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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum
1.1.1 Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir
Deputi Bidang Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan
bakar nuklir. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir
menyelenggarakan fungsi:
a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi energi dan daur
bahan nuklir
b) pengendalian terhadap kebijakan teknis di pengembangan teknologi energi dan daur
bahan nuklir
c) pelaksanaan pengembangan teknologi energi dan daur bahan nuklir sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Kepala BATAN
d) pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengembangan teknologi energi dan
daur bahan nuklir
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN

Deputi Bidang Teknologi Nuklir terdiri atas lima unit kerja yaitu:
a) Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir (PTBGN);
b) Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN);
c) Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN);
d) Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN); dan
e) Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR)

1.1.2 Perkembangan Peran Teknologi Energi Nuklir bagi Pembangunan Nasional
Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia memiliki sejarah yang
panjang, dan sampai saat ini iptek nuklir telah berkembang pesat dan telah memberikan
kontribusi dalam berbagai sektor kehidupan. Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran mengamanatkan BATAN sebagai badan pelaksana, dengan tugas dan
fungsi menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi
dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi
bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan,
dan pengelolaan limbah radioaktif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut,
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langkah-langkah strategis telah dilakukan melalui program dan kegiatan penelitian,
pengembangan dan pendayagunaan iptek nuklir secara aman dan selamat untuk
meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
Pada fokus bidang energi kegiatan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan iptek
nuklir diarahkan pada penyiapan infrastruktur dasar pendukung program energi nuklir
nasional untuk dapat berkiprah dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan.
Energi memainkan peranan sangat penting dalam keempat dimensi pembangunan
berkelanjutan yaitu: aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan institusional (kelembagaan).
Untuk mewujudkan ketahanan energi (energy security) pada abad ke-21 secara
berkelanjutan, diperlukan penggunaan sumber daya energi dalam skala besar, termasuk
energi nuklir. Usaha yang dilaksanakan perlu ditempuh melalui bauran energi yang
optimal (optimum energy mix) dengan pengerahan semua jenis energi tanpa diskriminasi
(non discrimination), tanpa perlu menunggu jenis energi lain menipis (non depletion) dan
penggunaan teknologi sistem energi yang bersih serta berwawasan lingkungan
Untuk mendukung terwujudnya ketahanan pasokan energi dan mitigasi perubahan iklim,
pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan pilihan yang tepat
karena energi nuklir memiliki potensi menyediakan pasokan energi dengan biaya
terjangkau, handal, aman dan selamat. Dalam hal ini, perlu dicatat pula bahwa energi
nuklir adalah suatu jenis teknologi energi yang secara praktik menawarkan sumber energi
tak terbatas, karena pemanfaatan energi nuklir lebih bertumpu pada perkembangan
teknologinya dibanding dengan sumber dayanya serta dalam penggunaannya dapat
mengurangi polusi lingkungan termasuk juga mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Disamping Undang-Undang nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, sebagai
landasan hukum lainnya yang menetapkan kesepakatan nasional jangka panjang (longterm commitment) bagi penggunaan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi
listrik nasional tercantum pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.
Merupakan tugas Pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dan tepat
waktu guna mendukung program energi nuklir. Oleh karenanya program pengembangan
infrastruktur nasional fase kedua dan ketiga perlu ditetapkan sehingga pemanfaatan
PLTN sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang RPJPN
dapat terlaksana.
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Dalam rangka mendukung pelaksanaan persiapan pembangunan PLTN, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi BATAN serta rekomendasi misi Integrated Nuclear Infrastructure
Review (INIR) dari

International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk menyiapkan

infrastruktur pendukung program energi nuklir nasional, maka sasaran pengembangan
teknologi energi nuklir diarahkan pada:

(a) Terbangunnya pusat-pusat keunggulan yang mampu menyediakan solusi-solusi
teknologi yang dibutuhkan masyarakat baik dalam bentuk: peningkatan jumlah,
pendidikan, dan kompetensi peneliti; peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana penelitian; dan peningkatan kegiatan penelitian itu sendiri;
(b) Penguasaan teknologi eksplorasi bahan galian nuklir melalui litbang dan
penerapan teknologi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan
perundangan
(c) Penguasaan teknologi bahan bakar nuklir melalui litbang dan penerapan teknologi
yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundangan
(d) Penguasaan teknologi dan keselamatan reaktor nuklir melalui kegiatan evaluasi
desain teknis PLTN, mendesain reaktor riset inovatif dan reaktor daya maju
kogenerasi, serta pengembangan perangkat lunak iptek nuklir.
(e) Penguasaan kajian sistem energi nuklir melalui kajian data tapak, aspek
manajemen, ekonomi dan pendanaan serta perencanaan energi dan kelistrikan
(f) Penguasaan teknologi pengelolaan limbah radioaktif melalui litbang dan
penerapan teknologi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan
perundangan
(g) Peningkatan kemampuan nasional dalam pengembangan, penguasaan, dan
penerapan iptek yang ditunjukkan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah
internasional,

paten,

prototip,

layanan

teknologi

bagi

pengguna,

serta

meningkatnya kemampuan keteknikan nasional.
(h) Peningkatan kesadaran masyarakat akan teknologi energi nuklir yang pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan masyarakat terhadap
energi nuklir.

1.1.3 Kontribusi bagi Kesejahteraan Bangsa
Mengingat industri energi nuklir di Indonesia terutama untuk pembangkit listrik masih
dalam taraf pengenalan, unit kerja di bawah Deputi Bidang TEN yang khusus menangani
masalah pengembangan teknologi dari bahan bakar nuklir sampai limbah radioaktif
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belum banyak berkontribusi secara langsung bagi kesejahteraan bangsa. Usaha-usaha
untuk dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa telah dan akan
terus digiatkan, antara lain dengan memanfaatkan pengetahuan, teknologi, dan
kompetensi yang telah dikuasai oleh unit kerja untuk membantu masyarakat secara
langsung maupun tidak langsung yang membutuhkan jasa layanan teknologi.

Sebagai salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi BATAN, Deputi Bidang TEN tidak
dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak
pemangku

kepentingan.

Untuk

suksesnya

pelaksanaan

kegiatan

litbang

dan

pemanfaatannya, maka faktor koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perlu ditingkatkan.
Ketersediaan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari unit kerja dibawah
Deputi Bidang TEN, antara lain:

a) Kegiatan survei potensi sumber daya mineral radioaktif dan survei geofisika untuk
pelacakan sumber air tanah
b) Jasa layanan teknologi bahan bakar nuklir terutama terkait dengan teknologi proses,
analisis/karakterisasi bahan, rekayasa peralatan proses kimia, dan jasa litbang
lainnya
c) Dukungan teknis dalam pemilihan teknologi reaktor dan kajian keselamatan reaktor
nuklir
d) Dukungan teknis dalam survei tapak PLTN, kajian aspek manajemen, ekonomi dan
pendanaan serta perencanaan energi dan kelistrikan
e) Pengelolaan limbah radioaktif dari kegiatan industri, medis dan litbang
f)

Dukungan pemanfaatan iptek nuklir yang aman bagi masyarakat dan lingkungan.

g) Penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dalam teknologi energi
nuklir
h) Kerjasama dengan sektor swasta bagi terciptanya teknologi baru.
i)

Dorongan untuk terwujudnya PLTN melalui dukungan teknis dalam rangka
tercapainya target bauran energi yang optimal sesuai dengan Kebijakan Energi
Nasional, dan berperan serta dalam penyusunan program partisipasi nasional dan
alih teknologi dalam bidang energi nuklir
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1.1.4 Hasil yang telah dicapai
Dengan berbagai pengalaman dan kompetensi yang dimiliki serta didukung oleh berbagai
sumber daya yang dimiliki, maka program dan kegiatan unit kerja di bawah Deputi Bidang
TEN sampai dengan tahun 2014 telah menghasilkan berbagai capaian antara lain:

a) Penguasaan teknologi eksplorasi bahan galian nuklir antara lain:
-

Eksplorasi uranium sampai dengan akhir tahun 2014 telah mendapatkan data
potensi sumber daya uranium sebesar 74.398 ton U3O8.

-

Eksplorasi thorium sampai dengan akhir tahun 2014 telah mendapatkan data
potensi sumber daya thorium 130.974 ton Th

-

Eksplorasi air tanah mendapatkan lokasi potensial air tanah di daerah Nanga
Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dan dua lokasi potensial air tanah di
daerah Labuhan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

-

Kegiatan pemisahan uranium dan thorium dari monasit asal pulau Bangka telah
mendapatkan alat ekstraksi U dari Th dengan kapasitas olah 3 kg monasit/ hari

-

Kegiatan pemeliharaan dan pemantauan lingkungan di kawasan instalasi bahan
galian nuklir Kalan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat menunjukkan bahwa di
kawasan Kalan sarana dan prasarana terawat dengan baik dan tidak terdapat
pencemaran lingkungan.

