkap Impor dan Ekspor Sumber Radioaktif, dan Kode Etik pada
Keselamatan Reaktor Riset dalam perundang-undangan nasional.

d. India
The Atomic Energy Regulatory Board/ Badan Pengatur Energi Atom
(selanjutnya disebut “AERB”) pada tahun 1948 di bawah Atomic Energy Act
sebagai badan kebijakan. Kemudian pada tahun 1954 Department of Atomic
Energy/ Departemen Energi Atom (DAE) didirikan oleh Pemerintah India dengan
melaporkan kepada Komisi Energi Atom dan dibentuk untuk mencakup
penelitian, pengembangan teknologi dan operasi reaktor komersial. Undangundang Energi Atom 1962 saat ini hanya mengizinkan perusahaan milik
pemerintah untuk terlibat dalam tenaga nuklir. The Atomic Energy Commission/
Komisi Energi Atom (selanjutnya disebut “AEC”) adalah badan pemerintahan
tingkat tinggi yang bertanggung jawab penuh atas masalah kebijakan terkait
penggunaan energi nuklir di India. AERB secara administratif bertanggung jawab
kepada AEC yang juga menjalankan keseluruhan pemerintahan industri nuklir
melalui kerangka organisasi DAE ke organisasi operasi termasuk Nuclear Power

Corporation of India (NPCIL) dan Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited
(BHAVINI).344
India juga merupakan negara yang menandatangani konvensi-konvensi
keamanan nuklir di seluruh dunia, yaitu:
- Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir;
- Konvensi tentang Pemberitahuan Awal tentang Kecelakaan Nuklir;
- Bantuan untuk Kasus Kecelakaan Nuklir atau Darurat Radiologis;
- Konvensi Wina tentang Kewajiban Sipil untuk Kerusakan Nuklir;
(Penandatangan)
- Konvensi Keselamatan Nuklir.
Pemerintah India berkomitmen untuk memenuhi kewajiban internasional
masing-masing dan mengembangkan kerangka hukumnya dengan cara yang sama
dengan standar yang diterima secara internasional. Hal ini mengikuti panduan
Kode Etik tentang Keselamatan dan Keamanan Sumber Radioaktif; Pedoman
Perilaku terhadap Keselamatan Reaktor Riset, serta Petunjuk Pelengkap Impor
dan Ekspor Sumber Radioaktif. Dalam hal ini, untuk mendorong pertukaran
pengalaman dan praktik yang baik, India berperan aktif dalam pertemuan
multilateral terkait dan pertukaran informasi secara reguler.
India belum menjadi peserta dalam Konvensi Gabung mengenai Keselamatan
Pengelolaan Bahan Bakar Bekas dan Keselamatan Pengelolaan Limbah
Radioaktif (Joint Convention). Namun, India merupakan negara peserta Konvensi
Keselamatan Nuklir (Convention on Nuclear Safety), yang mencakup pasal 19
344 World Nuclear Association, Agustus 2017, Nuclear Power in India, dikutip
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-gn/india.aspx, diakses pada 15 Oktober 2017 pukul 22:39 WITA.

(viii) yang mencakup masalah pengelolaan limbah bahan bakar dan radioaktif di
tempat.345
Undang-undang dasar di bidang nuklir dan radiasi yang digunakan di India
adalah Undang-Undang Energi Atom tahun 1962. Undang-undang tersebut
menetapkan wewenang dan tanggung jawab tentang (i) produksi, pengembangan,
penggunaan dan pembuangan energi atom; dan (ii) pengendalian zat radioaktif
atau radiasi yang menghasilkan pembangkit untuk mencegah bahaya radiasi dan
mengamankan

keselamatan

masyarakat

dan

pekerja

serta

memastikan

pembuangan limbah radioaktif yang aman. Undang-undang tersebut mencakup
promosi dan regulasi energi nuklir, antara lain adanya Aturan pelaksanaan
Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjamin
keselamatan masyarakat, lingkungan dan pekerja, serta memberi wewenang yang
kompeten untuk memasuki dan memeriksa fasilitas nuklir, dan juga untuk
mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai.346
Sehubungan dengan fasilitas nuklir, Pemerintah telah mengeluarkan:347
- Aturan Energi Atom (Proteksi Radiasi), 2004;
- Aturan Energi Atom (Pembuangan Limbah Radioaktif Limbah), 1987;
- Aturan Energi Atom (Pabrik), 1996
Dalam Aturan Energi Atom (Proteksi Radiasi), 2004 mengatur tentang semua
fasilitas dan aktivitas yang diatur dan menentukan dasar perizinan untuk berbagai
International Atomic Energy Agency – IAEA, Maret
Review Service (IRRS) Mission to India, Department of Nuclear
hlm. 15
346 Ibid.
347 International Atomic Energy Agency – IAEA, Maret
Review Service (IRRS) Mission to India, Department of Nuclear
hlm. 15
345

2015, Integrated Regulatory
Safety and Security, Mumbai,
2015, Integrated Regulatory
Safety and Security, Mumbai,

jenis fasilitas. Aturan ini menentukan prinsip bahwa "Lisensi tidak dapat
dipindahtangankan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang",
serta prinsip "Pembebasan" dan "Pengecualian". Aturan Energi Atom (Proteksi
Radiasi), 2004 mendefinisikan tanggung jawab "pemberi kerja" dan "penerima
lisensi".
Atomic Energy Regulatory Board (selanjutnya disebut “AERB”) merupakan
badan pengawas di India yang memiliki konstitusi tentang keselamatan. Perintah
konstitusi AERB memberdayakan Otoritas Kompeten (AERB) untuk menerapkan
peraturan dan persyaratan terkait keselamatan berdasarkan Undang-Undang
Energi Atom. Konstitusi AERB bersamaan dengan Peraturan Energi Atom
(Protokol Radiasi), 2004 mengatur wewenang untuk mengembangkan dan
menerbitkan kode dan standar keselamatan dan untuk mengembangkan kebijakan
keselamatan di bidang radiasi dan keamanan industri. Kode Keselamatan dan
Standar bersifat wajib dan menjamin kerangka kerja yang mengikat secara hukum
untuk bidang keselamatan. Sampai saat ini AERB telah menerbitkan sekitar 150
dokumen keselamatan termasuk Codes and Standards yang mencakup proses
review penilaian perizinan dan keamanan, serta menentukan persyaratan teknis
terkait keselamatan nuklir tertentu.348
AERB memiliki tanggung jawab untuk mengatur keamanan industri dan
kebakaran di fasilitas nuklir.
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e. Meksiko
Undang-undang tentang Kegiatan Nuklir 1984 menyatakan bahwa pemerintah
Meksiko, melalui Kementerian Energi, bertanggung jawab untuk membangun
kerangka kerja untuk penggunaan dan pengembangan energi dan teknologi nuklir,
sesuai dengan kebijakan energi nasional.
The National Commission on Nuclear Safety and Safeguards/ Komisi
Nasional Keselamatan dan Keselamatan Nuklir (selanjutnya disebut “CNSNS”)
adalah badan semi otonom di bawah wewenang Kementerian Energi yang
mengambil peran sebagai regulator. CNSNS bertanggung jawab untuk
memastikan penerapan peraturan dan pengamanan yang tepat untuk keselamatan
nuklir dan radiasi, serta untuk perlindungan fisik instalasi nuklir dan radiologis
untuk memastikan keamanan publik. CNSNS juga bertanggung jawab untuk
merevisi, mengevaluasi, dan menyetujui kriteria penentuan tapak, operasi
konstruksi desain dan dekomisioning instalasi nuklir, mengusulkan peraturan
yang relevan. Hal ini memiliki kekuatan untuk mengubah penundaan lisensi
fasilitas nuklir, yang diberikan atas persetujuan CNSNS melalui Kementerian
Energi. Meksiko telah meratifikasi Konvensi IAEA tentang Keselamatan
Nuklir.349
Pemerintah Meksiko, melalui Kementerian Energi bertanggung jawab atas
penyimpanan dan pembuangan bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif.
Kementerian Energi mulai mengambil langkah administratif dan anggaran untuk
menciptakan perusahaan nasional untuk mengelola limbah radioaktifnya.
349 World Nuclear Association, September 2017, Nuclear Power in Mexico, dikutip dari
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-gn/mexico.aspx, diakses pada 16 Oktober 2017 pukul 10:06 WITA

Pemerintah berencana untuk menandatangani Konvensi Bersama IAEA mengenai
Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Bekas dan Keselamatan Pengelolaan
Limbah Radioaktif (IAEA Joint Convention on the Safety of Spent Fuel
Management and on the Safety of Radioactive Waste Management).350

C. Penerapan Paris Agreement (National Determined Contribution - NDC)
For Combatting the Climate Change Impacts
a. Amerika Serikat
Tenaga nuklir telah menjadi komponen penting pembangkit listrik selama
lebih dari setengah abad, namun yang lebih menarik adalah karena tenaga nuklir
menghasilkan hampir tidak ada GRK. Tenaga nuklir telah memberi kontribusi
sekitar 20% dari pembangkit listrik nasional sejak 1990 di Amerika Serikat.
Terdapat 31 (tiga puluh satu) negara bagian yang memiliki setidaknya satu reaktor
komersial, dan terdapat 104 reaktor yang dapat dioperasikan di 65 PLTN di
seluruh Amerika Serikat. Energi nuklir telah memberikan kontribusi yang sangat
besar karena sifat fisi atom melibatkan reaksi berantai yang sulit untuk dihentikan
sehingga energi ini menghasilkan energi dengan jumlah yang besar (jika
dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya yang menghasilkan energi yang
bersifat intermittent atau terputus-putus.351
Walaupun Amerika Serikat merupakan negara dengan PLTN terbanyak dan
negara yang telah berhasil menerapkan energi nuklir sebagai salah satu energi
alternatif untuk menanggulangi dampak perubahan iklim, Amerika Serikat telah
Ibid.
EIA, 2012, What is the Status of The United States Nuclear Industry?, dikutip dari
http://www.eia.gov/energy_in_brief/nuclear_industry.cfm diakses pada 13 Oktober 2017.
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menarik diri dari Paris Agreement. Hal ini akan mepersulit tercapainya tujuan dari
Kesepakatan Paris, dimana negara-negara memiliki tanggung jawab untuk
mengurangi emisi karbon yang sangat besar. Penarikan Amerika Serikat dari
Persetujuan Paris merupakan kemunduran bagi tindakan iklim global. Namun,
kerusakan tersebut akan terasa lebih banyak dalam hal politik dan diplomatik dari
pada dalam hal kebijakan iklim atau pengurangan emisi GRK, yang setidaknya
memerlukan aksi dalam waktu dekat mengenai kebijakan iklim dalam negeri. 352
Pemilihan Donald Trump dan mayoritas Republikan yang kuat di kedua
House of Congress menghilangkan harapan bahwa Amerika Serikat akan
menerapkan atau mempertahankan kebijakan iklim. Pada saat pemerintahan
Presiden Obama, Presiden Obama memiliki Rencana Kekuatan Bersih yang
bertujuan untuk mengurangi emisi sektor listrik sebesar 32% pada tahun 2030
melalui undang-undang federal. Namun, hal tersebut telah digagalkan oleh
Presiden Trump yang menarik diri dari Perjanjian Paris.353
Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh PBL Netherlands Environmental
Assessment Agency tahun 2016, terdapat 6 (enam) negara yang menjadi dua
pertiga total karbon dunia yaitu China (29%), AS (14%), Uni Eropa (10%), India
(7%), Federasi Rusia (5%) dan Jepang (3,5%). Dengan demikian, Amerika Serikat
adalah bagian dari penyebab dan sekaligus bisa menjadi bagian dari solusi
terhadap perubahan iklim. Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement
dikhawatirkan akan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kebijakan iklim
Amerika Serikat lainnya, akan sangat sulit untuk dijalankan bagi negara tersebut
352 Milan Elkerbout, Juni 2017, Trump’s Paris Exit – A blow to climate politics, but a boon
to regional climate policy?, CEPS, Place du Congres 1, Brussels, hlm. 1
353 Ibid.

