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KATA PENGANTAR  
 

Makalah yang disajikan pada Jurnal Pengembangan Energi Nuklir merupakan hasil 

pengkajian dan penelitian mengenai pengembangan energi nuklir dengan ruang 

lingkup: perencanaan energi dan kelistrikan, teknologi energi nuklir, ekonomi energi, 

manajemen pembangunan PLTN, industri nasional yang mendukung PLTN, aspek tapak 

PLTN dan lingkungan, serta topik lain yang mendukung pengembangan energi nuklir. 

Pada Terbitan Volume 20, Nomor 2, Desember 2018 ini disajikan tujuh makalah. 2 

makalah dalam JPEN kali ini terkait secara langsung atau tidak langsung dengan aspek 

keselamatan, makalah lain terkait aspek lingkungan, ekonomi energi, dan industri 

nasional yang menduung pembangunan PLTN. 

 

Makalah pertama yang terkait aspek keselamatan, berjudul ÈUnjuk Kerja 

Pengangkutan Pneumatik Sistem Small Adsorber Sphere Shutdown System untuk 

Sistem Pemadaman Kedua RDEÉ menampilkan sistem pemadaman dengan bola-bola 

pemadam (Small Adsorber Sphere Shutdown System-SAS). Saat reaktor harus 

dipadamkan, bola-bola tersebut dirancang jatuh secara gravitasi ke dalam reflektor jika 

batang kendali tidak bias beroperasi. Topik ini sangat penting karena kecepatan 

pengangkutan menjadi salah satu faktor dimulainya proses start-up reaktor. 

 

Makalah kedua yang berjudul ÈStrategi Pemeliharaan Komponen pada Sistem 

Pendingin RSG-GAS i����������Gl�������Gp�������G~����Gw��������É,  

menampilkan proses pendekatan manajemen keandalan dengan melakukan perencanaan 

interval pemeliharaan. Dengan manajemen keandalan maka dapat dilakukan pemeliharaan 

yang tepat pada seluruh sistem dan komponen, sehingga  dapat mengurangi frekuensi 

kerusakan yang terjadi serta meminimalkan downtime dan biaya karena kegiatan 

pemeliharaan. 
 

Makalah ketiga berjudul ÈEstimasi Pengaruh Desalinasi terhadap Temperatur 

Umpan Pembangkit Uap RDEÉ memberikan pemaparan mengenai estimasi pengaruh 

aplikasi panas desalinasi terhadap parameter proses pada temperatur air umpan masuk 

ke dalam pembangkit uap RDE. Estimasi ini bermanfaat untuk mendukung data desain 

sistem desalinasi pada RDE. Seperti diketahui, RDE dengan desain HTGR dianggap 

sebagai salah satu reaktor terkemuka untuk PLTN masa depan, yang dapat diterapkan 

untuk tujuan kogenerasi, selain digunakan untuk pembangkit daya, sisa panas yang 

dihasilkan RDE dapat memasok panas proses industri seperti desalinasi. 

 

Makalah selanjutnya terkait aspek lingkungan berjudul ÈPengaruh Perisai Radiasi 

pada Penyimpanan Kering Bahan Bakar Nuklir Bekas (BBNB) untuk Reaktor 

Daya EksperimentalÉ menjelaskan tentang pengelolaan BBNB reaktor RDE. BBNB 

mengandung panas peluruhan dan radioaktivitas yang tinggi, sehingga memerlukan 

pengelolaan yang baik agar selamat bagi manusia dan lingkungan. Perisai radiasi dengan 

penambahan Pb diluar tangki penyimpanan BBNB akan lebih efektif menurunkan laju 

dosis, walaupun laju dosis ini belum memenuhi nilai batas dosis bagi pekerja radiasi. 
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Makalah kelima berjudul Èv��������Gj���Gl���������G��Gp��������Å�Gj�����������G

Power Plant for Industrial ProcessesÉ adalah analisis ekonomi untuk mengestimasi 

biaya sesaat implementasi pembangkit listrik kogenerasi proses industri. 

 

Makalah keenam berjudul ÈPenerimaan Masyarakat Sekitar Puspiptek Serpong 

Terhadap Rencana Pembangunan Reaktor Daya EksperimentalÉ. Rencana 

pembangunan RDE selain didasarkan pertimbangan aspek tekonologi dan keselamatan, 

juga didasarkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan. Penerimaan 

masyarakat perlu diteliti untuk mengetahui persepsi dan pemahaman masyarakat sekitar 

kawasan lokasi rencana pembangunan RDE. 

 

Dan makalah terakhir yang berjudul ÈSpesifikasi, Kode dan Standar Baja Nasional 

dan Potensinya untuk Mendukung Program PLTN Tipe LWR di IndonesiaÉ,  

makalah yang terkait dengan industri nasional yang mendukung pembangunan PLTN.  

Untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi industri nasional dalam mendukung 

pembangunan PLTN di Indonesia, maka perlu iidentifikasi industri baja nasional yang 

memiliki potensi dan kemampuan untuk ikut berpartisipasi. Maklah ini mengidentifikasi 

spesifikasi, kode dan standar baja yang dimiliki industri nasional dan kemudian 

membandingkan dengan spesifikasi, kode dan standar baja sesuai standar internasional 

yang digunakan dalam konstruksi PLTN.  

 

Redaksi berharap semoga topik-topik yang disajikan pada terbitan Volume 20, Nomor 2, 

Desember 2018 ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran yang membangun 

sangat diharapkan demi perbaikan pada terbitan selanjutnya. 

 

 

Dewan Redaksi  
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