-

Engineering Design pengolahan slag II sisa peleburan timah

b) Penguasaan teknologi bahan bakar baik untuk reaktor riset maupun untuk reaktor
daya antara lain:
1. Kegiatan Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir Reaktor Daya PWR
telah dilakukan sesuai dengan rencana. Secara garis besar hasil-hasil tersebut
yaitu:
-

Kegiatan Konversi Bahan Bakar Nuklir pada fasilitas Pilot Conversion Plant
(PCP): fasilitas ini telah uji komisioning menggunakan serbuk yellow cake
komersial dan diperoleh serbuk UO2. Karakterisasi serbuk dilakukan guna
mengetahui kualitas dari serbuk UO2 yang diperoleh.

-

Kegiatan proses recovery uranium dari gagalan partikel berlapis telah
diperoleh serbuk uranium oksida hasil konversi dari gagalan partikel berlapis

-

Kegiatan Pengembangan Teknologi Proses Daur Ulang Bahan Bakar Bekas
(proses DUPIC), yaitu karakterisasi serbuk hasil proses oksidasi dan reduksi
siklus 3. Serbuk ini kemudian dikompaksi menjadi pelet mentah dan lalu
disinter.
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-

Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Inovatif untuk PWR, yaitu telah
diperolehnya pelet Ceramic Metal (CERMET). Disamping itu kerjasama
dengan PTAPB (sekarang PSTA) dalam proses pelapisan pirokarbon dari
kernel UO2 tersinter menggunakan alat Chemical Vapour Deposition (CVD) di
PSTA.

-

Pelaksanaan kegiatan workshop Nuclear Energy System Assesment (NESA),
peer review stage 2 dan 3 dilaksanakan pada tahun 2013 di STTN BATAN
Yogyakarta. Hasil yang diperoleh adalah input perbaikan draft dokumen
NESA stage 2 dan 3.

2. Kegiatan pengembangan reaktor riset
Telah diperoleh pelat elemen bakar mini UMo/Al dan UZr/Al yang siap diiradiasi
di RSG-GAS. Untuk itu telah dibuat Laporan Analisis Keselamatan (LAK) uji
iradiasi. Iradiasi plat elemen bakar mini UMo/Al dan UZr/Al direncanakan setelah
mendapatkan izin iradiasi dari BAPETEN.
3. Kegiatan Pembakuan Metode Analisis
A. Pembakuan Analisis Termik UMo/Al
Telah dilakukan pembakuan metode analisis termik UMo/Al menggunakan
Scanning Electron Microscope (SEM). Hasil pengamatan

pada sampel

UMo-Al yang dipanaskan pada temperatur 500oC dalam waktu yang lebih
panjang menunjukkan difusi Al lebih banyak. Ketajaman (kontras) gambar
mikrostruktur yang menunjukkan fenomena terjadinya interaksi antara matrik
dengan inti bakar (UMo) diperoleh pada pengamatan dengan perbesaran
1000 kali.
B. Metode Uji Tarik Bahan Pasca Iradiasi
Telah dilakukan pengujian sifat mekanik elemen bakar nuklir setelah
dilakukan iradiasi dalam reaktor. Pengujian ini dilakukan dalam bilik radiasi.
Dalam kegiatan ini dilakukan penyiapan metode uji tarik untuk bahan paduan
berbasis aluminium yang telah mengalami perlakuan panas. Sampel
disiapkan dengan metode punch. Agar keadaan sampel tidak berpengaruh
pada kepresisian hasil pengujian, maka dilakukan pemilihan sampel tanpa
cacat pada bagian yang dikenai beban tarik, pemilihan sampel ini dilakukan
secara visual.

Sampel yang memenuhi kualitas sebagai sampel uji tarik

dilakukan perlakuan

(panas atau iradiasi).

Sampel yang telah diberi

perlakuan dilakukan penarikan dengan alat.
C. Metode Uji Korosi Bahan Paduan Aluminium
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Telah diperoleh metode pengujian korosi paduan aluminium: AlMg2 dan
AlMgSi menggunakan alat autoclave dengan menggunakan media air
pendingin reaktor dan pemanasan 100oC.
D. Uji Pasca Iradiasi Pelat Elemen Bakar Nuklir Tingkat Muat 4,8 g/cm3
Pengujian pasca iradiasi dilakukan terhadap bahan bakar melalui beberapa
tahapan, yaitu :


Pengujian dengan tidak merusak yang dilakukan : pengamatan visual,
pengukuran ketebalan pelat bahan bakar, dan gamma scanning



Pengujian merusak : pengujian yang dilakukan diantaranya :pengamatan
struktur mikro pada elemen bakar, bahan bakar, pengukuran kekerasan
bahan kelongsong, analisis kimia derajat bakar mutlak. Pengujian yang
telah dilakukan dari pelat elemen bakar USi-Al dengan tingkat muat

4,8

g/cm3 adalah melakukan pengamatan visual dan pengukuran ketebalan
pelat pada elemen bakar yang telah diiradiasi di dalam reaktor dengan
derajat bakar 20% dan 40%.

c) Penguasaan teknologi keselamatan dan reaktor nuklir dalam beberapa kegiatan
seperti:
a. Optimalisasi operasi reaktor RSG-GAS menggunakan bahan bakar uranium
densitas tinggi,
b. Desain konseptual reaktor riset inovatif,
c. Desain konseptual sistem reaktor daya maju kogenerasi RGTT 200K,
d. Hasil evaluasi desain dan keselamatan PLTN tipe PWR.
e. Pengadaan, pengembangan, dan penguasaan perangkat lunak yang dapat
digunakan untuk mendesain teras reaktor nuklir, analisis keselamatan sistem
reaktor riset dan reaktor daya, serta untuk melakukan evaluasi faktor manusia.
f.

Pengembangan dan pembangunan beberapa alat eksperimen seperti alat
eksperimen perpindahan panas, alat eksperimen untuk memodelkan sungkup
reaktor, dan alat eksperimen uji bundel bahan bakar,

g. Simulator PLTN yang dapat digunakan untuk menjelaskan cara kerja PLTN,
h. Revitalisasi beberapa mesin uji mekanik seperti mesin uji tarik dinamik.

d) Beberapa draft dokumen pendukung infrastruktur dasar pembangunan PLTN di
Indonesia antara lain:
-

studi kelayakan PLTN Bangka,

-

survei awal tapak PLTN Banten,
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penyusunan konsep cetak biru partisipasi industri nasional dan alih teknologi

-

PLTN,
-

pemetaan SDM, dan

-

studi Pra-kelayakan PLTN Small Modular Reactor (SMR) di Kalimantan Barat.

e) Dokumen Program Evalusi Tapak (PET) dan Sistem Manajemen Evaluasi Tapak
(SMET) untuk Reaktor Daya Eksperimental sesuai PP 2 tahun 2014 tentang
Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

f)

Penguasaan teknologi pengelolaan limbah radioaktif dan jasa pengelolaan limbah
radioaktif berupa:


Tercapainya kemampuan litbang

teknologi pengelolaan limbah radioaktif

(predisposal dan disposal), sehingga mampu memberikan kontribusi bagi
penyelesaian permasalahan nasional berkenaan dengan pengelolaan limbah
radioaktif, yang menjamin kesinambungan program pembangunan nasional;


Tercapainya layanan pengelolaan limbah radioaktif dari kegiatan industri, medis
dan litbang yang optimal sehingga mampu memenuhi kepuasan pelanggan dan
pemangku kepentingan lainnya.

1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi dan Peluang
a. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber daya yang berada pada satker-satker dibawah Deputi Bidang
TEN sampai akhir Desember 2014 adalah sebagai berikut:


Sumber daya manusia (SDM) yang berada di PTBGN adalah 140 orang.

Jumlah ini terdistribusi dalam jabatan struktural sebanyak 13 orang, jabatan
fungsional Peneliti sebanyak 4 orang, jabatan fungsional Pranata Nuklir sebanyak
15 orang, jabatan fungsional Penyidik Bumi 9 orang, jabatan fungsional tertentu
lainnya sebanyak 9 orang, jabatan fungsional umum sebanyak 88 orang, dan
yang bebas sementara dari jabatan fungsional 1 orang serta bebas tetap 1 orang.


Jumlah SDM di PTBBN saat ini tercatat sebanyak 226 orang. Dari jumlah

ini, sebanyak 205 orang berpendidikan eksakta/teknis, dan sisanya 21 orang
berpendidikan non-eksakta. Kualifikasi pendidikan personil PTBBN adalah S3
= 7 orang, S2 = 17 orang, S1 = 54 orang, DIV = 25 orang, S0/DIII = 37
orang, dan sisanya SLTA = 83 orang dan
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SLTP = 1 orang. Sebanyak 33 orang sebagai peneliti dengan 4 orang telah
menyandang gelar Profesor Riset, 6 orang Peneliti Utama, 10 orang Peneliti
Madya, 10 orang Peneliti Muda dan 3 orang Peneliti Pertama. Sedangkan
yang masuk ke jenjang funsional Pranata Nuklir sebanyak 77 orang.


