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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Selama ini, nuklir memberikan kesan mengerikan dan kebanyakan 

orang menganggap nuklir sangat membahayakan karena dapat menghasilkan 

paparan radiasi dan cenderung memiliki pandangan negatif terhadap nuklir 

karena banyak dihubungkan dengan penggunaannya dalam bidang 

kemiliteran, yaitu penggunaannya dalam merakit senjata nuklir yang apabila 

disalahgunakan dapat menimbulkan keresahan dan bahaya bagi masyarakat 

dunia. Namun sebenarnya, selain dampak negatif yang ditimbulkan, jika 

dimanfaatkan secara benar, maka sebenarnya pemanfaatan tenaga nuklir juga 

memberikan dampak positif yang dapat dilihat dalam beberapa bidang selain 

bidang militer, yaitu bidang kedokteran, industri, dan pertanian serta 

pembangkit listrik karena tenaga nuklir tidak mengeluarkan emisi sehingga 

dinilai lebih ramah lingkungan dan juga murah. Diperlukan pengawasan yang 

ketat dalam setiap kegiatan yang menggunakan tenaga nuklir di Indonesia. 

Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan, yang dapat 

mengakibatkan dampak buruk untuk masyarakat dan lingkungan akibat 

paparan radiasi tersebut, karena dampak yang dihasilkan dapat berlangsung 

pada saat itu dan/atau berkepanjangan. Dalam upaya pengawasan 

pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, Pemerintah Indonesia membentuk 
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suatu badan dan/atau lembaga independen yang disebut Badan Pengawas 

Tenaga Nuklir atau yang disingkat BAPETEN. BAPETEN adalah Lembaga 

Pemerintah non Kementerian atau yang disingkat LPNK yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BAPETEN 

dibentuk pada tanggal 08 Mei 1998 dan baru mulai aktif pada tanggal 04 

Januari 1999. Perizinan sektor ketenaganukliran berada di bawah naungan 

BAPETEN. BAPETEN memiliki tugas untuk mengawasi segala kegiatan 

pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia dengan menegakkan peraturan, 

kemudian juga menyelenggarakan perizinan dan melakukan inspeksi pula 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi 

BAPETEN terdiri dari mengkaji dan menyusun kebijakan nasional terkait 

pengawasan tenaga nuklir, melakukan koordinasi kegiatan fungsional dalam 

melaksanakan tugas BAPETEN, memfasilitasi dan memberikan pembinaan 

terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir, 

menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 

BAPETEN memiliki kewenangan berupa menyusun rencana nasional secara 

makro; merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara 

makro; menetapkan persyaratan akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan 

bidangnya; kewenangan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
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tertentu di bidang pengawasan tenaga nuklir, merumuskan kebijakan 

pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang strategis di bidangnya, 

menetapkan pedoman dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, 

menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dari 

bahaya nuklir, menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota 

masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya nuklir, 

mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir. Tujuan dari 

dibentuknya BAPETEN adalah agar kesejahteraan, keamanan, ketentraman, 

kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin, selain itu agar 

keselamatan dan kesehatan pekerja serta perlindungan lingkungan hidup dapat 

terjamin, memelihara disiplin hukum dan meningkatkan kesadaran hukum 

pengguna tenaga nuklir dalam memanfaatkan tenaga nuklir, diawasi secara 

ketat sehingga dapat mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan 

bahan nuklir.1 

Perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia tidak dapat 

dipungkiri, seperti saat ini Pemerintah tengah gencar mendorong pemanfaatan 

tenaga nuklir untuk pembangkit listrik karena dinilai ramah lingkungan, dan 

juga dilihat dari potensi lainnya dari tenaga nuklir. Banyak pelaku usaha yang 

mulai berkecimpung dalam bidang pemanfaatan ketenaganukliran. Untuk 

berusaha dalam bidang tersebut sebelumnya memerlukan izin dari BAPETEN 

1 Biro Perencanaan BAPETEN, “Profil BAPETEN,” accessed August 26, 2018, 

https://www.bapeten.go.id/?page_id=655. 
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dengan pengajuan izin yang dilakukan melalui Balis yang merupakan 

database yang disediakan dan digunakan dalam proses permohonan izin untuk 

bidang ketenaganukliran sebelum One Single Submission atau yang disingkat 

OSS diluncurkan. Balis diberlakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem 

Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan 

Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di 

Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, perkembangan 

teknologi juga tidak dapat dipungkiri adanya media elektronik dapat 

mempermudah kehidupan manusia. Salah satu terobosan yang dilakukan 

Pemerintah adalah dengan mengikuti perkembangan zaman dan 

memanfaatkan teknologi yang ada di zaman ini, yaitu adanya gagasan baru 

dari Pemerintah berupa sistem perizinan terpadu yang dapat dilakukan secara 

online, dan diharapkan kedepannya, semua jenis perizinan dapat dengan 

mudah didapatkan terutama bagi investor asing, yaitu hanya melalui satu 

sistem yang terintegrasi secara elektronik. Sistem tersebut adalah Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang dikenal sebagai 

sistem OSS. OSS dapat memangkas birokrasi proses perizinan yang selama ini 

dinilai memakan waktu yang lama dan berbelit-belit karena pada umumnya 

untuk berusaha di Indonesia, masih diperlukan pengajuan izin dari berbagai 
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instansi yang berbeda, sehingga membingungkan Pelaku Usaha. OSS adalah 

pelayanan pemberian izin berusaha terintegrasi yang diselenggarakan secara 

online. Sistem OSS mulai dibentuk sejak bulan Oktober 2017 sebagai 

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan diluncurkan secara resmi 

pada tanggal 09 Juli 2018. Pemerintah terus berusaha untuk memperbaharui 

sistem perizinan di Indonesia agar dapat menarik investor dan OSS sendiri 

merupakan upaya dari pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan 

berusaha, untuk menciptakan model pelayanan perizinan yang terintegrasi, 

cepat dan murah, serta memberi kepastian, sehingga melalui sistem OSS 

tersebut diharapkan dapat menarik investor, khususnya investor asing. 

Kehadiran investor asing memberikan banyak manfaat bagi suatu negara, 

yakni dapat menyerap tenaga-tenaga kerja di negara penerima modal, dapat 

menciptakan demand yang berarti permintaan bagi produk dalam negeri 

penerima modal sebagai bahan baku, menambah devisa negara terutama 

investor asing yang berorientasi di ekspor, kemudian juga dapat menambah 

penghasilan negara yang berasal dari sektor pajak, adanya transfer of 

technology atau alih teknologi maupun transfer of know how atau alih 

pengetahuan.2 Sistem OSS mempermudah pelaku usaha, sehingga dapat 

langsung mengajukan izin berusaha secara online melalui OSS tanpa harus 

mengunjungi instansi tertentu secara manual dan izin berusaha akan didapat 

2 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 42. 
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oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam. Sebelum diluncurkan, 

konsep OSS telah terlebih dahulu dilakukan uji coba di tiga kota, yaitu: 

Purwakarta, Batam dan Palu. Sebelumnya operasional OSS diselenggarakan 

sementara waktu di Kementerian Koordinator Perekonomian dengan 

didukung oleh Indonesia National Single Window atau yang disingkat INSW. 

Pasal 1 angka 2 “Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single 

Window menguraikan bahwa INSW adalah sistem nasional Indonesia yang 

memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara 

tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan 

informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of 

data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk 

pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making 

for custom release and clearance of cargoes) dan kementerian terkait 

lainnya,” namun kemudian setelah dinilai stabil, kewenangannya beralih 

kembali ke Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang disingkat BKPM. 