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26-28% pada tahun 2025
dibanding tahun 2005.354
Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement kemungkinan akan
menurunkan

dukungan

pembiayaan

kegiatan-kegiatan

berkenaan

dengan

perubahan iklim. Amerika Serikat adalah kontributor utama bagi Green Climate
Fund (GCF) dan telah menjanjikan dukungan sebesar 3 Milliar Dollar Amerika
Serikat (1/3 dari total dana) dan baru 1 milliar Dollar Amerika Serikat yang telah
dibayarkan. Negara-negara berkembang telah memulai program Nationally
Determined Contribution (NDC), dalam mengurangi emisi karbon dan banyak
dari program ini yang bergantung pada dukungan biaya dari negara maju,
termasuk Amerika Serikat. 355

b. Perancis
Berdasarkan NDC Perancis, jenis kontribusi yang disumbangkan Perancis
untuk mengurangi emisi GRK dilakukan di sektor residensial, pertambangan, dan
transportasi, untuk mengurangi emisi CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6. Perancis
berkomitmen untuk mengurangi 35% emisi di sektor perumahan dan tersier, 10%
emisi di sektor pertambangan, dan 15% emisi di sektor transportasi, sehingga total
emisi yang ingin dikurangi adalah 70%.356

Dr. Techn. Marzuki, Juli 2017, Paris Agreement tanpa Amerika Serikat?, dikutip dari
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356 National Determined Contribution France, dikutip dari http://www4.unfccc.int/
ndcregistry/PublishedDocuments/France%20First/CDN%20France%20PTOM%20%205%
20octobre%202016.pdf, diakses pada 13 Oktober 2017 pukul 19:10 WITA
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Sedangkan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya berkomitmen terhadap
target yang mengikat setidaknya 40% pengurangan emisi gas rumah kaca pada
tahun 2030 dibandingkan tahun 1990, yang harus dipenuhi bersama-sama, seperti
yang ditetapkan dalam kesimpulan oleh Dewan Eropa bulan Oktober 2014.
sejalan dengan Lima Call for Climate Action, khususnya paragraf 14.
Target tersebut merupakan kemajuan yang signifikan di luar komitmen
pengurangan emisi 20% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 1990 (termasuk
penggunaan offset). Hal ini sesuai dengan tujuan European Union (selanjutnya
disebut “EU”), dalam konteks pengurangan yang diperlukan sesuai dengan IPCC
oleh negara-negara maju sebagai satu kelompok, untuk mengurangi emisinya
hingga 80-95% pada tahun 2050 dibandingkan tahun 1990. Selanjutnya, hal itu
sesuai dengan kebutuhan untuk setidaknya mengurangi separuh emisi global pada
tahun 2050 dibandingkan tahun 1990. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya
telah mengurangi emisi mereka sekitar 19% pada tingkat tahun 1990 sementara
PDB telah tumbuh lebih dari 44% selama periode yang sama. Akibatnya, rata-rata
emisi per kapita di seluruh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah turun
dari 12 ton CO2-eq. pada tahun 1990 sampai 9 ton CO2-eq. pada tahun 2012 dan
diproyeksikan akan turun menjadi sekitar 6 ton CO2-eq.357

c. Jepang
Pada saat terjadi guncangan krisis minyak di tahun 70-an, ketergantungan
energi Jepang terhadap minyak mencapai 78% pada tahun 1973 dan 73% pada
357 National Determined Contribution European Union, dikutip dari http://www4.
unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/France%20First/LV-03-06EU%20INDC.pdf,
diakses pada 13 Oktober 2017 pukul 19:16 WITA

tahun 1979.358 Merasakan dampak ekonomi yang tidak menguntungkan, Jepang
kemudian merumuskan kebijakan energi yang mencakup konservasi energi,
pengembangan sumber daya energi alternatif, dan pengamanan persediaan
minyak. Langkah nyata dari kebijakan tersebut antara lain ditempuh dengan
mengembangkan dan meningkatkan penggunaan energi batubara, gas alam, dan
nuklir.

Gambar 12. Pergeseran Penggunaan Energi Jepang
Sumber: METI, 2010, Energi in Japan, ANRE – METI, Tokyo.

Dari sisi penggunaan energi, pertumbuhan industri dan ekonomi mendorong
peningkatan kebutuhan energi. Sektor yang mendominasi penggunaan energi
adalah industri 45,3%, komersial dan pemukiman 31,4%, disusul oleh sektor

Japan Foundation, 2011, Energy Security: Advancements in
Cooperation in the East Asian Region, JENESYS East Asia Future Leaders
Program, Tokyo.
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transportasi 23,3%. 359 Isu tentang kelestarian lingkungan hidup, didorong oleh
penandatanganan Protokol Kyoto, mengharuskan Jepang mengevaluasi kebijakan
energinya sebagai bentuk komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Strategi Energi Nasional yang baru diumumkan pada tahun 2006, dengan
arah strategi yang tetap bertumpu kepada energi gas alam, nuklir, dan batubara.
Setahun kemudian dirumuskan Rencana Fundamental Energi yang menekankan
untuk fokus terhadap pengembangan energi nuklir dan terbarukan, stabilisasi
pasokan minyak, konservasi energi, dan pengembangan teknologi ramah
lingkungan.
Pada pertengahan 2010 dilakukan revisi terhadap Rencana Energi Strategis
dengan arah kebijakan kepada keamanan energi, pelestarian lingkungan hidup,
dan efisiensi pasokan energi. Dua hal utama yang ditambahkan melalui revisi ini
adalah pengembangan energi yang bertumpu terhadap pertumbuhan ekonomi dan
reformasi industri energi nasional. Di dalam rencana strategis juga ditegaskan
target pencapaian hingga 2030, meliputi:360
a. peningkatan kemandirian energi dalam negeri dari 38% menjadi 70%;
b. peningkatan rasio energi ramah lingkungan dari 34% menjadi 70%;
c. penurunan emisi CO2 dari sektor pemukiman hingga 50%;
d. pencapaian dan pemeliharaan efisiensi energi di sektor industri;
e. menjadi negara pemasok utama produk-produk terkait energi ramah
lingkungan.
METI, 2010, Energi in Japan, ANRE – METI, Tokyo. Dapat dilihat pada
Nanang T. E. Hermawan, 2012, Tantangan Kebijakan Energi Nuklir Jepang
Pasca Insiden Fukushima Daiichi, hlm. 31
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Ibid,

Di sisi penyediaan energi, salah satu langkah yang ditempuh adalah
peningkatan

penggunaan energi nuklir secara signifikan sebagai tumpuan utama

energi dalam negeri dengan prosentase mencapai 50% pada tahun 2030. Hal ini
dilakukan dengan pembangunan reaktor nuklir baru dan tambahan, modifikasi
untuk memperpanjang umur pakai reaktor dan memperpendek waktu shutdown
rutin

untuk

inspeksi

dan

perawatan,

memperbesar

kapasitas

reaktor,

pengembangan dan penerapan teknologi pluthermal dan reaktor pembiak cepat
(fast breeder reactor), serta tindak lanjut kerja sama internasional mengenai
peningkatan keselamatan nuklir dan penggunaan damai teknologi nuklir.361
Berdasarkan Intended Nationally Determined Contribution (selanjutnya
disebut “NDC”) Jepang akan memberikan kontribusi, bekerja sama dengan Pihak
Lain, untuk membentuk kerangka kerja internasional pada sesi kedua puluh satu
Konferensi Para Pihak/ Conference of the Parties (selanjutnya disebut “COP”) ke
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan
Iklim/ United Nations Framework Convention on Climate Change (selanjutnya
disebut “UNFCCC”). Dengan demikian, Jepang bersama dengan semua penghasil
utama GRK, melakukan pengurangan emisi domestik dan juga berkontribusi
untuk mengurangi emisi GRK melalui teknologi dan dukungan terkemuka di
Jepang untuk negara-negara berkembang.
Setelah menghadapi perubahan drastis dalam keadaannya sehubungan dengan
energi akibat Gempa Besar Jepang Timur dan kecelakaan di Pembangkit Listrik
Tenaga Nuklir Fukushima Dai-ichi Tokyo Electric Power, Jepang memutuskan
METI, 2010, The Strategic Energy Plan of Japan Meeting Global
Challenges and Securing Energy Future, METI, Tokyo.
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Rencana Strategis Energi Baru tahun lalu sebagai titik awal untuk meninjau dan
membangun kembali strategi energi kita dari awal.
Intended Nationally Determined Contribution (selanjutnya disebut “INDC”)
Jepang terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca pasca-2020 berada pada
tingkat penurunan sebesar 26,0% Fiscal Year362 (selanjutnya disebut “FY”) 2030
dibandingkan dengan FY 2013 (pengurangan 25,4% dibandingkan dengan FY
2005) (sekitar 1,042 miliar t-CO2 pada tahun 2030 emisi), memastikan
konsistensi dengan penggunaan energi campuran, ditetapkan sebagai target
pengurangan yang layak dengan kebijakan, ukuran, dan teknologi individual yang
konkret dengan pertimbangan yang memadai, antara lain, hambatan teknologi dan
biaya, dan ditetapkan berdasarkan jumlah domestik pengurangan emisi.363
Emisi GRK Jepang per produk domestik bruto (selanjutnya disebut “PDB”)
adalah 0,29 kg-CO2eq./ dolar Amerika Serikat pada tahun 2013 dan per kapita
adalah 11t-CO2eq./orang pada tahun 2013, sementara efisiensi energi negara
secara keseluruhan (pasokan energi primer / PDB) adalah 95 t minyak setara/ juta
dolar Amerika Serikat pada tahun 2013, yang semuanya sudah berada pada level
terdepan di antara negara maju. Meskipun secara umum dianalisis bahwa biaya
marjinal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tinggi di Jepang karena, antara
lain, dengan ukuran yang diambil sejauh ini, indikator yang disebutkan di atas
Tahun Fiskal adalah fiscal year yaitu jangka waktu selama dua belas
bulan berturut-turut sebagai dasar penyelenggaraan dan penutupan buku
dan suatu badan usaha untuk menetapkan hasil usaha, keadaan keuangan,
rencana kerja, dan anggaran; tahun ini tidak perlu bersamaan waktunya
dengan tahun kalender atau tahun takwim.
362
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diproyeksikan akan meningkat sekitar 20 sampai 40% pada tahun 2030 dengan
langkah-langkah lebih lanjut untuk mengurangi emisi.364
Untuk mencapai tujuan akhir UNFCCC, untuk mempertahankan kenaikan
suhu global di bawah 2 derajat Celcius, sangat diperlukan untuk mengukur
pengurangan emisi jangka panjang secara global. INDC Jepang konsisten dengan
jalur emisi jangka panjang hingga 2050 untuk mencapai tujuan 2 derajat Celcius
seperti

yang

disajikan

dalam

Laporan

Penilaian

Kelima

dari

Panel

Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim/ Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dan dengan tujuan yang
dijunjung negara ini, yaitu, “tujuan untuk mencapai setidaknya pengurangan 50%
emisi gas rumah kaca global pada tahun 2050, dan sebagai bagian dari ini, tujuan
negara-negara maju mengurangi emisi gas rumah kaca secara keseluruhan sebesar
80% atau lebih pada tahun 2050”. Jepang akan berkontribusi secara proaktif
terhadap pengurangan jangka panjang ini, melalui langkah-langkah pengurangan
emisi GRK yang disajikan dalam INDC, dan melalui tindakan yang akan terus
dilakukan di masa depan seperti pengembangan dan penyebaran teknologi rendah
karbon dan transisi ke karbon rendah struktur sosio-ekonomi.365
1. Energi berasal dari CO2
Sekitar 90% emisi gas rumah kaca di Jepang ditutupi oleh CO2 yang berasal
dari energi. Emisi CO2 yang berasal dari energi akan berkurang 25,0%
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dibandingkan FY 2013 (pengurangan 24,0% dibandingkan FY 2005) (sekitar 927
juta t-CO2).

Sumber: National Determined Contribution Japan, dikutip dari
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Japan%20
First/20150717_Japan's%20INDC.pdf, diakses pada 15 Oktober 2017
pukul 19:46 WITA
2. Non-energi berasal dari CO2, Metan, dan Nitrogen oksida
Target pengurangan non-energi berasal dari CO2 ditetapkan sebesar 6,7%
dibandingkan dengan tingkat penurunan FY 2013 (dibandingkan dengan tingkat
FY 2005) (sekitar 70,8 juta t-CO2).
Sedangkan gas metan target pengurangannya adalah 12,3% dibandingkan
level FY 2013 (18,8% pengurangan dibandingkan dengan tingkat FY 2005)
(sekitar 31,6 juta t-CO2eq.).
Adapun target pengurangan nitrogen oksida ditetapkan penurunannya sebesar
6.1% dibandingkan tingkat FY 2013 (17,4% pengurangan dibandingkan dengan
tingkat FY 2005) (sekitar 21,1 juta tCO2eq.).

Sumber: National Determined Contribution Japan, dikutip dari
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Japan%20
First/20150717_Japan's%20INDC.pdf, diakses pada 15 Oktober 2017
pukul 20:01 WITA
3. Gas Florin (HFC, PFC, SF6 dan NF3)
Targetnya ditetapkan sebagai penurunan 25,1% dibandingkan tingkat Tahun
Kalender (CY) 2013 (meningkat 4,5% dibandingkan tingkat CY 2005) (sekitar
28,9 juta t-CO2eq.)