Pada tahun 2014 ini PTKRN mempunyai 109 orang pegawai dengan
komposisi pendidikan yang terdiri dari 16 orang lulusan S-3, 29 orang lulusan
S-2, 41 orang lulusan S-1/D-4, 8 orang lulusan D-3, 2 orang lulusan D-1, 13
orang lulusan SLTA (data SIK per 31 Desember 2014). Ada 71 orang pegawai
yang meniti karir pada jabatan fungsional peneliti dan pranata nuklir, pranata
komputer 4 orang, arsiparis, analis kepegawaian. Dari jabatan fungsional
tersebut, yang memiliki kualifikasi sebagai peneliti utama tercatat sebanyak 10
orang (1 orang diantaranya merupakan Profesor Riset) dan pranata nuklir
utama 1 orang.



SDM PKSEN berjumlah 71 orang, terdiri dari jenjang, S3 (3 orang),
S2 (19 orang), S1 (20 orang) yang sebagian besar berpengalaman mengikuti
pelatihan di luar negeri, D4 (3 orang), D3 (6 orang), SLTA (18 orang), SLTP (1
orang) dan SD (1 orang).



Saat ini PTLR mempunyai 133 orang pegawai dengan komposisi pendidikan
yang terdiri dari 4 orang lulusan S-3, 12 orang lulusan S-2, 42 orang lulusan
S-1, 11 orang lulusan D-4, 20 orang lulusan D-3, 4 orang lulusan D-2, 1 orang
lulusan D-1, 37 orang lulusan SLTA, dan 2 orang lulusan SLTP (data SIK per
Juli 2014). Sekitar 32 persen jumlah pegawai atau sebanyak 45 orang, meniti
karir pada 4 jabatan fungsional, yaitu peneliti, pranata nuklir, pengawas
radiasi, dan pranata humas. Dari jabatan fungsional tersebut, yang memiliki
kualifikasi sebagai peneliti utama tercatat sebanyak 7 orang (1 orang
diantaranya merupakan Profesor Riset). SDM PTLR mempunyai kompetensi
yang unik dan spesifik yang hanya dimiliki oleh BATAN. Selain ditunjang oleh
latar belakang pendidikan formal, SDM PTLR juga telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan teknis, baik itu di dalam maupun di luar negeri, untuk
meningkatkan kompetensi di bidang ketenaganukliran

Dengan potensi SDM tersebut, unit-unit dibawah Deputi TEN melaksanakan
kegiatan litbangyasa dan memberikan pelayanan teknologi nuklir yang dapat
meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dengan didukung :
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a) pencanangan

program

prioritas

nasional

sesuai

dengan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019,
b) kebutuhan akan ketersediaan energi secara berkelanjutan yang sangat
mendesak,
c) sumber dana selain melalui APBN dan kerjasama dengan calon pengguna
hasil litbang, juga semakin terbuka dengan dana dari Program Insentif,

Dalam pengembangan teknologi nuklir, alur pemanfaatannya diawali dari proses
penambangan bahan nuklir, fabrikasi elemen bakar reaktor nuklir, pengembangan
keselamatan dan desain reaktor, pengoperasian dan pemanfaatan reactor dan
pengelolaan limbah radioaktif. Untuk melaksanakan hal tersebut dan memberikan
jaminan keselamatan kepada lingkungannya, maka Deputi TEN memiliki 3 (tiga)
kompetensi yang merupakan tulang punggung litbang nuklir yang terus
dikembangkan dan dimantapkan, yaitu:
a) Eksplorasi bahan galian nuklir
b) Teknologi bahan bakar nuklir
c) Teknologi keselamatan dan reaktor nuklir
d) Kajian sistem energi nuklir
e) Teknologi pengelolaan limbah radioaktif
b. Jaringan Kerja Andal
Sebagai lembaga riset, BATAN mengembangkan jejaring kerja dengan berbagai
pihak seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintah, swasta, industri bahkan
lembaga-lembaga lain di dalam maupun di luar negeri diantaranya: Institute
Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada
(UGM), Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pemda Bangka Belitung, Pemda
Kalimantan Barat, BAPETEN, IAEA, Forum for Nuclear Cooperation Asia (FNCA),
Asian Nuclear Safety Network (ANSN), JAIF International Cooperation Center
(JICC), Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Korean Hydro Nuclear Power
(KHNP), Korean Atomic Energy Research Institute (KAERI), AREVA, ROSATOM,
Direction des Construction Navales Services (DCNS) dan institusi serta vendor
penyedia teknologi PLTN lainnya. Tujuan dari jejaring tersebut adalah untuk
meningkatkan dan memperkuat kompetensi BATAN dalam rangka menghasilkan
produk litbang yang bermanfaat bagi masyarakat.
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Informasi

mengenai

keunggulan

hasil

litbang

BATAN

dan

agar

dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat, maka dilakukan kegiatan promosi, pelayanan
pengujian dan konsultansi. Oleh karena itu BATAN terus melakukan kerjasama
dengan berbagai pihak dengan menganut prinsip Tripartit antara BATAN
(pemerintah), perguruan tinggi dan swasta (masyarakat).

c. Fasilitas Nuklir Utama

Deputi Bidang TEN membawahi berbagai fasilitas utama litbang nuklir yang
berada di 3 (tiga) kawasan nuklir yaitu:
1. Kawasan Nuklir Serpong,

-

-

-

Instalasi elemen bakar eksperimental yang terdiri dari:
•

Laboratorium produksi bahan bakar nuklir

•

Laboratorium uji bahan dan bahan bakar nuklir pasca iradiasi

•

Laboratorium pengujian bahan dan produk pra iradiasi

•

Instalasi tata udara dan ventilasi

•

Instalai pasokan energy dan media

•

Fasilitas keselamatan umum dan keselamatan radiasi

•

Fasilitas bengkel mekanik

Instalasi pengolahan limbah radioaktif yang terdiri dari:
•

Evaporator (kapasitas 0,75 m3/jam)

•

Chemical Treatment (kapasitas 0,5 m3/hari)

•

Insinerator (kapasitas 50 kg/jam)

•

Kompaktor (600kN)

•

Imobilisasi/Sementasi

•

Penyimpanan Sementara, KHIPSB3

•

Penyimpanan limbah B3

•

Penyimpanan Sementara Limbah Aktivitas Tinggi

•

Mobil Pengangkut Limbah Cair, Semi Cair dan Padat

•
•
•

Laboratorium Preparasi dan Analisis Limbah
Laboratorium Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif
Laboratorium Disposal

Instalasi Radio Metalurgi
•

Kegiatan pengujian dan pengembangan uji pasca iradiasi (PIE),
elemen bakar (MTR, PWR, PHWR) dan komponen reaktor lainnya
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-

Instalasi keselamatan dan keteknikan reaktor yang terdiri dari beberapa
perangkat lunak untuk perhitungan rancangan dan analisis keselamatan
pada teknologi dan keselamatan reaktor nuklir tipe Water Cooled Reactors
(WCRs) dan High Temperature Gas Reactors (HTGRs), serta beberapa
perangkat keras untuk pemodelan komputasi teknologi dan keselamatan
reaktor nuklir dan untuk eksperimen termohidrolika WCR, instrumentasi dan
kendali, human machine interface, perangkat uji merusak dan tak rusak
untuk evaluasi keandalan Sistem, Struktur dan Komponen (SSK) reaktor
nuklir dan bengkel penunjangnya.

2. Kawasan Nuklir Pasar Jumat

-

Instalasi eksplorasi dan pengolahan bahan galian nuklir
Fasilitas yang dimiliki PTBGN meliputi laboratorium pengolahan bahan
galian nuklir, laboratorium geokimia, laboratorium mineralogi, laboratorium
keselamatan lingkungan, peralatan survei, piranti lunak perhitungan
cadangan dan pemodelan bawah permukaan, bengkel peralatan mesin dan
elektromekanik, instrumentasi. Semua fasilitas tersebut berada di kawasan
pusat peneilitian teknologi nuklir Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Selain
fasilitas tersebut

PTBGN memiliki alat berat, peralatan pemboran, dan

peralatan pertambangan lainnya, serta memiliki fasilitas terowongan
eksplorasi sepanjang 618 meter yang berada di Kabupaten Melawi, Provinsi
Kalimantan Barat.

3.

Kantor Pusat
-

Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir dimana terdapat beberapa perangkat
lunak untuk perencanaan energi dan kelistrikan, analisis ekonomi dan
pendanaan, analisis dampak ekonomi dan peralatan serta perangkat lunak
yang berkaitan dengan kajian data tapak.

1.2.2 Permasalahan
1. Sumber Daya Manusia
BATAN memiliki peneliti yang berkompeten dalam litbang iptek nuklir, dengan berbagai
latar belakang pendidikan formal yang mendukung kegiatan litbang iptek nuklir dan juga
mengikuti berbagai jenjang fungsional yang ada, antara lain: Peneliti, Perekayasa,
Pranata Nuklir, dll. Rekruitmen SDM yang terjadi pada 10 tahun sebelum ini kurang
optimal karena adanya kebijakan zero growth, yang kemudian diindikasikan dapat
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mengakibatkan jurang kemampuan antar generasi. Kelemahan ini kalau tidak segera
diatasi dapat menjadi masalah dimasa datang, terutama keberlanjutan kapasitas dan
kualitas kompetensi. Untuk itu maka fungsi pembinaan SDM yang belum dilaksanakan
secara berjenjang dan sistem manajemen SDM belum dilaksanakan secara terpadu
harus diubah.

2. Fasilitas
Sejak berdiri tahun 1958, BATAN memiliki fasilitas nuklir yang didukung oleh instalasi
peralatan/ instrumentasi serta sarana dan prasarana laboratorium/balai yang sehat,
beroperasi secara handal dengan perawatan dan pemeliharaan sesuai sistem
manajemen mutu, namun fasilitas nuklir tersebut telah mengalami penuaan dan
akibatnya sebagian kurang berfungsi secara optimal.
3. Jejaring
Seiring berkembangnya era globalisasi, BATAN dituntut memiliki jejaring yang kuat untuk
melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan maupun untuk mendiseminasikan
hasil litbang. Selama ini BATAN masih belum maksimal dalam berkoordinasi dengan
pemangku kepentingan, sehingga hasil litbang BATAN kurang dikenal maupun
dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak
yang dekat dengan masyarakat pengguna, baik pemerintah, swasta maupun LSM belum
terjalin dengan baik.
4. Program dan kegiatan
Permasalahan yang dihadapi oleh BATAN saat ini ditinjau dari sudut efisiensi dan
efektivitas, adalah:

1) Masih ada tumpang tindih berbagai tema/ judul penelitian sebagai hasil dari pemilihan
topik yang cenderung berorientasi inward looking, jumlah kegiatan banyak tetapi
outcome kecil, inovasi yang dihasilkan masih rendah akibat pendefinisian “user
needs” dan technological solution secara terpisah, sehingga tidak mendukung
terbentuknya pola collective mind, tujuan program dan kegiatan belum spesifik dan
terukur, belum terbangunnya mekanisme terintegrasi antar litbang di BATAN maupun
dengan pihak luar seperti LPNK, LPK dan swasta. Juga permasalahan pendanaan
kegiatan litbang di Indonesia yang masih terbilang rendah.

2) Masih kurangnya kesesuaian antara hasil litbang BATAN dengan kebutuhan di
masyarakat. Kekurang-efektifan ini disebabkan oleh faktor- faktor:

13

a) Belum memadainya kemampuan litbang dalam menyediakan solusi teknologi
yang terlihat dari produktivitas komunitas peneliti yang masih rendah, belum
terbangunnya komunikasi antar peneliti, belum memadainya investasi bagi
penguasaan ilmu pengetahuan serta rendahnya investasi pembentukan modal
intelektual masyarakat. Pemanfaatan pihak Universitas sebagai mitra kerjasama
yang efektif dibidang litbang juga belum termaksimalkan.

b) Masih rendahnya kemampuan pengguna dalam menyerap teknologi baru, hal ini
dapat terlihat dari industri besar yang masih bergantung pada perusahaan
induknya, sehingga belum mampu melakukan litbangnya secara mandiri serta
industri kecil-menengah yang belum mampu untuk menyerap teknologi baru
terkait dengan masalah personil, pembiayaan, gap pengetahuan dan pemikiran
yang pesimistis akan teknologi lokal.

c) Modus transaksi antara litbang dan pengguna belum terbangun dengan baik,
ditandai oleh belum terbangunnya fasilitas-fasilitas intermediasi, keterbatasan
SDM bertalenta serta masih rendahnya apresiasi pengguna.

Selain permasalahan di atas, terdapat pula permasalahan antara lain adanya persepsi
negatif masyarakat terhadap iptek nuklir.
1.3 Pengertian Umum
Definisi dan pengertian yang dimaksud dalam Renstra ini adalah:
1.

Rencana Strategis Kedeputian TEN, selanjutnya disebut Renstra TEN, adalah
dokumen perencanaan kedeputian TEN untuk periode 5 (lima) tahun, yang
merupakan penjabaran dari Renstra BATAN.

2.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

3.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

4.

Tujuan adalah hasil akhir dari aktivitas yang telah direncanakan yang
berisikan pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dan kapan hasil
tersebut tercapai.

5.

Sasaran strategis adalah ukuran kinerja dari pernyataan tujuan.
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6.

Prinsip adalah asas / kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan
bertindak.

7.

Nilai adalah sifat / karakteristik yang penting atau berguna bagi pelaksanaan
seluruh aktivitas yang dilaksanakan BATAN.

8.

Strategi

adalah

langkah

berisikan

program-program

indikatif

untuk

mewujudkan visi dan misi.
9.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh BATAN untuk mencapai
tujuan.

10.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh PTLR yang
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

11.

Hasil / Outcome adalah prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dalam satu program.

12.

Keluaran / Output adalah prestasi kerja berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

13.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah instrumen yang digunakan untuk
mengukur hasil kegiatan.

14.

Masyarakat

adalah

pelaku

pembangunan

yang

merupakan

orang

perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan
hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik
sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung
risiko.
15.

Stakeholder / pemangku kepentingan adalah sekolompok orang atau individu
yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kinerja dan capaian dari
suatu organisasi
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi BATAN disusun dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan pembangunan
nasional dan kebijakan litbang nasional yang berada di atasnya yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan Jakstranas Iptek 2015-2019.
Visi RPJPN 2005-2025 mengarah pada terwujudnya Indonesia sebagai negara yang
mandiri, maju, adil dan makmur. Sementara itu, RPJMN 2015– 2019 menekankan
pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA lokal,
SDM yang berkualitas, dan kemampuan iptek.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga
kata kunci yang ingin dicapai dari pembangunan nasional pada jangka panjang,
yaitu kesejahteraan dan kemandirian. Salah satu upaya pemerintah pada jangka
menengah untuk mewujudkan kedua hal tersebut adalah melalui peningkatan
kemampuan
dimilikinya.

dan

keunggulan

BATAN sebagai

iptek nasional,
lembaga

termasuk

pemerintah

yang

kualitas
diberi

SDM

yang

amanat

untuk

melaksanakan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan
teknologi nuklir, turut bertanggung jawab untuk menciptakan keunggulan iptek
tersebut, terutama di tingkat regional. Oleh karena itu, visi BATAN pada tahun 20152019 adalah sebagai berikut:

“BATAN Unggul di Tingkat Regional, Berperan dalam Percepatan Kesejahteraan
Menuju Kemandirian Bangsa”
2.2 Misi
2.2.1 Misi BATAN
Dalam mewujudkan Visi BATAN 2015-2019 terutama untuk mewujudkan keunggulan
BATAN,

maka

visi

tersebut perlu dijabarkan ke dalam misi-misi yang dapat

memperkuat tugas dan fungsi BATAN dalam melakukan penelitian, pengembangan
dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
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Adapun misi yang ingin dilaksanakan BATAN pada tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut:
1. Merumuskan kebijakan dan strategi nasional iptek nuklir,
2. Mengembangkan iptek nuklir yang handal, berkelanjutan dan bermanfaat bagi

masyarakat,
3. Memperkuat

peran

BATAN

sebagai

pemimpin

di

tingkat regional, dan

berperan aktif secara internasional,
4. Melaksanakan layanan prima pemanfaatan iptek nuklir demi kepuasan pemangku

kepentingan,
5. Melaksanakan

diseminasi

iptek

nuklir

dengan

menekankan

pada

asas

kemanfaatan, keselamatan dan keamanan.

2.2.2 Misi Deputi Bidang TEN

Dalam pencapaian Visi BATAN, Deputi Bidang TEN pada tahapan perwujudan
kepakaran teknologi nuklir maka diperlukan 2 misi yang dapat memperkuat peran
kelembagaan dalam pengembangan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.

1. Melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan (litbangrap) energi nuklir,
isotop dan radiasi (enisora), khususnya bidang energi dalam mendukung program
pembangunan nasional.

Pelaksanaan litbangrap, enisora yang berorientasi pada pengembangan energi nuklir
untuk pembangkit listrik, pengembangan teknologi energi nuklir serta penerapannya
di masyarakat.