Sumber: National Determined Contribution Japan, dikutip dari
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Japan%20
First/20150717_Japan's%20INDC.pdf, diakses pada 15 Oktober 2017
pukul 21:18 WITA

d. India
Tantangan perubahan iklim menuntut penglihatan, kepemimpinan, belas
kasih dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kecerdikan dan kecerdasan manusia
juga akan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Akumulasi
kumulatif GRK secara historis sejak revolusi industri telah mengakibatkan
masalah pemanasan global saat ini. Hal ini semakin diperumit oleh respons hangat
dan tidak memadai dari negara-negara maju bahkan setelah diadopsinya Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim
(UNFCCC) dan penggambaran kewajiban dan tanggung jawab. Akibatnya, ambisi
emisi telah diciptakan untuk mendorong tindakan global yang ditingkatkan untuk
mengatasinya.
India, meski bukan bagian dari negara penghasil gas karbondioksida utama,
telah menjadi peserta aktif dan konstruktif dalam mencari solusi. Bahkan
sekarang, ketika emisi per kapita di banyak negara maju bervariasi antara 7
sampai 15 metrik ton, emisi per kapita di India hanya sekitar 1,56 metrik ton pada
tahun 2010. Hal ini karena orang India percaya pada gaya hidup dan praktik
ramah alam daripada eksploitasi. Dengan meningkatkan usaha mereka sesuai
dengan tanggung jawab historis, negara-negara maju yang kaya akan sumber daya
dapat mengurangi beban tindakan mereka dari adanya beban yang ditanggung
oleh negara-negara berkembang yang memiliki tanggung jawab tambahan untuk
menemukan sumber daya guna memenuhi kebutuhan pembangunan mereka dan

berusaha memperbaiki Human Development Index/ Indeks Pembangunan
Manusia (selanjutnya disebut “HDI”).366
Energi terbesar yang digunakan di India adalah bahan bakar fosil yang
menyumbang 87% permintaan pada tahun 2035, dibandingkan dengan rata-rata
global 81% (turun dari 92% hari ini). Minyak tetap menjadi bahan bakar dominan
(36%) diikuti gas (30%) dan batu bara (21%). Emisi CO2 dari konsumsi energi
meningkat sebesar 115%.367
India berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam negosiasi multilateral di
bawah UNFCCC dengan cara yang positif, kreatif dan berpandangan ke depan.
Tujuannya adalah untuk membangun sebuah arsitektur global yang efektif,
kooperatif, dan setara berdasarkan keadilan iklim dan prinsip-prinsip Kesetaraan
dan Tanggung Jawab Bersama dan Berbeda, di bawah UNFCCC. Pendekatan
semacam itu harus dilekatkan pada visi yang diilhami oleh nasehat terkenal
Mahatma Gandhi, yaitu “Bumi memiliki sumber daya yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi tidak akan pernah cukup untuk memuaskan
keserakahan masyarakat”.
Kontribusi India dengan memperhitungkan komitmennya terhadap konservasi
alam serta keharusan memenuhi permintaan sumber daya bersaing untuk
mengatasi tantangan pengentasan kemiskinan, keamanan pangan dan gizi, akses
universal

terhadap

pendidikan

dan

kesehatan,

kesetaraan

gender

dan
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367 World Nuclear Association, Agustus 2017, Nuclear Power in India, dikutip
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pemberdayaan perempuan, air dan sanitasi, energi, lapangan kerja, urbanisasi
berkelanjutan dan permukiman manusia baru dan sarana pelaksanaan untuk
tindakan yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bagi
1,2 miliar orang.368
Sebagai pengakuan atas meningkatnya masalah Perubahan Iklim, India
mengumumkan tujuan sukarela untuk mengurangi intensitas emisi PDB sebesar
20-25%, di atas tahun 2005, pada tahun 2020, walaupun tidak memiliki kewajiban
mitigasi yang mengikat sesuai dengan Konvensi. Sejumlah langkah kebijakan
dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Akibatnya, intensitas emisi PDB kita
mengalami penurunan sebesar 12% antara tahun 2005 dan 2010. United Nations
Environment Programme/ Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNEP) dalam Laporan Emisi Celah 2014 telah mengakui India sebagai salah
satu negara yang berada di jalur untuk mencapai tujuan sukarela.369
Untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan, India mengambil langkah
dalam strategi mitigasi dan strategi adaptasi. Strategi mitigasi dilaksanakan
dengan mempromosikan energi bersih kepada masyarakatnya, salah satunya
dengan mempromosikan Tenaga Nuklir sebagai sumber yang aman, ramah
lingkungan dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat di
negara ini. Dengan pangsa 2,2% pada kapasitas terpasang saat ini, total kapasitas
terpasang tenaga nuklir yang beroperasi adalah 5780 MW. Selain itu enam reaktor
dengan kapasitas terpasang 4300 MW berada pada tahap komisioning dan
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konstruksi yang berbeda. Upaya sedang dilakukan untuk mencapai 63 GW
kapasitas terpasang pada tahun 2032, jika pasokan bahan bakar dipastikan. India
melakukan kampanye “Zero Effect, Zero Defect”, meningkatkan efisiensi energi
industri dengan menjadikan India Digital, menciptakan Koridor Industri Nasional,
merampingkan persetujuan lingkungan dan hutan, reformasi perburuhan dan
melakukan tindakan lain untuk kemudahan berbisnis. Serta dengan melakukan
jaringan transportasi hijau, pintar, dan berkelanjutan.370

e. Meksiko
Meksiko adalah negara yang berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim,
seperti yang ditunjukkan oleh tindakan mitigasi dan adaptasi yang dilakukan
selama beberapa tahun terakhir secara sistematis dan didukung terutama dengan
sumber daya nasional. Di kancah internasional, Meksiko telah menyatakan
kesediaannya untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum dengan
partisipasi semua Pihak untuk menjaga suhu atmosfer rata-rata global di bawah
o

2 C.
Pada tahun 2000, Meksiko telah menerbitkan tiga Strategi Nasional untuk
Perubahan Iklim dan pada tahun 2009 mengadopsi Program Khusus untuk
Perubahan Iklim yang pertama. Selain itu, Meksiko telah mempresentasikan lima
Komunikasi Nasional dengan persediaan gas rumah kaca masing-masing ke

370
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Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan
Iklim.371
Terdapat dua komponen dalam INDC Meksiko, yaitu adaptasi dan mitigasi.
Pada gilirannya, bagian mitigasi mencakup dua jenis tindakan: tanpa syarat dan
kondisional. Langkah-langkah yang tidak bersyarat adalah langkah-langkah yang
akan diimplementasikan oleh Meksiko dengan sumber dayanya sendiri, sementara
tindakan kondisional adalah yang dapat dikembangkan Meksiko jika rezim iklim
multilateral yang baru diadopsi dan jika sumber daya tambahan dan transfer
teknologi tersedia melalui kerja sama internasional.372
INDC ini konsisten dengan jalur Meksiko untuk mengurangi 50% emisi pada
tahun 2050, sehubungan dengan tahun 2000, sebagaimana diamanatkan oleh
LGCC. Dalam mempresentasikan INDC-nya, Meksiko menegaskan kembali
komitmennya untuk memerangi perubahan iklim, ke rezim iklim berbasis
peraturan multilateral yang mewajibkan partisipasi semua negara, dan
pembangunan berkelanjutan, serta solidaritasnya dengan negara-negara yang
paling rentan. 373
Meksiko berkomitmen untuk mengurangi tanpa syarat 25% emisi Gas Rumah
Kaca dan Pemanasan Iklim Singkatnya (di bawah BAU) untuk tahun 2030.
Komitmen ini menyiratkan pengurangan 22% gas rumah kaca dan pengurangan
51% karbon hitam. Komitmen ini menyiratkan puncak emisi bersih mulai dari
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tahun 2026, mengurangi emisi gas rumah kaca dari pertumbuhan ekonomi:
intensitas emisi per unit PDB akan turun sekitar 40% dari tahun 2013 sampai
2030.374
Komitmen pengurangan 25% yang diungkapkan dapat meningkat hingga 40%
dengan cara bersyarat, sesuai dengan kesepakatan global yang membahas topik
penting termasuk harga karbon internasional, penyesuaian batas karbon,
kerjasama teknis, akses terhadap sumber keuangan berbiaya rendah dan transfer
teknologi, semua pada skala yang sepadan dengan tantangan perubahan iklim
global. Dalam kondisi yang sama, pengurangan gas rumah kaca dapat meningkat
hingga 36%, dan pengurangan Karbon Hitam sampai 70% pada tahun 2030.375
Pemerintah Meksiko menganggap adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai
prioritas untuk mengurangi kerentanan negara tersebut, serta terdapat kesempatan
untuk mendorong tindakan mitigasi yang juga meningkatkan kapasitas adaptif
penduduknya serta sistem alam dan produktifnya. Hal ini jelas dalam Hukum
Umum tentang Perubahan Iklim, Strategi Nasional Perubahan Iklim dan Program
Khusus untuk Perubahan Iklim 2014-2018, yang menggambarkan tindakan
spesifik yang dikelompokkan menurut instrumen perencanaan; skema dan
tindakan untuk melindungi, melestarikan dan mengembalikan ekosistem pantai
laut dan terestrial dan keanekaragaman hayati mereka; manajemen integral risiko
dan kerentanan sektoral.
Adaptasi untuk mengurangi emisi Meksiko dilakukan dengan menjamin
keamanan pangan dan akses air seiring dengan meningkatnya ancaman iklim
374
375
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melalui pengelolaan terpadu, memastikan pengembangan kapasitas dan partisipasi
masyarakat, masyarakat lokal, masyarakat adat, organisasi sipil dan sektor swasta
dalam perencanaan perubahan iklim nasional dan subnasional, mencapai tingkat
deforestasi 0% pada tahun 2030, meningkatkan penangkapan karbon dan
memperkuat perlindungan pesisir dengan penerapan skema konservasi dan
pemulihan ekosistem pesisir dan laut seperti terumbu karang, bakau, rumput laut
dan bukit pasir, serta menjamin pengelolaan air yang untuk penggunaan yang
berbeda (pertanian, ekologi, perkotaan, industri dan domestik).

BAB VI
KESIAPAN INDONESIA DALAM MENERAPKAN TEKNOLOGI
NUKLIR SEBAGAI ENERGY SOURCE FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

A. Regulasi – Peraturan Kepala Badan Pengawas Badan Nuklir
Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Indonesia telah berkomitmen
pada energi nuklir yang ditunjukkannya dengan meratifikasi beberapa konvensi,
menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang Ketenaganukliran, dan
menerbitkan peraturan pemerintah. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi
Nasional, energi nuklir menjadi pilihan terakhir. Perencanaan itu mencakup
langkah yang perlu ditempuh, yakni membangun reaktor daya riset dan
laboratorium reaktor sebagai tempat ahli nuklir berekspresi, berinteraksi, dan
berkarya serta memberikan dukungan untuk pelaksanaan riset terkait dan
mendorong kerja sama internasional agar selalu mengikuti kemajuan teknologi.
Namun, menurut IAEA, komitmen Indonesia akan kesiapsiagaan cukup tinggi.
Hal itu bisa dilihat dari skala lapangan yang menunjukkan komitmen pemerintah
pada kesiapsiagaan nuklir.376
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menegaskan posisi Indonesia terkait
penggunaan tenaga nuklir bahwa Indonesia memiliki prinsip untuk terus
mendukung penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Hal tersebut
376 Toshimitsu Homma, Tim Pengkaji Kesiapsiagaan Nuklir (EPREV) IAEA dalam misi di
Indonesia, dalam konferensi Pers di Jakarta, Rabu, 28 September 2016, dikutip dari IAEA:
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Nuklir
Tinggi,
http://www.antaranews.com/berita/
587092/iaea-komitmen-indonesia-akankesiapsiagaan-nuklir-tinggi, diakses pada tanggal 3 Oktober 2017, pukul 06:15 WITA

ditunjukkan dengan adanya konsistensi Indonesia dengan tiga pilar Nuclear Non
Proliferation Treaty (NPT), pelucutan senjata nuklir, non-proliferasi senjata
nuklir, serta penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.377
Pemerintah Indonesia telah berhasil membangun kerangka kesiapsiagaan
nuklir dan radiologi. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menerbitkan
beberapa regulasi khusus tentang keselamatan, keamanan, dan safeguards tentang
nuklir oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah menunjukkan
bahwa kapanpun Indonesia siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.378

1.

Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2012 tentang Desain
Sistem yang Penting untuk Keselamatan Berbasis Komputer pada
Reaktor Daya
Peraturan Kepala BAPETEN (selanjutnya disebut “Perka”) mengatur

tentang desain sistem keselamatan yang berbasis komputer pada reaktor daya.
Struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk

keselamatan merupakan

struktur, sistem dan komponen yang menjadi bagian dari suatu sistem
keselamatan dan/atau struktur, sistem, dan komponen yang apabila gagal atau
terjadi malfungsi menyebabkan terjadinya paparan radiasi terhadap pekerja tapak
atau anggota masyarakat. Sedangkan, sistem yang Penting untuk keselamatan
Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dalam Pertemuan
Konsultasi Nialog Regional terkait NPT untuk kawasan Asia Pasifik, Jakarta, Senin, 13 Maret
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dikutip
dari
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378 Dedik Eko Sumargo, Direktur Kesiapsiagaan dan Dukungan Teknis Badan Pengawas
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berbasis komputer adalah sistem yang penting untuk keselamatan yang fungsinya
sebagian atau secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan mikroprosesor,
peralatan elektronika terprogram atau komputer.379
Perka ini bertujuan memberikan ketentuan bagi Pemegang Izin

380

(selanjutnya disebut “PI”) untuk menjamin terpenuhinya persyaratan desain
sistem yang penting untuk keselamatan berbasis komputer pada reaktor daya. 381
Sistem yang penting untuk keselamatan berbasis komputer harus didesain
dengan memenuhi:382
a.

Persyaratan Umum Desain

Persyaratan umum desain meliputi kesederhanaan dalam desain; jaminan
mutu; pertahanan berlapis; Redundansi; Keragaman; desain gagal selamat,
supervisi dan toleransi kegagalan; keamanan; kemudahan perawatan; representasi
seluruh moda operasi; antarmuka manusia-mesin dan antisipasi keterbatasan
manusia; pembuktian Dependabilitas; penyelesaian tindakan protektif; integritas
sistem; dan kemudahan pengujian dan kalibrasi.
b.

Persyaratan Teknis Desain

Persyaratan teknis desain terdiri dari persyaratan teknis desain untuk
perangkat keras; dan persyaratan teknis desain untuk perangkat lunak.

Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2012 tentang Desain Sistem
yang Penting untuk Keselamatan Berbasis Komputer pada Reaktor Daya,
Pasal 1, hlm. 2
379

380 Pemegang Izin yang selanjutnya disingkat PI adalah orang atau badan yang telah
menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.
381381 Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2012 tentang Desain Sistem yang
Penting untuk Keselamatan Berbasis Komputer pada Reaktor Daya, Pasal 2, hlm. 3
382 Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2012 tentang Desain Sistem yang Penting
untuk Keselamatan Berbasis Komputer pada Reaktor Daya, Pasal 3-5, hlm. 3-6

2.

Peraturan Kepala BAPETEN No. 2 Tahun 2012 tentang Desain
Proteksi terhadap Bahaya Internal selain Kebakaran dan Ledakan
pada Reaktor Daya
Perka ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir.
Bahaya internal merupakan bahaya yang terjadi dalam batas operasi tapak di
dalam daerah operasi reaktor daya.383
Perka ini bertujuan memberikan ketentuan bagi PI dalam menjamin desain
proteksi terhadap bahaya internal selain kebakaran dan ledakan pada reaktor daya
sesuai dengan persyaratan desain. Perka mengatur persyaratan desain proteksi
terhadap Bahaya Internal selain kebakaran dan ledakan pada reaktor daya yang
berpendingin air dan dibangun di darat.
Persyaratan desain proteksi terhadap Bahaya Internal selain kebakaran dan
ledakan pada reaktor daya terdiri dari persyaratan umum desain dan persyaratan
khusus desain. Persyaratan umum desain

meliputi pencegahan terjadinya

Kejadian Awal Terpostulasi384; proteksi struktur, sistem, dan komponen terhadap

Peraturan Kepala BAPETEN No. 2 Tahun 2012 tentang Desain
Proteksi terhadap Bahaya Internal selain Kebakaran dan Ledakan pada
Reaktor Daya, Pasal 1, hlm 2
384 Kejadian Awal Terpostulasi adalah kejadian awal yang diidentifikasi
pada saat desain, yang diyakini sebagai pemicu kejadian operasi terantisipasi
atau sebagai pemicu terjadinya kondisi kecelakaan. Pencegahan terjadinya
Kejadian Awal Terpostulasi dapat dilakukan dengan pemilihan desain yang
konservatif dengan mempertimbangkan beban statik, dinamik, dan termal
serta kombinasi beban; perencanaan inspeksi terhadap cacat pada material;
perencanaan surveilan; dan penggunaan prosedur secara komprehensif.
Peraturan Kepala BAPETEN No. 2 Tahun 2012 tentang Desain Proteksi
terhadap Bahaya Internal selain Kebakaran dan Ledakan pada Reaktor Daya,
Pasal 1 dan Pasal 6, hlm 2-4
383

dampak Kejadian Awal Terpostulasi; dan mitigasi terhadap konsekuensi tidak
dapat diterima.

Sedangkan persyaratan khusus desain meliputi misil

385

;

runtuhnya struktur dan jatuhnya obyek; kegagalan pemipaan; dan banjir internal.
386

3.

Peraturan Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 2012 tentang Ketentuan
Desain Sistem Proteksi Terhadap Kebakaran dan Ledakan Internal
pada Reaktor Daya
Perka ini menjelaskan tentang sistem proteksi terhadap bencana kebakaran

dan ledakan pada reaktor daya. Desain merupakan hasil dari pengembangan
konsep dan

rencana yang rinci, yang didukung perhitungan (analisis) dan

disertai spesifikasinya untuk suatu fasilitas dan bagian-bagiannya. Perka ini
mengatur persyaratan Desain sistem proteksi Kebakaran dan Ledakan internal di
reaktor daya yang berpendingin air dan berlokasi di darat.387
Sistem proteksi Kebakaran dan Ledakan internal bertujuan

untuk

melindungi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan
terhadap bahaya Kebakaran dan Ledakan yang bersumber dari dalam fasilitas
reaktor.

Sistem proteksi Kebakaran internal harus didesain mampu menjalankan

Misil Internal yang selanjutnya disebut Misil adalah obyek terlontar
yang berasal dari kegagalan struktur, sistem, dan komponen pada reaktor
daya.
385

Peraturan Kepala BAPETEN No. 2 Tahun 2012 tentang Desain Proteksi terhadap
Bahaya Internal selain Kebakaran dan Ledakan pada Reaktor Daya, Pasal 5-11, hlm 2-5
386

Peraturan Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 2012 tentang Ketentuan
Desain Sistem Proteksi Terhadap Kebakaran dan Ledakan Internal pada
Reaktor Daya, Pasal 1-2, hlm. 2-3
387

fungsi pencegahan terjadinya Kebakaran; deteksi dan pemadaman Kebakaran;
dan mitigasi dampak Kebakaran.

Sedangkan sistem proteksi Ledakan internal

harus didesain mampu menjalankan fungsi pencegahan terjadinya Ledakan;
minimalisasi risiko Ledakan; dan mitigasi dampak Ledakan.388
Upaya pencegahan kebakaran dilakukan melalui upaya dalam mendesain
gedung dan upaya desan untuk pencegahan kebakaran dengan cara melakukan
konstruksi dan tata letak; penggunaan kompartemen Kebakaran;
Kebakaran; dan/atau

penggunaan sel

minimalisasi efek sekunder Kebakaran dan sistem

pemadaman.389

4.

Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2011 tentang Desain
Sistem Catu Daya Darurat untuk Reaktor Daya
Perka ini mengatur tentang desain sistem catu daya darurat 390 pada

reaktor daya untuk memastikan tersedianya daya selama operasi normal, kejadian
operasi terantisipasi, dan kecelakaan dasar desain dalam hal terjadi kehilangan
suplai daya listrik normal sehingga reaktor dapat dipertahankan dalam kondisi
selamat. 391

Peraturan Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 2012 tentang Ketentuan Desain Sistem
Proteksi Terhadap Kebakaran dan Ledakan Internal pada Reaktor Daya, Pasal 3, hlm. 3
389 Peraturan Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 2012 tentang Ketentuan Desain Sistem
Proteksi Terhadap Kebakaran dan Ledakan Internal pada Reaktor Daya, Pasal 4, hlm. 4
388

Catu daya normal adalah suplai listrik yang diperoleh dari generator
pembangkit reaktor daya, catu daya listrik di tapak, atau catu daya listrik dari
luar-tapak untuk digunakan di dalam reaktor daya. Sedangkan Catu daya
darurat adalah suplai listrik yang harus tersedia di dalam reaktor daya
apabila catu daya normal tidak berfungsi atau mengalami kegagalan.
390

391 Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2011 tentang Desain Sistem Catu Daya
Darurat untuk Reaktor Daya, Pasal 2, hlm. 4

Perka bertujuan untuk memberikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh
Pemegang Izin untuk memastikan desain sistem catu daya darurat untuk reaktor
daya memenuhi persyaratan keselamatan. Sistem catu daya listrik dan non listrik
terdiri dari catu daya listrik dan catu daya non-listrik. Catu daya listrik terdiri dari
pasokan listrik tak-putus (uninterrupted power supply), baterei, dan generator
listrik.

Sedangkan catu daya nonlistrik berupa penggerak yang dapat bersumber

dari turbin uap, turbin gas, turbin air, mesin diesel, atau gas bertekanan.392
Selain itu, Perka menjelaskan tentang dasar desai sistem catu daya
darurat yang harus memuat kapasitas dan kemampuan sistem catu daya darurat
untuk melakukan fungsi keselamatan selama rentang waktu
variabel yang ditetapkan untuk memicu beroperasinya

sistem catu daya darurat;

kondisi lingkungan yang mempengaruhi sistem catu daya
terhadap kondisi yang dapat menyebabkan

yang ditentukan;

darurat; perlindungan

degradasi sistem catu daya darurat;

variabel yang ditetapkan untuk mempertahankan

kestabilan sistem catu daya

darurat; identifikasi semua beban daya yang disuplai oleh sistem

catu daya

darurat, dengan memisahkan SSK yang penting untuk keselamatan dengan SSK
tertentu yang tidak penting untuk keselamatan; identifikasi catu daya listrik dan
nonlistrik; waktu respons catu daya darurat yang disyaratkan untuk

memulai

dan waktu respons untuk mensuplai daya penuh pada SSK yang penting untuk
keselamatan

sehingga

SSK

mampu

memenuhi

persyaratan

fungsinya;

karakteristik kinerja yang disyaratkan untuk komponen sistem catu daya darurat;
kondisi operasi yang disyaratkan bagi sistem catu daya darurat untuk mensuplai
392 Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2011 tentang Desain Sistem Catu Daya
Darurat untuk Reaktor Daya, Pasal 4, hlm. 4

daya, termasuk penyambungan, pemutusan, dan pemadaman catu daya darurat;
persyaratan untuk perawatan komponen sistem catu daya darurat untuk
memastikan kesesuaiannya dengan batasan dan kondisi operasi; pertimbangan
faktor manusia; ketersediaan; dan keandalan.393
5.

Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2011 tentang Ketentuan
Keselamatan Desain Reaktor Daya
Perka ini bertujuan untuk memberikan persyaratan keselamatan bagi

pemegang izin dalam memastikan pembuatan desain dan analisis keselamatan
desain agar reaktor daya dapat dioperasikan secara selamat pada semua kondisi
instalasi. 394 Dijelaskan pengertian reaktor daya yaitu reaktor nuklir berupa
pembangkit tenaga nuklir
daya baik

yang memanfaatkan energi panas untuk pembangkitan

untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial.395 Perka berlaku

untuk reaktor daya berpendingin air yang dibangun di daratan.
Tujuan umum keselamatan nuklir adalah untuk melindungi pekerja,
masyarakat dan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya pertahanan yang
efektif

terhadap timbulnya bahaya radiasi di reaktor daya.

khusus keselamatan nuklir

Sedangkan tujuan

meliputi tujuan proteksi radiasi yang meliputi

menjamin paparan radiasi pada setiap kondisi instalasi atau setiap

pelepasan zat

radioaktif yang terantisipasi dari instalasi serendah- rendahnya yang secara
praktik dapat dicapai dan di bawah pembatas dosis yang ditetapkan; dan
393 Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2011 tentang Desain Sistem Catu Daya
Darurat untuk Reaktor Daya, Pasal 6, hlm. 6
394 Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2011 tentang Ketentuan Keselamatan
Desain Reaktor Daya, Pasal 2, hlm.4

Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2011 tentang Ketentuan
Keselamatan Desain Reaktor Daya, Pasal 1, hlm. 2
395

menjamin mitigasi dampak radiologi dari suatu kecelakaan yang ditimbulkan
selama pengoperasian reaktor daya, dan tujuan keselamatan teknis bertujuan
untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama pengoperasian reaktor daya serta
melakukan mitigasi dampak radiologi apabila kecelakaan tetap terjadi;
memastikan dengan tingkat kepercayaan tinggi bahwa semua kecelakaan yang
telah dipertimbangkan dalam desain reaktor daya memberikan risiko serendahrendahnya; dan memastikan bahwa kecelakaan dengan dampak radiologi yang
serius mempunyai kebolehjadian yang sangat kecil. 396
Keselamatan desain reaktor daya diwujudkan melalui pertahanan yang
efektif melalui penerapan pertahanan berlapis untuk memenuhi fungsi
keselamatan dasar reaktor. Penerapan pertahanan berlapis dibedakan melalui
beberapa tingkatan yaitu:397
a.

tingkat 1, pencegahan kegagalan dan kejadian operasi terantisipasi yang
dilakukan dengan desain konservatif, konstruksi dan operasi yang berkualitas
tinggi;

b.

tingkat 2, pencegahan terhadap berkembangnya kejadian operasi terantisipasi
menjadi kecelakaan melalui pengendalian terhadap kejadian operasi
terantisipasi serta deteksi kegagalan yang dilakukan dengan sistem
pengendalian, pembatasan dan proteksi serta fitur surveilan yang lain;

396 Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2011 tentang Ketentuan Keselamatan
Desain Reaktor Daya, Pasal 5, hlm. 5-6.
397 Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2011 tentang Ketentuan Keselamatan
Desain Reaktor Daya, Pasal 7, hlm. 7.

c.

tingkat 3, pengendalian kecelakaan dasar desain untuk membawa kondisi
reaktor ke keadaan terkendali dan mempertahankan pengungkungan zat
radioaktif dengan fitur keselamatan teknis dan prosedur kecelakaan;

d.

tingkat 4, pengendalian terhadap kondisi yang parah untuk menjaga agar
pelepasan zat radioaktif serendah mungkin, termasuk pencegahan perambatan
kecelakaan dan mitigasi kecelakaan parah yang dilakukan dengan upaya
tambahan dan manajemen kecelakaan; dan/atau

e.

tingkat 5, mitigasi konsekuensi radiologi untuk pelepasan zat radioaktif
signifikan, yang dilakukan dengan tindakan penanggulangan kedaruratan
nuklir baik di dalam maupun luar tapak.