2. Memperkuat sistem manajemen kelembagaan litbang dan kompetensi untuk
mendukung kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan energi nuklir.
Pelaksanaan manajemen kelembagaan untuk mendukung litbangrap, enisora
berorientasi pada manajemen penelitian dan pengembangan (manlitbang) nuklir dan
untuk penguatan sistem inovasi nasional, kompetensi berorientasi pada peningkatan
kapabilitas SDM dan fasilitas nuklir.
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2.3 Tujuan
Tujuan pembangunan teknologi energi nuklir adalah memberikan dukungan nyata dalam
pembangunan nasional dengan peran:
1. Terwujudnya BATAN sebagai lembaga unggulan iptek nuklir di tingkat regional.
2. Peningkatan
dalam

peran

teknologi energi nuklir serta pemanfaatan/ pendayagunaanya

mendukung pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa.

2.4 Sasaran Program
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari pengembangan teknologi energi nuklir adalah
diperolehnya hasil pengembangan teknologi energi nuklir yang dapat dimanfaatkan
sebagai pemercepat kesejahteraan masyarakat.

Mandiri dan Sejahtera

Unggul

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan
Sasaran Strategis
Terwujudnya
BATAN  Diakuinya
BATAN 
sebagai
lembaga
sebagai
lembaga
unggulan iptek nuklir di
unggulan
litbang
tingkat regional
iptek nuklir di tingkat 
nasional
maupun
regional

Sasaran Program
Meningkatnya
kepakaran
menuju
keunggulan BATAN
Meningkatnya efektivitas disiminasi dan
promosi iptek nuklir

Peningkatan peran iptek 
nuklir dalam mendukung
pembangunan
nasional
menuju
kemandirian
bangsa

Meningkatnya

kesejahteraan
masyarakat melalui
pendayagunaan
hasil
penelitian, 
pengembangan dan
perekayasaan iptek
nuklir

Meningkatnya
hasil
litbangyasa iptek nuklir
bidang energi yang
siap dimanfaatkan
Meningkatnya
hasil
litbangyasa iptek nuklir
dalam
peningkatan
nilai tambah sumber
daya alam lokal



Meningkatnya

kepuasan pemangku
kepentingan

Meningkatnya kualitas
layanan BATAN
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Sesuai dengan tujuan dan sasaran Deputi Bidang TEN yang telah ditetapkan, maka
indikator kinerja utama pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi
2. Persentase pembangunan Reaktor Daya Eksperimental
3. Jumlah dokumen teknis penyiapan infrastruktur, tapak dan penyusunan
spesifikasi teknis PLTN yang siap mendukung pembangunan PLTN

4. Jumlah prototipe alat pemisahan logam tanah jarang bebas radioaktif dari monasit
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan pemanfaatan iptek nuklir di bidang
energi, isotop dan radiasi

2.5 Prinsip
Segenap kegiatan iptek nuklir dilaksanakan secara profesional untuk tujuan damai
dengan mengutamakan prinsip keselamatan dan keamanan, serta kelestarian
lingkungan hidup yang didukung dengan keterlibatan seluruh unsur sumber daya
BATAN secara sinergis (BATAN incorporated).

2.6 Nilai-nilai
Seluruh kegiatan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan
teknologi nuklir yang dilaksanakan oleh BATAN berpedoman pada nilai berikut:
1. Akuntabilitas
Siap menerima tanggung jawab dan melakukan tanggung jawab itu dengan baik
seperti yang ditugaskan.
2. Disiplin
Bertindak sesuai peraturan, prosedur, tata tertib, tepat waktu dan tepat sasaran
dengan tetap mempertahankan efisiensi dan efektivitas waktu dan anggaran.
3. Keunggulan
Memiliki sikap dan motivasi untuk senantiasa berusaha mencapai hasil yang lebih
baik daripada yang lain.
4. Integritas
Menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap sikap dan tindakan pada prinsip dan nilainilai moral, etika, peraturan perundangan termasuk menjauhkan dari kecenderungan
tindakan KKN.
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5. Kolaborasi
Mengutamakan kerjasama, mengembangkan jejaring kerja dengan pihak eksternal
dan mengedepankan kerja tim (team work) untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
6. Kompetensi
Menekankan pada kualitas penguasaan dan pemenuhan kualifikasi kemampuan SDM
seperti yang dibutuhkan.
7. Inovatif
Meningkatkan upaya kreatif untuk menentukan pembaharuan dalam setiap hasil
litbang.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BATAN
Dengan semangat BATAN Incorporated untuk menghasilkan output yang bersifat
extra ordinary, kegiatan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir yang dilakukan oleh BATAN difokuskan pada enam
bidang penelitian yang didukung oleh bidang kelembagaan yang dapat dijabarkan
sebagai berikut:
a. Fokus Bidang Pangan/Pertanian
Di bidang pangan, kegiatan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir diarahkan untuk meningkatkan produktivitas
pertanian, dan pengawetan bahan pangan, dengan keluaran berupa:


Galur mutan harapan tanaman pangan dan hortikultura,



Prototipe iradiator untuk pengawetan bahan pangan, dan



Prototipe

bio-fertilizer

untuk

lahan marginal dan data potensi

remediasi

sumber daya air
b. Fokus Bidang Energi
Fokus kegiatan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan
dan teknologi nuklir di bidang energi adalah pengembangan reaktor daya
eksperimental dengan keluaran berupa:


Prototipe reaktor daya eksperimental 10 MWth

c. Fokus Bidang Kesehatan
Kegiatan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan
teknologi nuklir di bidang kesehatan diarahkan pada aplikasi teknik nuklir untuk
penanganan masalah malnutrisi, pengembangan

dan

produksi

radioisotop,

radiofarmaka dan biomaterial, dan perangkat nuklir untuk diagnosis dan terapi,
dengan keluaran berupa:
 Prototipe brakiterapi HDR Ir-192
 Prototipe

radioisotop

dan

radiofarmaka

untuk

diagnosis dan terapi kanker tersertifikasi
 Prototipe biomaterial tersertifikasi
 Data

kandungan

mikronutrisi

bahan

pangan

dan

manusia pada daerah bermasalah malnutrisi,
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d. Fokus Bidang Sumber Daya Alam Lokal (SDAL) dan Keselamatan Radiasi
Fokus kegiatan yang terkait dengan bidang SDAL dan keselamatan radiasi adalah
pengolahan SDA lokal, pemanfaatan iptek nuklir untuk pemantauan lingkungan
dan studi perubahan iklim dan efek radiasi pengion pada manusia dan lingkungan,
dengan keluaran berupa:


Prototipe pilot plant logam tanah jarang (LTJ),



Data riset (peta) polutan udara Indonesia,



Data riset studi epidemiologi akibat paparan radiasi medik dan lingkungan,

e. Fokus Bidang Industri
Fokus

kegiatan

yang

terkait

dengan

bidang

industri adalah

penguatan

kompetensi dalam bidang Non Destruction Examination (NDE) dan meningkatkan
pemanfaatan akselerator dan reaktor riset untuk mendukung
dengan

industri

nasional,

keluaran berupa:

 Prototipe cyclotron 13 MeV untuk produksi radioisotop
 Metode advanced NDI
 Prototipe advanced NDI
 Design reaktor Triga-pelat
 Prototipe radiation portal monitor

f.

Fokus Bidang Material Maju
Dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam lokal, maka keluaran
yang akan dihasilkan dari fokus bidang material maju adalah:


Prototipe bahan magnet berbasis oksida, dan



Prototipe bahan baterai padat unggul.

g. Fokus Bidang Kelembagaan
Dalam rangka mendukung kegiatan pada enam fokus bidang teknis seperti yang telah
dijabarkan

sebelumnya,

keluaran

yang

akan

dihasilkan

dari

fokus

bidang

kelembagaan adalah:


Dokumen Country Programme Framework (CPF) 2016-2020,



Dokumen blue print pedoman penerapan iptek nuklir 2015 – 2025,



Naskah rancangan BATAN mengenai peraturan presiden tentang clearing
house iptek nuklir,



Dokumen teknis IAEA Collaborating Center pada bidang NDI,



Layanan pelatihan regional di bidang ketenaganukliran,



Layanan diklat nasional di bidang ketenaganukliran,



Dokumen penguatan reformasi birokrasi di BATAN, dan



Laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi dan promosi iptek nuklir.
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3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang TEN
3.2.1 Fokus Bidang
Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang TEN diselaraskan dengan kebijakan strategis
BATAN, yang meliputi prioritas nasional dan prioritas bidang. Sesuai dengan tugas dan
fungsinya, Deputi Bidang TEN akan mendukung prioritas nasional dalam bidang energi.
Adapun

sebagai

lembaga

litbang

BATAN

akan

mendukung

prioritas

bidang

pembangunan iptek yang meliputi Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan
IPTEK (P3IPTEK) dalam tenaga nuklir. Deputi Bidang TEN juga berkewajiban
memberikan layanan iptek nuklir kepada masyarakat antara lain jasa analisis, konsultasi,
kerjasama litbang, kalibrasi dan standardisasi serta pengelolaan limbah radioaktif.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di bidang Teknologi Energi Nuklir serta fokus
program RPJMN 2015-2019 tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Fokus Bidang Energi
Fokus kegiatan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan
dan teknologi nuklir di bidang energi adalah pengembangan reaktor daya
eksperimental dengan keluaran berupa reaktor daya eksperimental 10 MWth
2. Fokus Bidang SDAL dan Keselamatan Radiasi
Fokus kegiatan yang terkait dengan bidang SDAL dan keselamatan radiasi adalah
pengolahan SDA lokal, pemanfaatan iptek nuklir untuk pemantauan lingkungan
dan studi perubahan iklim dan efek radiasi pengion pada manusia dan lingkungan,
dengan keluaran berupa Prototipe pilot plant logam tanah jarang (LTJ),
3. Fokus Bidang Industri
Tema kegiatan yang terkait dengan fokus bidang industri adalah pemanfaatan
reaktor riset untuk mendukung industri nasional, dengan keluaran berupa desain
reaktor Triga-pelat

3.2.2 Peta Strategis Deputi Bidang TEN
Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan,
diperlukan sebuah sistem manajemen yang dapat mengelola peluang dan tantangan
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yang berasal dari luar secara efektif di dalam kerangka kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki oleh unit-unit dibawah Deputi Bidang TEN.
Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) diterapakan dalam
merumuskan kebijakan dan strateginya dilingkungan Deputi Bidang TEN. Dengan
menggunakan pendekatan tersebut, maka strategi yang dirumuskan akan memiliki
keseimbangan dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya internal serta
antisipasi dan menangkap sumber daya eksternal. Dengan demikian, melalui kegiatankegiatan yang dirumuskan diharapkan dapat memenuhi sasaran Deputi Bidang TEN
dalam kurun waktu 2015-2019.
Kemudian, strategi yang dirumuskan diharapkan dapat mengembangkan kekuatan yang
dimiliki oleh unit-unit dibawah Deputi Bidang TEN menjadi suatu kompetensi inti yang
akan menciptakan keunggulan kompetitif. Selain itu, strategi yang dirumuskan juga
diharapkan dapat mengidentifikasi celah yang timbul dan berusaha untuk memperbaiki
kelemahan yang ada.
Secara umum, kebijakan dan strategi Deputi Bidang TEN untuk mencapai visi, misi,
tujuan, dan sasaran strategis disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan dengan
faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:
a.

Perspektif internal:


Pengalaman dan kemampuan SDM dalam litbang teknologi dan
keselamatan reaktor nuklir,

b.



Penguasaan dan penggunaan perangkat lunak yang ada,



Revitalisasi fasilitas laboratorium.

Perspektif eksternal


Mengacu kegiatan pada kebijakan pembangunan Nasional dan program
BATAN,



Mengikuti secara seksama perkembangan teknologi dan keselamatan
reaktor nuklir secara internasional,


c.

Meningkatnya jejaring kerja di tingkat nasional, regional dan internasional.

Perspektif Pelanggan


Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi energi nuklir,



Meningkatkan

kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan dan produk

hasil litbangyasa teknologi energi nuklir,


Meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi
energi nuklir,

24



Meningkatkan pengakuan masyarakat dan dunia internasional

terhadap

kemampuan/kepakaran BATAN.

Selain

strategi

yang

bersifat

umum,

terdapat beberapa strategi yang bersifat

khusus yang terkait dengan fokus bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan
iptek nuklir di BATAN, yaitu:
1. Fokus Bidang Energi
Fokus kegiatan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan
dan teknologi nuklir di bidang energi adalah pengembangan reaktor daya
eksperimental dengan keluaran berupa reaktor daya eksperimental 10 MWth
2. Fokus Bidang SDAL dan Keselamatan Radiasi
Fokus kegiatan yang terkait dengan bidang SDAL dan keselamatan radiasi adalah
pengolahan SDA lokal, pemanfaatan iptek nuklir untuk pemantauan lingkungan
dan studi perubahan iklim dan efek radiasi pengion pada manusia dan lingkungan,
dengan keluaran berupa Prototipe pilot plant logam tanah jarang (LTJ),
3. Fokus Bidang Industri
Tema kegiatan yang terkait dengan fokus bidang industri adalah pemanfaatan
reaktor riset untuk mendukung industri nasional, dengan keluaran berupa desain
reaktor Triga-pelat.

3.2.3 Program dan Kegiatan
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019,
BATAN melaksanakan kegiatan prioritas bidang pembangunan Iptek, yaitu prioritas
Peningkatan Penguasaan Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek (P3IPTEK). P3IPTEK
dengan fokus pembangunan tenaga nuklir dan radioisotop dalam rangka meningkatkan
pemanfaatan energi nuklir, di bidang energi yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi di Deputi Bidang TEN adalah mendukung kebijakan dan
strategi BATAN di bidang Energi, bidang SDAL dan Keselamatan Radiasi dan bidang
industri yaitu penguatan kemampuan Indonesia dalam penyiapan kebutuhan penggunaan
teknologi nuklir untuk pembangkit listrik (PLTN) dan mendukung pengembangan energi
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baru dan terbarukan, pengolahan sumber daya alam dan penyediaan bahan bakar
khususnya reaktor riset dengan pemanfaatan iptek nuklir,
Di bidang energi, untuk penguatan kemampuan Indonesia dalam penyiapan kebutuhan
penggunaan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik (PLTN) dan mendukung
pengembangan energi baru dan terbarukan lain dengan pemanfaatan iptek nuklir,
diharapkan dapat menghasilkan keluaran berupa:

-

data cadangan uranium dan potensi air tanah, paket teknologi pengembangan
proses pengolahan bijih Uranium dan Pilot Plant pemisahan Logam Tanah Jarang
(LTJ) bebas radioaktif dari monasit;

-

paket teknologi pengembangan bahan bakar nuklir reaktor riset dan daya;

-

paket teknologi pengembangan dan keselamatan reaktor;

-

terbangunnya reaktor daya eksperimental (RDE);

-

dokumen infrastuktur dasar pembangunan PLTN;

-

paket teknologi pengembangan pengelolaan limbah radioaktif.

Uraian lebih lanjut mengenai program dan kegiatan ini dapat dilihat pada Lampiran 1 dan
2.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja
Deputi TEN mendukung 4 Sasaran Program ENISORA dan secara rinci dapat dilihat
pada Tabel 4.1. berikut :
Tabel 4.1. Target Kinerja Deputi TEN 2015 - 2019
Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Target s/d 2019

Meningkatnya kepakaran
menuju keunggulan BATAN

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal
terakreditasi

305

Meningkatnya hasil litbangyasa
iptek nuklir bidang energi yang
siap dimanfaatkan

Persentase pembangunan Reaktor
Daya Eksperimental

32

Jumlah dokumen teknis penyiapan
infrastruktur, tapak dan penyusunan
spesifikasi teknis PLTN yang siap
mendukung pembangunan PLTN
Jumlah prototipe alat pemisahan
logam tanah jarang bebas radioaktif
dari monasit

30

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
layanan pemanfaatan iptek nuklir di
bidang energi, isotop dan radiasi

3,2

Meningkatnya hasil litbangyasa
iptek nuklir dalam peningkatan
nilai tambah sumber daya alam
lokal
Meningkatnya kualitas layanan
BATAN
Meningkatnya efektifitas
diseminasidan promosi iptek
nuklir

Jumlah mitra pengguna yang
memanfaatkan hasil litbangyasa
iptek nuklir

1

16
Mitra Penguna

4.2. Kerangka Pendanaan
Program dan kegiatan Kedeputian TEN tahun 2015-2019 bersumber pada Anggaran
Pendapatan

Belanja

Negara

dengan

rincian sebagaimana dalam Matriks Kinerja

dan Pendanaan Kedeputian TEN. Kerangka pendanaan yang diperlukan adalah sebagai
berikut:


Pembiayaan terkait program quick



Pembiayaan terkait kegiatan operasional (belanja pegawai dan layanan

wins dan prioritas nasional;

perkantoran);


Pembiayaan terkait kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP);



Pembiayaan terkait kegiatan prioritas BATAN;
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Pembiayaan terkait kegiatan prioritas Unit Kerja Pembiayaan terkait kegiatan
revitalisasi dan prasik;



Pembiayaan terkait kegiatan dukungan administrasi layanan perkantoran.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Deputi TEN 2015–2019 merupakan dokumen acuan untuk
ditindaklanjuti oleh unit kerja dalam bentuk kegiatan yang lebih rinci dengan luaran yang
jelas dan terukur serta dikendalikan oleh para Kepala Unit Kerja untuk mendukung
pencapaian outcome BATAN.