6.

Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2010 tentang Desain
Sistem Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Nuklir untuk
Reaktor Daya
Perka ini mengatur tentang desain sistem keamanan dan penyimpanan

bahan bakar nuklir serta komponen teras

398

teriradiasi. Penyimpanan dan

penanganan bahan bakar nuklir dilakukan dengan kegiatan:399
a. penerimaan, penyimpanan dan inspeksi bahan bakar

nuklir segar

sebelum penggunaan di reaktor daya;
Komponen Teras adalah elemen dari teras reaktor, selain dari
perangkat bahan bakar nuklir, yang digunakan untuk menunjang struktur
dari bangunan (konstruksi) teras, atau peralatan, alat atau komponen lain
yang dimasukkan ke dalam teras reaktor untuk pemantauan teras,
pengendalian aliran atau tujuan teknis lainnya.
399 Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2010 tentang Desain Sistem
Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Nuklir untuk Reaktor Daya,
Pasal 2, hlm. 4
398

b. pemasukan bahan bakar nuklir segar ke dalam teras

reaktor;

c. pemindahan bahan bakar nuklir teriradiasi ke luar teras

reaktor;

d. pemasukan kembali bahan bakar nuklir teriradiasi ke

dalam teras

reaktor;
e. penyimpanan, inspeksi dan rekonstitusi bahan bakar

nuklir

teriradiasi, dan persiapan untuk pemindahan dari kolam penyimpanan;
dan
f. penanganan kask pengangkutan.
Perka bertujuan untuk memberikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh
Pengusaha instalasi nuklir dalam mendesain sistem dan melaksanakan
penanganan dan penyimpanan bahan bakar nuklir untuk reaktor daya.
Desain sistem penanganan dan penyimpanan bahan bakar nuklir harus
memenuhi persyaratan umum desain dan persyaratan khusus desain dengan
mempertimbangkan metode penggantian bahan bakar nuklir.

Desain sistem

penanganan dan penyimpanan bahanbakar mencakup Penyimpanan Basah dan
Penyimpanan Kering.

Bahan Bakar Nuklir Teriradiasi setelah dipindahkan dari

dan tidak akan digunakan lagi dalam teras reaktor harus disimpan dalam
Penyimpanan Basah. Bahan Bakar Nuklir Teriradiasi dapat dipindahkan ke
Penyimpanan Kering setelah disimpan dalam penyimpanan basah paling singkat 1
(satu) tahun.400

Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2010 tentang Desain Sistem
Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Nuklir untuk Reaktor Daya,
Pasal 3-8, hlm. 8
400

7.

Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2009 tentang Batasan
dan Kondisi Operasi dan Prosedur Operasi Reaktor Daya
Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan memberikan ketentuan teknis

bagi Pengusaha instalasi nuklir dalam penyusunan dan penerapan Batasan Kondisi
Operasi (selanjutnya disebut “BKO”), dan prosedur operasi pada reaktor daya,
untuk memastikan reaktor daya beroperasi sesuai dengan desain. Perka mengatur
ketentuan mengenai batasan dan kondisi operasi dan prosedur operasi reaktor
daya. Penyusunan BKO harus berdasarkan hasil analisis keselamatan reaktor daya
dan sesuai dengan tujuan desain, yang memuat ketentuan operasi pada saat
startup, operasi daya tinggi, shutdown, perawatan, pengujian dan pengisian ulang
bahan bakar (refuelling); batasan dan kondisi yang menjamin sistem
keselamatan termasuk fitur keselamatan teknis, melakukan fungsi yang sesuai
pada semua keadaan operasi, termasuk pada kondisi kecelakaan; dan batasan dan
kondisi yang mengharuskan operator, supervisor, petugas proteksi radiasi, teknisi
dan supervisor perawatan reaktor daya untuk mengambil tindakan.401
BKO terdiri atas batas keselamatan; pengesetan sistem keselamatan;
kondisi batas untuk operasi; persyaratan surveilan; dan persyaratan administrasi.

8.

Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Tapak Reaktor Daya untuk Aspek Kejadian Eksternal Akibat Ulah
Manusia

Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2009 tentang Batasan dan
Kondisi Operasi dan Prosedur Operasi Reaktor Daya, Pasal 2-4, hlm. 5
401

Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur Pemohon Evaluasi Tapak
(selanjutnya disebut “PET”) dalam melakukan evaluasi tapak reaktor daya untuk
aspek kejadian eksternal akibat ulah manusia yang tidak disengaja dan berasal
dari sumber di sekitar tapak yang tidak secara langsung terkait dengan status
operasi di Reaktor Daya, meliputi jatuhnya pesawat terbang; lepas fluida
berbahaya dan beracun; ledakan; kejadian eksternal lainnya yang diakibatkan ulah
manusia; dan bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas lain yang
pada tapak yang sama yang ditangani selama

terletak

tahap konstruksi, operasi, dan

dekomisioning.402
Peraturan Kepala BAPETEN ini tidak mengatur PET dalam melakukan
evaluasi tapak Reaktor Daya untuk aspek kejadian eksternal akibat ulah manusia
yang meliputi kegagalan struktur bendungan sebagai akibat ulah
modifikasi pada air tanah sebagai akibat kegiatan

manusia; dan

manusia.403

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan untuk memberikan ketentuan
teknis kepada PET dalam melakukan evaluasi tapak Reaktor Daya untuk aspek
kejadian eksternal akibat ulah manusia.

9.

Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Tapak Reaktor Daya untuk Aspek Geoteknik dan Pondasi Reaktor
Daya

402 Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak Reaktor Daya
untuk Aspek Kejadian Eksternal Akibat Ulah Manusia, Pasal 2, hlm. 4
403 Ibid.

Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur PET dalam melakukan
evaluasi tapak Reaktor Daya untuk aspek geoteknik dan pondasi Reaktor Daya
yang meliputi:404
1. aspek rekayasa geoteknik kondisi lapisan bawah permukaan dan tidak
membahas aspek geologi, kecuali bila aspek tersebut berpengaruh
langsung terhadap sistem pondasi;
2. program investigasi untuk memperoleh informasi kondisi lapisan bawah
permukaan yang memenuhi syarat untuk pembangunan Reaktor Daya;
3. profil geoteknik dan parameter yang sesuai untuk analisis geoteknik yang
diperlukan dalam desain Reaktor Daya;
4. pemantauan parameter geoteknik tapak;
5. metoda analisis yang sesuai untuk penilaian keselamatan tapak,
khususnya untuk penilaian terhadap dampak gempa bumi, termasuk
penentuan spektra respon spesifik tapak dan perkiraan potensi likuifaksi;
6. metoda analisis yang sesuai untuk penilaian keselamatan efek interaksi
statik dan dinamik antara tanah dan struktur, dan konsekuensinya pada
daya dukung dan penurunannya;
7. pekerjaan pondasi, termasuk konsekuensi pada profil dan parameter
geoteknik, perbaikan material pondasi yang mungkin dilakukan dan
pemilihan sistem pondasi yang sesuai dengan kapasitas tanah; dan
8. struktur bangunan tanah, termasuk lereng, dan bangunan yang tertanam
untuk penilaian keselamatan; dan
404 Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak Reaktor Daya
untuk Aspek Geoteknik dan Pondasi Reaktor Daya, Pasal 2, hlm. 3

9. metoda yang sesuai untuk analisis perilaku bangunan tersebut pada
kondisi beban statik dan dinamik.
Peraturan Kepala BAPETEN ini merupakan ketentuan teknis yang
bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada PET dalam melakukan
tapak berdasarkan aspek rekayasa geoteknik dan
Reaktor Daya; dan

pondasi untuk keselamatan

memberikan petunjuk bagi para perancang dalam melakukan

analisis dan mendukung penilaian aspek
keselamatan Reaktor Daya.
untuk para

evaluasi

geoteknik dan pondasi untuk

Peraturan Kepala BAPETEN ini juga digunakan

evaluator dalam proses perizinan.405

10. Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Tapak Reaktor Daya untuk Aspek Penentuan Distribusi Penduduk
di sekitar Tapak Reaktor Daya
Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur PET dalam melakukan
penentuan dispersi zat radioaktif di udara dan air, serta pertimbangan distribusi
penduduk dalam tapak Reaktor Daya yang meliputi: 406
a.

pengembangan deskripsi aspek meteorologi, hidrologi dan hidrogeologi
tapak;

b.

program untuk mengumpulkan data meteorologi dan hidrologi (air
pemukaan dan air tanah);

Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak Reaktor Daya
untuk Aspek Geoteknik dan Pondasi Reaktor Daya, Pasal 3, hlm. 3
405

Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak
Reaktor Daya untuk Aspek Penentuan Distribusi Penduduk di sekitar Tapak
Reaktor Daya, Pasal 2, hlm.5
406

c.

program untuk mengumpulkan data tentang distribusi penduduk untuk
menunjukkan kelayakan rencana kedaruratan yang efektif;

d.

pengaruh dari Reaktor Daya yang direncanakan terhadap penggunaan
tanah dan air di daerah tapak harus dievaluasi dan merupakan aspek yang
harus dipertimbangkan pada penyiapan rencana kedaruratan dan
penilaian pengaruh lingkungan;

e.

metoda untuk perhitungan konsentrasi dan laju deposisi zat radioaktif
akibat dispersi efluen di udara atau air; dan

f.

penggunaan data lingkungan yang terkait dengan model perhitungan
yang digunakan untuk memastikan bahwa tipe data yang digunakan tepat
menurut standar bagi tujuan pengaturan/pengawasan.
Peraturan Kepala BAPETEN ini tidak mencakup penentuan dispersi zat

radioaktif di udara dan air, serta pertimbangan distribusi penduduk dalam tapak
Reaktor Daya yang meliputi: a. arahan pada penilaian dosis pada penentuan tapak
Reaktor Daya; perhitungan dosis dan identifikasi karakteristik tapak yang
relevan terhadap pengaruh radiasi Reaktor Daya pada lingkungan lokal dan
wilayah; dan informasi terinci tentang metoda tertentu atau model matematis
tertentu.407
Peraturan Kepala BAPETEN ini merupakan ketentuan bagi PET yang
bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis mengenai studi dan penyelidikan
yang diperlukan untuk menilai dampak Reaktor Daya terhadap

masyarakat

Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak
Reaktor Daya untuk Aspek Penentuan Distribusi Penduduk di sekitar Tapak
Reaktor Daya, Pasal 3, hlm. 6
407

dan lingkungan hidup; memberikan petunjuk mengenai kelayakan penerapan
program

penanggulangan

keadaan

darurat

yang

efektif

dengan

mempertimbangkan fitur tapak yang relevan; memberikan petunjuk mengenai
penyelidikan yang berkaitan
air tanah,

dengan dispersi efluen di udara, air permukaan dan

dan distribusi penduduk; memberikan petunjuk cara menentukan

tapak yang dipilih

untuk Reaktor Daya memenuhi persyaratan dan kemungkinan

paparan radiologi dan bahaya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup
dikendalikan dalam batas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BAPETEN
terkait. 408

B. Infrastruktur
a. Energi
Program Nuklir Indonesia merupakan program Indonesia untuk membangun
dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir baik di bidang nonenergi maupun di bidang energi untuk tujuan damai. Pemanfaatan non-energi di
Indonesia sudah berkembang cukup maju. Sedangkan dalam bidang energi
(pembangkitan

listrik),

hingga

tahun

2011

Indonesia

masih

berupaya

mendapatkan dukungan publik, walaupun sudah dianggap kalangan internasional
bahwa Indonesia sudah cukup mampu dan sudah saatnya menggunakannya.409
Kegiatan pengembangan dan pengaplikasian teknologi nuklir di Indonesia
diawali dari pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitet tahun

Ibid.
Eko Madi Parmanto, Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Badan Tenaga Atom Nasional-BATAN, Wawancara, Kantor Pusat BATAN Jl. Kuningan Barat,
Mampang Prapatan Jakarta 12710, 11 September 2017.
408
409

1954. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap
kemungkinan adanya jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di lautan
Pasifik.
Dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang
iptek nuklir, pada tahun 1965 diresmikan pengoperasian reaktor atom pertama
(Triga Mark II) di Bandung. Kemudian berturut-turut, dibangun pula beberapa
fasilitas litbangyasa yang tersebar di berbagai pusat penelitian, antara lain Pusat
Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta (1966), Pusat Penelitian Tenaga
Atom GAMA, Yogyakarta (1967), dan Reaktor Serba Guna 30 MW (1987)
disertai fasilitas penunjangnya, seperti: fabrikasi dan penelitian bahan bakar, uji
keselamatan reaktor, pengelolaan limbah radioaktif dan fasilitas nuklir lainnya.410
Secara garis besar nuklir di Indonesia dikembangkan dalam 2 (dua)
klasifikasi besar yaitu untuk energi dan non-energi. Sejak tahun 1970-an
pemerintah Indonesia telah menggagas ide agar nuklir dikembangkan dalam
penggunaan energi listrik. Keinginan yang besar tersebut ditunjukkan dengan
mengadakan seminar-seminar yang melibatkan perguruan-perguruan tinggi di
Indonesia, Lembaga Litbang, dan Kementerian Energi. Hal ini dilakukan agar
adanya ide-ide baru yang terbentuk dari lembaga-lembaga terkait untuk
menerapkan energi nuklir dalam bidang pembangki listrik karena semakin
terbatasnya cadangan energi yang ada di Indonesia. Nuklir dipandang sebagai
sumber energi dengan potensi yang sangat besar yang ditunjukkan dengan
pengembangan energi nuklir dalam bidang teknologi, keselamatan dan telah

410

Ibid.

menerapkan energi nuklir dalam bentuk pembangunan PLTN di negara-negara
maju dan negara-negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara
yang akan mempertimbangkan pembangunan PLTN dengan segala keuntungan
yang dimiliki oleh energi nuklir. Kesiapan pemerintah Indonesia untuk
membangun PLTN ditunjukkan dengan mempersiapkan penguasaan teknologi
dan mencari sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas untuk pengembangan
energi nuklir. Teknologi dan sumber daya manusia merupakan hal yang terkait
dan bersinergi, yang telah disosialisasikan ke masyarakat.411
Pada tahun 1987, dengan semangat yang tinggi, Indonesia membangun
fasilitas nuklir yang sangat canggih, fasilitas tersebut terkait dengan upaya untuk
penguasaan teknologi. Reaktor ini merupakan fasilitas utama dalam penguasaan
teknologi atau sebagai reaktor riset yang mencakup teknologi pengoperasian,
pembangunan, perawatan, dan pembinaan sumber daya manusia dalam
pengoperasian, dengan adanya fasilitas reaktor nuklir tersebut adalah fasilitas
yang cukup memadai untuk penguasaan teknologi. Untuk penelitian, reaktor riset
telah dibuat di Indonesia, yaitu:412
- Bandung, Jawa Barat. Pusat Penelitian Tenaga Nuklir (PPTN) Bandung.
(reaktor Triga Mark II - berkapasitas 250 kW diresmikan 1965, kemudian
ditingkatkan kapasitasnya menjadi 2 MW pada tahun 2000 ).
- Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (Reaktor penelitian nuklir
Kartini - kapasitas 100 kW operasi sejak 1979).

411 Eko Madi Parmanto, Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Badan Tenaga Atom Nasional-BATAN, Wawancara, Kantor Pusat BATAN Jl. Kuningan Barat,
Mampang Prapatan Jakarta 12710, 11 September 2017.
412 Ibid.

- Serpong (Banten). (reaktor penelitian nuklir MPR RSG-GA Siwabessykapasitas 30 MW diresmikan tahun 1987).
Berbagai lokasi yang dipelajari kelayakannya sebagai calon tapak untuk
membangun reaktor untuk memproduksi PLTN di Muria, Jawa Tengah dan
Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Selain pembangunan reaktor, ada pula fasilitas untuk pengelolaan limbah
radioaktif, yang merupakan salah satu sumber kekhawatiran masyarakat, serta
adapula fasilitas untuk membuat bahan bakar nuklir, fasilitas pengembangan
keselamatan berupa simulator yang digunakan untuk para peneliti-peneliti
BATAN jika suatu reaktor terjadi anomali atau penyimpangan dari kondisi
normal, ujicoba kapasitas yang dinaikkan dan diturunkan, dan ujicoba jika listrik
padam dan dari ujicoba yang dilakukan memerlukan upaya yang serius. Sehingga
jika Indonesia memiliki PLTN, Indonesia dapat mengoperasikan PLTN tersebut
dengan aman dan selamat dalam bidang teknologi. Dalam bidang sumber daya
alam, BATAN bekerjasama dengan lembaga terkait yang berpengalaman telah
melakukan eksplorasi diberbagai tempat di Indonesia, misalnya di Kalimantan, di
Sulawesi, di Papua dan memetakan seberapa banyak bahan bakar uranium yang
dimiliki oleh Indonesia. Hasil pemetaan tersebut akan diproses untuk menentukan
supply kebutuhan Indonesia dalam jangka panjang.413

b. Non-energi
1. Pertanian
Eko Madi Parmanto, Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama Badan
Tenaga Atom Nasional-BATAN, Wawancara, Kantor Pusat BATAN Jl. Kuningan Barat,
Mampang Prapatan Jakarta 12710, 11 September 2017.

Dalam bidang non-energi, nuklir telah digunakan dalam berbagai bidang,
misalnya dibidang pertanian, industri, kesehatan, lingkungan, dan tata guna air.
Dalam bidang pangan, nuklir digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi
agar tercapainya kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia, dan untuk
menghindari terjadinya krisis pangan.
Teknologi nuklir dapat menjadi salah satu teknologi yang digunakan
dalam bidang ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produktifitas,
mencegah penyakit atau hama pangan, terhadap perubahan iklim, terhadap mutasi
tanaman, dan pengawetan makanan, sehingga dengan teknik radiasi tersebut biji
tanaman pangan dapat dikuatkan, meningkatkan produksi, tahan kekeringan, dan
dapat digunakan untuk bahan pangan pasca panen yang rentan. Sistem radiasi,
dapat digunakan untuk membunuh mikroba, jamur, dan pembusuk dalam bahan
makanan, serta untuk proses pengawetan makanan seperti dalam produk hewani
dan nabati.414

2. Industri
Dalam bidang industri, teknologi nuklir digunakan untuk proses eksplorasi
minyak dan gas, untuk menentukan sifat dari litografi 415 maupun porositas 416 ,

Eko Madi Parmanto, Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Badan Tenaga Atom Nasional-BATAN, Wawancara, Kantor Pusat BATAN Jl. Kuningan Barat,
Mampang Prapatan Jakarta 12710, 11 September 2017.
415 Litografi adalah sebuah metode untuk percetakan di ats permukaan licin, dan juga
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Systems.
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Porositas adalah ukuran dari ruang kosong di antara material, dan
merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume, yang
bernilai antara 0 dan 1, atau sebagai persentase antara 0-100%.
416

sistemn radiasi energi nuklir juga dapat membantu perancangan konstruksi jalan,
mengukur kelembapan dan kepadatan tanah, aspal, dan beton.
Sistem radiasi energi nuklir digunakan untuk radiografi industri, penentuan
homogenitas proses, pengelolaan lingkungan dalam studi kelayakan alat dan
bahan perusahaan yang bergerak dalam bidan engineering, modifikasi bahan
untuk memproduksi plastik bermutu tinggi dengan proses iradiasi, penanggalan
radiokarbon yang dimanfaatkan untuk penentuan usai bangunan maupun benda
kuno dalam bidan arkeologi, teknik logging untuk mengukur kedalaman lubanglubang bor dengan kedalaman di bawah tanah untuk mengamati adanya gas dan
minyak bumi di dalam suatu lapisan tanah, mengontrol ketebalan bahan,
pengawetan bahan kayu dan barang-barang seni, serta untuk mengetahui adanya
cacat pada material.417

3. Lingkungan
Dalam bidang lingkungan, terdapat beberapa kawasan industri yang
seringkali ditemukan membuang limbahnya ke tempat yang tidak semestinya.
Dengan menggunakan teknik aktifasi analisis neutron, dapat menganalisis sampel.
Sampel tersebut ditembakkan dengan neutron dan spektrum-spektrum sinar
sehingga dapat menunjukkan unsur apa saja dan berapa besar kandungannya.
Sehingga jika hal ini dapat dilakukan untuk mengambil sampel udara, air laut dan
air sungai dapat diketahui jika hal-hal tersebut tercemar atau tidak. Sehingga dapat
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dengan mudah membantu pemerintah Indonsia

dalam hal memantau kondisi

lingkungan terhadap polutan dan menjadi pertimbangan kebijakan.418

4. Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, teknologi nuklir digunakan untuk ilmu
kedokteran nuklir yang menggunakan sumber radiasi terbuka yang berasal dari
disintegrasi inti radionuklida buatan, untuk mempelajari perubahan fisiologi,
anatomi dan biokimia, sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi
dan penelitian kedokteran. Pada kedokteran nuklir, radioisotop dapat dimasukkan
ke dalam tubuh pasien (studi invivo) maupun hanya direaksikan saja dengan
bahan biologis antara lain darah, cairan lambung, urine da sebagainya, yang
diambil dari tubuh pasien yang lebih dikenal sebagai studi in-vitro (dalam gelas
percobaan). Pemeriksaan kedokteran nuklir banyak membantu dalam menunjang
diagnosis berbagai penyakitseperti penyakit jantung koroner, penyakit kelenjar
gondok, gangguan fungsi ginjal, menentukan tahapan penyakit kanker dengan
mendeteksi penyebarannya pada tulang, mendeteksi pendarahan pada saluran
pencernaan makanan dan menentukan lokasinya, serta masih banyak lagi yang
dapat diperoleh dari diagnosis dengan penerapan teknologi nuklir yang pada saat
ini berkembang pesat. Disamping membantu penetapan diagnosis, kedokteran
nuklir juga berperanan dalam terapi-terapi penyakit tertentu, misalnya kanker
kelenjar gondok, hiperfungsi kelenjar gondok yang membandel terhadap
pemberian obat-obatan non radiasi, keganasan sel darah merah, inflamasi

418
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(peradangan)sendi yang sulit dikendalikan dengan menggunakan terapi obatobatan biasa. Bila untuk keperluan diagnosis, radioisotop diberikan dalam dosis
yang sangat kecil, maka dalam terapi radioisotop sengaja diberikan dalam dosis
yang besar terutama dalam pengobatan terhadap jaringan kanker dengan tujuan
untuk melenyapkan sel-sel yang menyusun jaringan kanker itu.419
Di Indonesia, kedokteran nuklir diperkenalkan pada akhir tahun 1960an,
yaitu setelah reaktor atom Indonesia yang pertama mulai dioperasikan di
Bandung. Beberapa tenaga ahli Indonesia dibantu oleh tenaga ahli dari luar negeri
merintis pendirian suatu unit kedokteran nuklir di Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknik Nuklir di Bandung. Unit ini merupakan cikal bakal Unit
Kedokteran Nuklir RSU Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Universitas
Padjadjaran. Menyusul kemudian unit-unit berikutnya di Jakarta (RSCM, RSPP,
RS Gatot Subroto) dan di Surabaya (RS Sutomo). Pada tahun 1980-an didirikan
unit-unit kedokteran nuklir berikutnya di RS sardjito (Yogyakarta) RS Kariadi
(Semarang), RS Jantung harapan Kita (Jakarta) dan RS Fatmawati (Jakarta).
Dewasa ini di Indonesia terdapat 15 rumah sakit yang melakukan pelayanan
kedokteran nuklir dengan menggunakan kamera gamma, di samping masih
terdapat 2 buah rumah sakit lagi yang hanya mengoperasikan alat penatah ginjal
yang lebih dikenal dengan nama Renograf.420
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Teknologi nuklir tidak hanya digunakan dalam bidang ilmu kedokteran
nuklir, tetapi juga digunakan untuk teknik pengaktifan neutron, penentuan
kerapaan tulang, dengan bone densitometer, three dimentional conformal
radiotheraphy (3d-Crt), dan steriliasi alat kedokteran.