Sasaran strategis direncanakan secara sistematik dan dilaksanakan secara bertahap,
terpadu, sinergi, dan komprehensif serta dapat tercapai oleh semua unit kerja dibawah
Deputi Bidang TEN. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan,
diperlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien dan bersifat
pembinaan.

Rencana program, kegiatan dan anggaran disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,
mengacu pada bidang-bidang prioritas nasional (Nawa Cita) dan prioritas bidang yang
merupakan prioritas lembaga yang tertuang dalam dokumen RPJMN II. Pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
seperti Undang Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang Undang No.
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang
Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah,
diantaranya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum (SBU).
Pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan harus dilakukan secara intensif
dan penuh tanggung jawab agar kegiatan tersebut selalu mengacu dan tidak
menyimpang dari Renstra yang telah ditetapkan.
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LAMPIRAN 1
Target Kinerja
Tujuan
Terwujudnya
BATAN sebagai
lembaga
unggulan iptek
nuklir di tingkat
regional

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Unit terkait

Meningkatnya kepakaran
menuju keunggulan BATAN

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal
terakreditasi

PTBGN, PTBBN,
PTKRN, PKSEN, PTLR

Meningkatnya hasil litbangyasa
iptek nuklir bidang energi yang
siap dimanfaatkan

Persentase pembangunan Reaktor Daya
Eksperimental

PTBGN, PTBBN,
PTKRN, PKSEN, PTLR

Jumlah dokumen teknis penyiapan
infrastruktur, tapak dan penyusunan
spesifikasi teknis PLTN yang siap
mendukung pembangunan PLTN
Jumlah prototipe alat pemisahan logam
tanah jarang bebas radioaktif dari monasit

PTBGN, PTBBN,
PTKRN, PKSEN, PTLR

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan
pemanfaatan iptek nuklir di bidang energi,
isotop dan radiasi

PTBGN, PTBBN,
PTKRN, PKSEN, PTLR

Peningkatan
peran iptek
nuklir
Meningkatnya hasil litbangyasa
iptek nuklir dalam peningkatan
nilai tambah sumber daya alam
lokal
Meningkatnya kualitas layanan
BATAN

PTBGN, PTBBN
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LAMPIRAN 2
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BATAN 2015-2019

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

K/LUnit
N-BLokasi
Organisasi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NSBS
Target

Alokasi (dalam juta rupiah)

Meningkatnya kepakaran menuju
keunggulan BATAN

- Jumlah publikasi ilmiah pada
jurnal terakreditasi
Meningkatnya hasil litbangyasa
iptek nuklir bidang energi yang
siap dimanfaatkan
- Persentase pembangunan
Reaktor Daya Eksperimental
- Jumlah dokumen teknis
penyiapan infrastruktur, tapak
dan penyusunan spesifikasi
teknis PLTN yang siap
mendukung pembangunan
PLTN
Meningkatnya hasil litbangyasa
iptek nuklir dalam peningkatan
nilai tambah sumber daya alam
lokal
Jumlah prototipe alat pemisahan
logam tanah jarang bebas
radioaktif dari monasit

61

6

61

61

4%

6%

6

7

1

61

61

Semua unit

12% 32%

Semua Unit

6

5

PKSEN

PTBGN

Meningkatnya kualitas layanan
BATAN
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) layanan pemanfaatan iptek
nuklir di bidang energi, isotop dan
radiasi
Kegiatan 1: Pengkajian dan Penerapan Sistem
Energi Nuklir
Dokumen Teknis Kajian Sistem
Energi Nuklir

- Jumlah dokumen teknis
infrastruktur pendukung proyek
PLTN

- Jumlah publikasi ilmiah
Dokumen Teknis Persiapan
Infrastruktur Pembangunan RDE

- Jumlah dokumen teknis
Persiapan Infrastruktur
Pembangunan RDE

K/LUnit
N-BLokasi
Organisasi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NSBS
Target

3,05

3,10

3,15

Alokasi (dalam juta rupiah)

3,18

3,20
77.18 302.0 532.6 702.0 375.2
0,7
52
97
55
25

Jakarta
5
Dok

7
Dok

8
Dok

7
Dok

6
2.827 5.750 6.050 5.450 4.700
Dok

5
Dok

7
Dok

8
Dok

7
Dok

6
Dok

5
5
8
10
10
Publik Publik Publik Publik Publik
asi
asi
asi
asi
asi
7
4
3
3
3
61.87
Dokte Dokte Dokte Dokte Dokte
1.200
8
k
k
k
k
k
7
4
3
3
3
Dokte Dokte Dokte Dokte Dokte
k
k
k
k
k

Reaktor Daya Eksperimental

4%

5%

12% 32%

- Persentase Pembangunan

4%

5%

12%

Reaktor Daya Eksperimental

- Jumlah Dokumen Manajemen

Konstruksi
- Jumlah dokumen teknis
pengelolaan kegiatan konstruksi
RDE

792

750

1.800

1.000

PKSEN

B
B

950

100.000 205.000

B

32%

1 Dok 1 Dok

-

1

1

1

1

Doktek Doktek Doktek Doktek
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Dokumen Teknis Pembangunan
Reaktor Daya Eksperimental

- Jumlah Dokumen Teknis
Pembangunan Reaktor Daya
Eksperimental
Laporan Dukungan Administrasi
Layanan Perkantoran

K/LUnit
N-BLokasi
Organisasi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NSBS
1
Dokte
2.008
k
1
Dokte
k
Target

4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap

- Laporan Dukungan Administrasi

Prototipe Pilot Plant Pemisahan
Logam Tanah Jarang

- Jumlah desain pilot plant
pemisahan Uranium, Thorium
dan Logam Tanah Jarang dari
Monasit
- Jumlah prototipe pilot plant
pemisahan Uranium, Thorium
dan Logam Tanah Jarang dari
Monasit

- Jumlah Amang Plant Monasit

830

1.026 399

1.840 2.245

4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap

Layanan Perkantoran
Kegiatan 2: Pengembangan Eksplorasi dan
Teknologi Pengelolaan Bahan Galian Nuklir

Alokasi (dalam juta rupiah)

37.85 94.30 87.36 87.87 88.78
1,3
0
0
0
0

Jakarta
1
1
Desai Prototi
n
pe

-

1
Prototi
pe

-

1
Desai
n

-

-

-

-

-

1
Prototi
pe

-

-

-

-

-

1
Prototi
pe

-

-

-

-

-

1.200

10.00 10.60
0
0

-

-

PTBGN

K/L
B

- Jumlah Dokumen Studi
Kelayakan Pemisahan Uranium,
Thorium dan Logam Tanah
Jarang LTJ dari Monasit

1 Dok
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Prototipe Pilot Plant Pemisahan
U dan TH dari Slag II Peleburan
Timah
- Jumlah Pilot Plant Pemisahan
Uranium dan Thorium dari Slag
II Peleburan Timah
Dokumen Teknis Litbang
Pengolahan Uranium dan
Thorium dari Slag II, Monasit dan
Bijih Uranium
- Jumlah Engineering Design
PengolahanBijih Uranium
menjadi Yellow Cake
- Jumlah Dokumen Teknis
LitbanPengolahan Uranium dan
Thorium dari Slag II, Monasit
dan Bijih Uranium
- Jumlah Dokumen Studi
Kelayakan Pemisahan Uranium
dan Thorium dari Slag II
Peleburan Timah
Data Teknis Eksplorasi Bahan
Galian Nuklir

- Jumlah data riset eksplorasi
bahan galian nuklir

- Jumlah tonase potensi sumber
daya Uranium terkategori

K/LUnit
N-BLokasi
Organisasi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NSBS
Target

Alokasi (dalam juta rupiah)

1

-

-

-

-

Prototipe

-

-

-

-

Prototipe

1

-

-

400

570

480

1

2
6
5
3
4
Dokte Dokte Dokte Dokte Dokte 300
k
k
k
k
k
-

16.00
0

1.800

760

-

2
6
5
3
3
Dokte Dokte Dokte Dokte Dokte
k
k
k
k
k

-

-

-

-

9
Data
Riset
9
Data
Riset
1000
Ton

9
Data
Riset
9
Data
Riset
1000
Ton

9
Data
Riset
9
Data
Riset
1000
Ton

9
Data
Riset
9
Data
Riset
1000
Ton

1 Dok
9
13.27 55.85 48.85 42.35 58.15
Data
0
0
0
0
0
Riset
9
Data
Riset
1000
Ton
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

- Jumlah tonase potensi sumber
daya Thorium terkategori

- Jumlah publikasi ilmiah
Laporan Dukungan Administrasi
Layanan Perkantoran

Target
Lokasi

K/LUnit
N-BOrganisasi
2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NSBS
500
Ton
10
Publik
asi
Alokasi (dalam juta rupiah)

2015 2016 2017 2018
500 500 500 500
Ton Ton Ton Ton
6
8
8
10
Publik Publik Publik Publik
asi
asi
asi
asi