C. Sumber Daya Manusia
Penyiapan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut “SDM) adalah suatu
pekerjaan awal dalam rangka pembangunan PLTN, Indonesia merupakan negara
yang sedang mengusung pembangunan PLTN, maka penyiapan SDM harus
ditangani

dengan

sungguh-sungguh.

421

Atas

dasar

implikasi

praktis,

dikembangkan usaha penyiapan SDM melalui perguruan tinggi, institusi
pendidikan dan pelatihan, termasuk Pusdiklat BATAN yang memiliki fasilitas
nuklir di Indonesia (reaktor dan laboratorium nuklir). Kerjasama antara Pusdiklat
BATAN dengan lembagalembaga lain yang terkait dengan PLTN, seperti
BAPETEN, PLN, Departemen ESDM dapat membentuk Diklat Introduksi Energi
Nuklir sebagai usaha penyiapan SDM berkualifikasi nuklir.

422

Systematic

Approach To Training (selanjutnya disebut “SAT) adalah suatu sistem pendidikan
dan pelatihan untuk menghasilkan SDM yang berkualifikasi di bidang nuklir yang
diperlukan oleh suatu proyek PLTN. SAT ini telah digunakan oleh negara-negara
yang memiliki PLTN, karena telah terbukti dapat menghasilkan (attaining) dan

SONG SUK CHAE, 1995, End Of Mission Report, Support For The The
First Nuclear Power Plant (INS/4/028-08), IAEA, Viena.
422 Tecdoc 525, 1998, Guide Book On Training To Establish And Maintain
The Qualification And Competence Of Nuclear Power Plant Oprations
Personnel, IAEA, Vienna, pp. 11- 21, 146-151.
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memelihara (maintaining) kompetensi SDM di bidang nuklir. IAEA sendiri telah
merekomendasikan SAT sebagai sistem pendidikan dan pelatihan untuk
digunakan oleh negara yang akan memulai proyek PLTN.423
Tercantum pada UU No. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan
jangka panjang 2005-2025 bahwa Indonesia sudah mulai memanfaatkan tenaga
nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan
secara ketat pada RPJM ke III yaitu antara tahun 2015-2019. Karena program
pengembangan SDM merupakan kegiatan yang membutuhkan komitmen jangka
panjang maka kegiatan penyiapan SDM PLTN harus segera dilaksanakan
walaupun sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk
memulai pembangunan PLTN. Sehingga, Kementerian ESDM pada tahun 2008
membentuk Tim nasional “pengembangan SDM PLTN”, dimana Kementerian
ESDM bekerjasama dengan kementerian Tenaga Kerja, kementerian Riset dan
Teknologi, BATAN, BAPETEN, serta PLN. Salah satu tugas yang telah
dilaksanakan adalah penyusunan dokumen teknis yang membahas:424
1. Kebutuhan personil PLTN yang mencakup kebutuhan kuantitatif dan
kualitatif untuk setiap posisi di fasilitas PLTN, serta persyaratan
pendidikan, pengalaman, dan pelatihannya.

Wisnu Arya Wardhana, 2006, Penyiapan SDM Untuk Persiapan,
Pembangunan dan Pengoperasian PLTN Di Indonesia, Hasil penelitian untuk
Orasi Ilmiah Widyaiswara Utama, PudiklatBATAN Jakarta, hlm. 128
424 Hendriyanto Haditjahyono, 2010, Penyiapan SDM Untuk PLTN
Pertama di Indonesia-ISSN 1978-0176, STTN_BATAN dan Fakultas Saintek
UIN SUKA dalam Seminar Nasional VI SDM Teknologi Nuklir, Yogyakarta,
hlm. 843
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2. Infrastruktur pengembangan SDM yang telah ada saat ini di Indonesia,
meliputi sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi personil.
3. Rencana tindak penyiapan personil PLTN yang meliputi penyusunan
Standar Kompetensi Personil dan skema pelatihan bagi personil PLTN.
Selain itu, Pusdiklat – BATAN juga telah mulai melakukan beberapa
kegiatan yang berkaitan dengan rencana pembangunan PLTN, yaitu menyiapkan
fasilitas pelatihan PLTN serta menyelenggarakan pelatihan dasar tenaga nuklir
(“Reactor Engineering and Safety I”) yang merupakan adopsi dari pelatihan
serupa yang diselenggarakan oleh Nuclear Human Resource Development Center
(NuHRDeC) – Japan Atomic Energy Agency (JAEA).425
Kepala BATAN, Djarot Sulistyo Wisnu Broto mengatakan bahawa SDM
Indonesia sudah mampu membangun dan mengelola PLTN. Berdasarkan survei
yang dilakukan oleh BATAN pada tahun 2015, penerimaan masyarakat Indonesia
terhadap PLTN semakin meningkat. Survei yang melibatkan 4.000 responden
menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap PLTN meningkat menjadi
75 persen dari 70 persen pada tahun 2014.426
Langkah pasti yang ditempuh oleh BATAN untuk mengembangkan SDM
Indonesia dalam teknologi nuklir adalah dengan mendirikan infrastruktur
pengembangan SDM yaitu dengan adanya pendidikan ketenaganukliran di
universitas-universitas dalam negeri seperti:427
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- Universitas Gajah Mada – Yogyakarta: menawarkan program studi Teknik
Nuklir di Jurusan Teknik Fisika – Fakultas Teknik untuk jenjang S1.
- Institut Teknologi Bandung – Bandung: menawarkan spesialisasi Ffisika
Reaktor di Jurusan Fisika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam dan spesialisasi PLTN di program studi “new and renewable
energy” - Fakultas Teknik untuk jenjang S1, S2, dan S3.
- Universitas Indonesia – Jakarta: menawarkan program studi Fisika Medik
di Jurusan Teknik Fisika – Fakultas Teknik untuk jenjang S1 dan S2.
- Universitas Padjadjaran – Bandung: menawarkan spesialisasi “nuclear
medicine” di Fakultas Kedokteran untuk jenjang S2 (spesialis I).
Disamping beberapa perguruan tinggi negeri, BATAN juga mempunyai
sekolah kedinasan, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) di Yogyakarta.
STTN merupakan pendidikan jenjang diploma 4 (D4) yang mempunyai 3 (tiga)
program studi yaitu elektromekanik, instrumentasi, dan teknokimia. Pusat
Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) – BATAN dibentuk pada tahun 1980
mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang iptek
nuklir. Pusdiklat menyelenggarakan pelatihan ketenaganukliran bagi staf BATAN
maupun bagi masyarakat pengguna teknologi nuklir.428
Jenis pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pusdiklat – BATAN
(pelatihan swa-kelola) dikelompokkan menjadi:
1. Isotop dan Radiasi
2. Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Nuklir

428
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3. Instalasi dan Instrumentasi Nuklir
4. Reaktor dan Energi Nuklir
5. Keselamatan Nuklir dan Radiasi
Selain menyelenggarakan pelatihan secara swakelola (in-house training),
Pusdiklat – BATAN juga mengelola atau mengirimkan staf untuk mengikuti
pelatihan (training) ke luar negeri dalam kerangka kerjasama dengan negara lain
atau institusi internasional/ regional lain, misalnya pengiriman beberapa staf
teknis ke Korea dan Jepang untuk mempelajari teknologi PLTN.
Dalam

rangka

memenuhi

persyaratan

keselamatan

juga

ketentuan

internasional, beberapa posisi atau jabatan yang berkaitan dengan keselamtan
nuklir atau radiasi hanya dapat dilakukan oleh personil yang memiliki Surat Izin
Bekerja (selanjutnya disebut “SIB”). Sehingga BATAN melakukan kerjasama
dengan BAPETEN untuk mengadakan sertifikasi personil yang ditunjukkan
dengan

sistem

atau

mekanisme

untuk

memperoleh

lisensi

di

bidang

ketenaganukliran dengan posisi atau jabatan yang harus memiliki lisensi atau SIB,
berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN No. 10 Tahun 2008 adalah sebagai
berikut:429
1.

Petugas Proteksi Radiasi instalasi nuklir

2.

Operator and Supervisor Reaktor

3.

Petugas dan Teknisi Perawatan Reaktor

4.

Pencatat dan Pengawas Bahan Nuklir

429

Peraturan Kepala BAPETEN No. 10 Tahun 2008

Memang ketentuan tersebut di atas ditujukan untuk reaktor nuklir penelitian,
tetapi karena PLTN juga merupakan fasilitas nuklir (reaktor nuklir) maka
nampaknya ketentuan tersebut akan diberlakukan juga untuk fasilitas PLTN.
Sebagai tambahan, Kementerian ESDM juga memberlakukan sertifkasi personil
bagi para operator pembangkit tenaga listrik konvensional sehingga para operator
PLTN perlu memenuhi dua persyaratan tersebut.
Proyek pembangunan PLTN pertama di Indonesia diasumsikan akan
mengambil skema “turn-key project” sehingga program penyiapan SDM PLTN
lebih dititik-beratkan pada SDM yang akan terlibat dalam pengoperasian PLTN
secara komersial. Sedangkan pada tahap konstruksi fisik, SDM Indonesia
tentunya lebih siap karena sudah berpengalaman membangun berbagai jenis
pembangkit listrik konvensional. Pada dasarnya kompetensi personil untuk
mengoperasikan PLTN dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagi yang bekerja di
daerah nuklir (nuclear island) dan di daerah bukan-nuklir (non nuclear island).430
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Gambar 7. Pembagian Daerah Kerja di PLTN.
Sumber: Hendriyanto Haditjahyono, 2010, Penyiapan SDM Untuk
PLTN Pertama di Indonesia-ISSN 1978-0176, STTN_BATAN dan
Fakultas Saintek UIN SUKA dalam Seminar Nasional VI SDM
Saat ini Indonesia belum mempunyai PLTN walaupun begitu Indonesia sudah
mengoperasikan banyak pembangkit listrik, misalnya PLTU, PLTD, PLTG dan
sebagainya. Oleh sebab itu, sebenarnya sudah banyak SDM yang kompeten untuk
bekerja di PLTN khususnya di daerah bukan-nuklirnya, dengan sedikit
penambahan kompetensi dasar ketenaganukliran.
Skema di bawah menunjukkan bahwa semua personil yang bekerja di PLTN,
baik di nuclear island maupun non nuclear island harus mempunyai kompetensi
dasar ketenaganukiran, yaitu dengan mengikuti Pelatihan Dasar Tenaga Nuklir.
Setelah itu, mereka akan terbagi menjadi dua kelompok tergantung dari daerah
kerjanya, bagi yang bekerja di daerah nuclear island harus memiliki kompetensi

khusus kenukliran, sedangkan yang bekerja di daerah non nuclear island harus
memiliki kompetensi khusus kelistrikan.431
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Gambar 5. Skema Pengembangan Personil Pengoperasian PLTN.
Sumber: Hendriyanto Haditjahyono, 2010, Penyiapan SDM Untuk
PLTN Pertama di Indonesia-ISSN 1978-0176, STTN_BATAN dan
Fakultas Saintek UIN SUKA dalam Seminar Nasional VI SDM
Teknologi Nuklir, Yogyakarta, hlm. 843
Bila keputusan pemerintah untuk memulai pembangunan PLTN sudah
diterbitkan maka akan banyak sekali permintaan penyelenggaraan pelatihan
tentang PLTN, oleh sebab itu BATAN perlu mengantisipasi kebutuhan tersebut
dengan menyiapkan fasilitas pelatihan khusus untuk PLTN. Penyiapan fasilitas
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pelatihan ini meliputi empat aspek yaitu aspek organisasi, instruktur, program
pelatihan, serta aspek sarana dan prasarana pelatihan. Tugas fasilitas pelatihan
PLTN adalah melaksanakan pelatihan dasar bagi personil yang akan bekerja di
fasilitas PLTN serta pelatihan kualifikasi dan penyegaran bagi pekerja di fasilitas
PLTN, sedangkan fungsinya adalah:432
1.

menganalisis kebutuhan pelatihan, mendisain dan mengembangkan
pelatihan, menyelenggarakan pelatihan dan mengevaluasi pelatihan.

2.

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan, serta pengelolaan
pengetahuan.

3.

melaksanakan

urusan

administrasi

kepegawaian,

keuangan,

dan

perlengkapan.
Saat ini, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, beberapa fungsi
dari fasilitas pelatihan PLTN tersebut di atas sudah dilaksanakan oleh Pusdiklat –
BATAN dengan dukungan fasilitas laboratorium unit kerja BATAN yang lain
misalnya Pusat Reaktor Serba Guna (PRSB) dan Pusat Teknologi Akselerator dan
Proses Bahan (PTAPB). Beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan pada tahun
2010 ini oleh Pusdiklat – BATAN didukung para pakar dari beberapa unit kerja
lain adalah:433
1.

Penyusunan dokumen Standar Latih Kompetensi (SLK) yang merupakan
pedoman teknis (akademik) untuk menyelenggarakan pelatihan, yang
antara lain meliputi kurikulum, silabus, dan rencana pengajaran. Dokumen

Ibid.
Hendriyanto Haditjahyono, 2010, Penyiapan SDM Untuk PLTN Pertama di IndonesiaISSN 1978-0176, Op. Cit., hlm. 846
432
433

ini mengacu pada Standar Kompetensi Personil (SKP) yang telah disusun
oleh Tim Nasional HRD PLTN.
2.

Penyiapan instruktur pelatihan yaitu dengan mengirimkan 3 (tiga) staf
BATAN untuk mengikuti TOT di Nuclear Human Resource Development
Center (NuHRDeC) – Japan Atomic Energy Agency (JAEA) selama 2
(dua) bulan dengan topik “Reactor Engineering” dan “Reactor Safety”.

3.

Penyelenggaraan pelatihan “Reactor Engineering and Safety Level I” yang
akan menjadi “embrio” pelatihan dasar tenaga nuklir bagi semua personil
PLTN (level 0 pada peta standar kompetensi personil PLTN). Pelatihan ini
merupakan adopsi dari pelatihan serupa yang diselenggarakan NuHRDeC
– JAEA dan mendapat bantuan teknis berupa tenaga pengajar dari Jepang.

4.

Peluncuran program beasiswa S1 untuk bidang studi pendukung iptek
nuklir. Dengan adanya program beasiswa ini ketertarikan generasi muda
terhadap bidang studi pendukung iptek nuklir diharapkan meningkat
sehingga akan tersedia sarjana kenukliran dengan jumlah yang mencukupi
di masa yang akan datang.

D. Penerapan Paris Agreement (National Determined Contribution - NDC)
For Combatting the Climate Change Impacts
Indonesia merupakan negara yang sedang bertumbuh dengan demokrasi yang
stabil dan populasi keempat terbanyak di dunia. Walaupun pertumbuhan ekonomi
masih terus meningkat selama dekade terakhir, sekitar 11% populasi Indonesia
masih berada di bawah garis kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan,

Pemerintah Indonesia memproyeksikan pembangunan ekonomi setidaknya
mencapai 5% per tahun untuk menurunkan laju kemiskinan di bawah 4% di tahun
2025 sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang, antara lain “bahwa setiap
orang berhak memperoleh hidup yang layak dan sehat”. Mengingat dampak
perubahan iklim mulai dirasakan, Indonesia masih terus mencari keseimbangan
pembangunan di masa kini dan masa datang serta prioritas pengentasan
kemiskinan. 434
Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia mencanangkan target penurunan
emisi GRK sebesar 26% di tahun 2020, dan sampai dengan 41% apabila terdapat
dukungan internasional, dibandingkan terhadap skenario business as usual di
tahun 2020. Pemerintahan Indoesia saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden
Joko Widodo, telah menentukan 9 (sembilan) aksi prioritas pembangunan
nasional yang dituangkan melalui Nawa Cita. Nawa Cita melingkupi antara lain
melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
negara, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional. Misi Nawa Cita tersebut sejalan dengan komitmen nasional menuju
arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintassektoral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

434 National Determined Contribution Indonesia, dikutip dari http://www4.unfccc.int/
ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitt
ed%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf, diakses pada 16 Oktober 2017
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Mengingat posisi penting Indonesia secara geografis dalam global ocean
conveyor belt (thermohaline circulation), negara kepulauan terbesar dan hutan
hujan tropisnya yang kaya akan keanekaragaman hayati, tingginya cadangan nilai
karbon dan sumber daya energi dan mineral, Indonesia dikenal akan perannya
dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Namun, Indonesia juga rentan
terhadap bencana alam yang akan diperparah dengan terjadinya perubahan iklim,
terutama di daerah dataran rendah di seluruh nusantara. Oleh karena itu Indonesia
memandang bahwa upaya komprehensif adaptasi dan mitigasi berbasis lahan dan
laut sebagai sebuah pertimbangan strategi dalam mencapai ketahanan iklim terkait
pangan, air dan energi.
Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia menguraikan transisi
Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim. NDC
tersebut menggambarkan peningkatan aksi dan kondisi yang mendukung selama
periode 2015-2019 yang akan menjadi landasan untuk menentukan tujuan lebih
ambisius setelah tahun 2020, yang akan berkontribusi dalam upaya untuk
mencegah kenaikan termperatur global sebesar 2oC dan mengejar upaya
membatasi kenaikan temperature global sebesar 1.5oC dibandingkan masa praindustri. Untuk periode 2020 dan seterusnya, Indonesia memandang pencapaian
ketahanan iklim kepulauan merupakan sebuah hasil dari pelaksanaan program
adaptasi-mitigasi dan strategi penurunan risiko bencana yang komprehensif.
Indonesia telah menentukan tujuan ambisius mengenai konsumsi dan produksi
keberlanjutan terkait pangan, air dan energi. Tujuan ini akan dapat dicapai melalui
pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, memperbaiki layanan dasar kesehatan

dan pendidikan, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam
berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.435
Pengurangan emisi GRK dilakukan dengan upaya mitigasi dan adaptasi.
Upaya mitigasi dilakukan dengan mengambil langkah-langkah signifikan untuk
mengurangi emisi dari sektor berbasis lahan dengan mengambil kebijakan
moratorium penebangan hutan primer dan pelarangan konversi dari hutan yang
tersisa dengan kegiatan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, restorasi
fungsi-fungsi ekosistem, serta pengelolaan hutan berkelanjutan yang termasuk
perhutanan sosial melalui partisipasi aktif sektor swasta, usaha kecil dan
menengah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan kelompok
masyarakat yang paling rentan, terutama Masyarakat Hukum Adat, dan
perempuan - baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi. Pendekatan
dengan skala lanskap dan pengelolaan berbasis ekosistem dengan peranan
pemerintah daerah, merupakan hal penting dalam menjamin manfaat yang lebih
besar dan berkelanjutan dari inisiatif-inisiatif tersebut. 436
Di sektor energi, Indonesia telah menentukan kebijakan bauran energi. Selain
itu juga telah ditetapkan kebijakan nasional mengenai pengembangan sumber
energi bersih. Secara kolektif, kebijakan ini akan menempatkan Indonesia ke arah
jalur dekarbonisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan

435 National Determined Contribution Indonesia, dikutip dari http://www4.unfccc.int/
ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitt
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Energi Nasional menetapkan ambisi untuk melakukan transformasi, di tahun 2025
dan 2050, bauran penyediaan energi utama sebagai berikut: 437
1. Energi baru terbarukan setidaknya sebesar 23% ditahun 2025 dan
setidaknya sebesar 31% di tahun 2050;
2. Minyak harus lebih kecil dari 25% di tahun 2025 dan lebih kecil dari 20%
di tahun 2050;
3. Batubara paling sedikit 30% di tahun 2025 dan paling sedikit 25% di
tahun 2050;
4. Gas setidaknya paling sedikit 22% di tahun 2025 dan paling sedikit 24%
di tahun 2050 .
Di sektor pengelolaan limbah, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
mengembangkan strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas kebijakan
dan kapasitas institusi di tingkat lokal, meningkatkan kapasitas pengelolaan
limbah cair perkotaan, mengurangi limbah yang dibuang ke landfill melalui
pendekatan “Reduce, Reuse, Recycle”, dan pemanfaatan sampah dan limbah untuk
energi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lebih jauh menurunkan emisi
GRK dari sektor pengelolaan limbah di tahun 2030 dan seterusnya melalui
pengembangan kebijakan yang komprehensif dan koheren, penguatan institusi,
peningkatan mekanisme keuangan dan pendanaan, inovasi teknologi, dan
pendekatan sosial-budaya.438

437 National Determined Contribution Indonesia, dikutip dari http://www4.unfccc.int/
ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitt
ed%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf, diakses pada 16 Oktober 2017
pukul 22:11 WITA
438 Ibid.

Dalam upaya adaptasi dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan
Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang menyediakan
kerangka untuk berbagai inisiatif adaptasi yang telah diarus-utamakan ke dalam
perencanaan pembangunan nasional.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan aksi untuk mengkaji dan
memetakan kerentanan regional sebagai dasar dari sistem informasi adaptasi, serta
memperkuat kapasitas institusi dan menetapkan kebijakan maupun peraturan
terkait perubahan iklim di tahun 2020. Tujuan jangka menengah dari strategi
adaptasi perubahan iklim di Indonesia adalah untuk menurunkan risiko pada
semua sektor pembangunan (pertanian, sumber daya air, ketahanan energi,
kehutanan, maritim dan perikanan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, dan
sistem perkotaan) pada tahun 2030 melalui penguatan kapasitas lokal, pengelolaan
pengetahuan yang meningkat, kebijakan yang konvergen tentang adaptasi
perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan penerapan teknologi yang
adaptif. 439
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Perkembangan pengaturan energi nuklir dalam lingkup internasional
terdiri dari konvensi-konvensi tentang safety, security, dan liability yang
dibentuk untuk menjamin keamanan dan keselamatan negara-negara
pihak. Dalam lingkup regional, terdapat perjanjian yang mengikat para
pihak secara regional tentang pemanfaatan energi nuklir di regional Uni
Eropa dan dalam regional ASEAN. Secara nasional, terdapat UndangUndang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang berlaku di
Indonesia. Perkembangan pengaturan energi nuklir menegaskan adanya
perlindungan hukum secara umum yang diatur dalam ketentuan hukum
terdahulu dan mengatur tentang perlindungan hukum secara khusus pada
masa sekarang. Sedangkan dalam kaitan energi nuklir untuk mengurangi
dampak perubahan iklim, terdapat 3 (tiga) regulasi internasional yaitu
United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),
Kyoto Protocol, dan Paris Agreement.
2. Implementasi pengaturan energi nuklir di negara maju dan negara
berkembang dilaksanakan dengan adanya pemanfaatan, standarisasi
keamanan, dan penerapan National Determined Contribution (NDC) yang
merupakan komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca. Pemanfaatan energi nuklir di negara maju ditunjukkan dengan

adanya penggunaan PLTN sebagai salah satu alternatif energi, sedangkan
pemanfaatan energi nuklir di negara berkembang ditunjukkan rencana
pembangunan PLTN. Standarisasi keamanan di negara maju dan
berkembang berdasarkan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dan
penerbitan Undang-Undang Nasional dalam pengawasan IAEA. Penerapan
NDC ditunjukkan dengan menyerahkan First INDC untuk dilaksanakan
pada tahun 2020 dalam komitmen negara maju dan negara berkembang
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
3. Kesiapan Indonesia dalam menerapkan energi nuklir sebagai energy for
sustainable development dilakukan dengan meratifikasi konvensi-konvensi
internasional, menerbitkan Undang-undang, serta menerbitkan regulasi
dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dalam bidang infrastruktur,
Indonesia telah memiliki 3 (tiga) reaktor penelitian yang digunakan untuk
penguasaan teknologi, juga didukung dengan sumber daya manusia yang
dimiliki oleh Indonesia telah mampu untuk menerapkan ilmu pengetahuan
di bidang ketenaganukliran. Kesiapan Indonesia juga tertulis dalam
National

Determined

Contribution

Indonesia

dimana

Indonesia

berkomitmen untuk menurunkan 26% emisi gas rumah kaca di tahun 2020,
dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional.

B. Saran
1. IAEA sebagai lembaga tertinggi di bawah PBB agar selalu mengadakan
review terhadap konvensi-konvensi internasional yang perlu diamandemen

agar terciptanya security, safety, dan safeguards yang benar-benar dapat
menjamin keselamatan dan keamanan negara-negara yang menggunakan
energi nuklir dan negara-negara yang akan membangun PLTN.
2. Implementasi pegaturan energi nuklir di negara maju dan berkembang
telah dilaksanakan dengan meratifikasi konvensi-konvensi tentang
keselamatan dan keamanan nuklir yang pengawasannya dilakukan oleh
IAEA dan dituangkan dalam Integrated Regulatory Review Service (IRRS)
Mission setiap negara yang telah memiliki PLTN dan negara yang sedang
dalam perencanaan membangun PLTN, sehingga dengan adanya
keamanan yang tinggi energi nuklir menjadi salah satu alternatif energi
untuk menurunkan emisi GRK yang dapat digunakan untuk pembangunan
berkelanjutan.
3. Dengan adanya regulasi-regulasi yang dibentuk oleh pemerintah
Indonesia, penguatan teknologi, dan SDM berkualitas, Indonesia telah siap
untuk menerapkan energi nuklir sebagai alternatif energi di Indonesia.
PLTN akan memberikan multiflier effect dalam pertumbuhan ekonomi
nasional. Namun, pemerintah harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan
PLTN kepada masyarakat serta lebih aktif mengajak masyarakat untuk
berpartisipasi dalam rencana pembangunan PLTN, sehingga diperoleh
kesamaan pendapat antara elemen masyarakat untuk menerapkan energi
nuklir.
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