5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 1.073 2.050 2.000 2.250 2.500

- Jumlah laporan dukungan
administrasi layanan
perkantoran
Laporan Layanan Jasa Iptek
Nuklir untuk Masyarakat (PNBP)

- Indeks kepuasan pelanggan
Revitalisasi Gedung,
Laboratorium dan Peralatan

5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
3,05

3,10

3,15

3,18

633

700

700

700

700

3,20

1
1
1
1
1
1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
Paket Paket Paket Paket Paket

- Jumlah sarana, prasarana dan

1
1
1
1
1
fasilitas litbang iptek nuklir yang
Paket Paket Paket Paket Paket
direvitalisasi
Kegiatan 3: Pengembangan Teknologi Bahan
45.47 125.6 160.2 154.5 98.71
Serpong
Bakar Nuklir
0
52
90
03
0
4
6
6
6
5
Dokumen Teknis Pengembangan
46.40 76.05 75.85 25.00
Dokte Dokte Dokte Dokte Dokte 6.378
Teknologi Bahan Bakar Nuklir
0
0
0
0
k
k
k
k
k
3
5
5
5
4
- Jumlah dokumen teknis
Dokte Dokte Dokte Dokte Dokte
pengembangan teknologi bahan
k
k
k
k
k
bakar nuklir

PTBBN

K/L
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

- Jumlah dokumen teknis
teknologi fabrikasi elemen bakar
RDE

- Jumlah publikasi ilmiah
Laporan Revitalisasi Fasilitas
Litbang iptek Nuklir

- Jumlah bulan operasi dan
pemeliharaan sarana dukung
fasilitas elemen bakar
- Jumlah bulan operasi dan
pemeliharaan sarana dukung
fasilitas Radiometalurgi
- Jumlah laporan sarana,
prasarana dan fasilitaslitbang
iptek nuklir yang direvitalisasi
Laporan Dukungan Teknis
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
PTBBN
- Jumlah laporan dukungan teknis
pelaksanaan tugas dan fungsi
PTBBN
- Jumlah hari dengan zero
accident
Laporan Dukungan Administrasi
Layanan Perkantoran

Target
Lokasi

K/LUnit
N-BOrganisasi
2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NSBS
1
Dokte
k
15
Publik
asi
36.16 36.60 25.67 15.20
4 Lap 2.971
7
5
0
0
Alokasi (dalam juta rupiah)

2015 2016 2017 2018
1
1
1
1
Dokte Dokte Dokte Dokte
k
k
k
k
16
17
18
18
Publik Publik Publik Publik
asi
asi
asi
asi
4 Lap 5 Lap 4 Lap 4 Lap

12
12
12
12
12
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
12
12
12
12
12
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
2 Lap 3 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap

2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap

922

2.761 2.572 2.108 2.547

2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap
365
hari

366
hari

365
hari

365
hari

365
hari

5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 1.431 2.127 2.380 2.662 2.929

- Jumlah laporan dukungan
administrasi layanan
perkantoran

5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Laporan Layanan Jasa Iptek
Nuklir untuk Masyarakat (PNBP)

- Indeks kepuasan pelanggan

K/LUnit
N-BLokasi
Organisasi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NSBS
Target

1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
3,05

3,10

3,15

Kegiatan 4: Pengembangan Teknologi
Serpong
Pengelolaan Limbah Radioaktif
Dokumen Teknis Pengembangan
3
3
3
Teknologi Pengelolaan Limbah
Dokte Dokte Dokte
Radioaktif
k
k
k
8
8
6
- Jumlah data riset
Data Data Data
pengembangan teknologi
Riset Riset Riset
pengelolaan limbah radioaktif
1
2
1
- Jumlah dokumen teknis
Dokte Dokte Dokte
pengelolaan limbah RDE
k
k
k
1
- Jumlah dokumen teknis
Dokte
pengembangan teknologi
k
pengelolaan limbah radioaktif

- Jumlah dokumen review desain

Alokasi (dalam juta rupiah)

-

3,18

518

581

639

703

773

3,20
31.13 57.02 72.65 67.38 58.09
8
6
4
9
6

3
Dokte
k
7
Data
Riset
1
Dokte
k
-

3
Dokte 903
k
5
Data
Riset
1
Dokte
k
3
Dokte
k

1 Dok

-

-

-

1 Dok 1 Dok

-

-

-

PTLR

K/L

2.615 2.215 1.375 1.590

- Jumlah dokumen pendukung
perijinan Prototipe Disposal
Demo

- Jumlah publikasi ilmiah

11
11
4
4
4
publik publik publik publik publik
asi
asi
asi
asi
asi

Fasilitas Disposal Demo Limbah
Radioaktif
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

- Jumlah gedung fasilitas demo
disposal limbah radioaktif
Laporan Hasil Pengelolaan
Limbah Radioaktif, Limbah B3,
dan Bahan Bakar Nuklir Bekas
- Jumlah laporan hasil
pengelolaan limbah radioaktif,
limbah B3, dan bahan bakar
nuklir bekas
Laporan Pengembangan Sarana
dan Prasarana

- Jumlah laporan pengembangan
sarana dan prasarana
Laporan Dukungan Teknis
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
PTLR
- Jumlah laporan dukungan teknis
pelaksanaan tugas dan fungsi
PTLR
- Jumlah hari dengan zero
accident
Laporan Dukungan Administrasi
Layanan Perkantoran

K/LUnit
N-BLokasi
Organisasi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NSBS
Target

-

-

-

Alokasi (dalam juta rupiah)

-

-

2 Lap 5 Lap 4 Lap 3 Lap 3 Lap 1.883 6.180 1415 1560 1830

2 Lap 5 Lap 4 Lap 3 Lap 3 Lap

7 Lap 7 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap 3.154 1389 1075 1490 1715
7 Lap 7 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap
3 Lap 5 Lap 3 Lap 4 Lap 4 Lap 1.011 1227 1251 2.585 2724
3 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap
365
hari

366
hari

365
hari

365
hari

365
hari

4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 1.199 4.239 3.842 3.917 4.313

- Jumlah laporan dukungan
administrasi layanan
perkantoran
Laporan Layanan Jasa Iptek
Nuklir untuk Masyarakat (PNBP)

4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1.230 1.289 1.351 1.416 1.420
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

- Indeks kepuasan pelanggan
Pembangunan Gedung Layanan
Administrasi Pengolahan Limbah
Radioaktif Nasional
- Jumlah laporan pembangunan
gedung layanan administrasi
pengolahan limbah radioaktif
nasional
- Luas pembangunan gedung
layanan pengelolaan limbah
radioaktif nasional
Kegiatan 5: Pengembangan Teknologi dan
Keselamatan Reaktor Nuklir
Dokumen Teknis Kajian
Teknologi dan Keselamatan
Reaktor Nuklir

- Jumlah desain teknis reaktor
nuklir riset Triga Plate

- Jumlah dokumen kajian desain
teknis reaktor nuklir

- Jumlah dokumen kajian
keselamatan reaktor nuklir

- Jumlah dokumen teknis evaluasi
teknologi dan keselamatan
desain RDE

K/LUnit
N-BLokasi
Organisasi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NSBS
Target

Alokasi (dalam juta rupiah)

3,05

3,10

3,15

3,18

-

-

-

1 Lap 1 Lap

-

-

-

1 Lap 1 Lap

-

-

-

-

3,20
-

-

-

583

12.44
0

1579
M2
25.41 40.25 42.85 38.83 35.00
9,7
3
0
0
0

5
Dokte
k
1
Desai
n
1
Dokte
k
1
Dokte
k
2
Dokte
k

5
Dokte
k
1
Desai
n
1
Dokte
k
2
Dokte
k
2
Dokte
k

5
Dokte
k
1
Desai
n
1
Dokte
k
2
Dokte
k
2
Dokte
k

5
Dokte
k
1
Desai
n
1
Dokte
k
3
Dokte
k
2
Dokte
k

PTRKN

K/L

5
14.70 16.00 11.55
Dokte 3.254
6.700
0
0
0
k
1
Dokte
k
4
Dokte
k
2
Dokte
k
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

- Jumlah publikasi ilmiah
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
K3

- Jumlah laporan pelaksanaan
kegiatan K3

- Jumlah hari dengan zero
accident
Laporan Dukungan Administrasi
Layanan Perkantoran

K/LUnit
N-BLokasi
Organisasi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NSBS
32
31
26
23
Publik Publik Publik Publik
asi
asi
asi
asi
Target

Alokasi (dalam juta rupiah)

2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap

247

300

370

390

450

2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap
365
hari

366
hari

365
hari

365
hari

365
hari

4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap

964

1.203 1.280 1.304 1.500

- Jumlah laporan dukungan
administrasi layanan
perkantoran

4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap
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