Adapun salah satu fungsi BKPM adalah memberikan pelayanan perizinan dan 

fasilitas penanaman modal.3 

3 “Badan Koordinasi Penanaman Modal,” accessed February 7, 2019, 

https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/tugas-pokok-dan-fungsi-bkpm. 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau 

yang disebut juga Peraturan Pemerintah tentang OSS menentukan bahwa izin 

sektor ketenaganukliran diajukan melalui OSS, namun hingga saat ini belum 

ada kejelasan mengenai prosedur pengajuan izin sektor ketenaganukliran, 

khususnya dalam pengajuan izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan 

dalam radiografi industri fasilitas terbuka yang merupakan salah satu kegiatan 

uji tak merusak yang saat ini merupakan jasa yang banyak digunakan. Non-

destructive testing atau yang dikenal sebagai uji tak merusak adalah radiasi 

yang berdaya tembus tinggi dan digunakan untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap bahan tanpa merusak bahan yang diperiksa tersebut. Untuk teknik 

pemeriksaan dengan radiasi tersebut disebut juga radiografi industri. Uji tak 

merusak ini biasanya memanfaatkan radiasi jenis foton berdaya tembus tinggi, 

bisa berupa sinar gamma yang dipancarkan oleh radioisotop maupun sinar-X 

dari suatu pesawat. Cara kerja dari radiografi industri tersebut adalah dengan 

radiasi itu sendiri akan diserap sebagian dan sebagian akan diteruskan oleh 

bahan yang diperiksa, sehingga radiasi yang diserap akan mengalami 

pelemahan di dalam bahan. Tingkat pelemahan dari radiasi tersebut 

tergantung pada tebal bagian bahan yang menyerap radiasi. Prinsip dasar 

dalam uji tak merusak ini adalah bahwa radiasi akan menembus benda yang 

diperiksa, namun karena adanya cacat dalam bahan maka banyaknya radiasi 

yang diserap oleh bagian-bagian pada bahan tidak sama. Dengan 
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memanfaatkan sifat interaksi antara radiasi foton dengan bahan seperti ini, 

maka radiasi dapat dimanfaatkan untuk memeriksa cacat yang ada di dalam 

bahan. Rongga maupun adanya retak sekecil apapun dapat dideteksi dengan 

teknik radiografi ini. Jika radiasi yang diteruskan atau dikeluarkan dari bahan 

ditangkap oleh film fotografi yang dipasang di belakang bahan tersebut, maka 

perbedaan intensitas radiasi akan menimbulkan kehitaman yang berbeda pada 

film, sehingga kecacatan dalam bahan yang diperiksa akan tergambar pada 

film. Dengan teknik ini dapat diketahui mutu sambungan las, kualitas logam 

cor dan juga keadaan dalam diri suatu sistem.4 Pengajuan izin saat ini dalam 

prakteknya ditemukan hambatan-hambatan dan ketidakjelasan karena sistem 

OSS masih tergolong baru dan masih terus dikembangkan mengingat baru 

diluncurkannya sistem OSS tersebut di tahun 2018 kemarin, dan masih ada 

hambatan yang belum dapat diberikan solusi secara nyata khususnya dalam 

hal pengajuan izin. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian 

hukum bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dalam sektor 

ketenaganukliran khususnya dalam pengajuan izin pemanfaatan tenaga nuklir 

penggunaan dalam radiografi industri fasilitas terbuka di Kota Batam. 

Mengingat Kota Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena 

itu, Peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Kajian Prosedur antara Sistem 

4 Zubaidah Alatas et Al., Buku Pintar Nuklir, ed. Ruslan (Jakarta: Badan Tenaga Nuklir Nasional 

(BATAN Press), 2016), hlm. 106. 
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Online Single Submission dengan Sistem BAPETEN Licensing and Inspection 

System dalam Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan 

dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka di Kota Batam”. 

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan 2 (dua) masalah di bawah ini berdasarkan apa 

yang diuraikan di atas, yaitu: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir

penggunaan dalam radiografi industri fasilitas terbuka di Kota Batam?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam

mengajukan izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan dalam radiografi

industri fasilitas terbuka di Kota Batam setelah adanya sistem OSS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir

penggunaan dalam radiografi industri fasilitas terbuka di Kota Batam.

2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam

mengajukan izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan dalam radiografi

industri fasilitas terbuka di Kota Batam setelah adanya sistem OSS.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam

melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Agar Pemerintah dapat bertindak jelas dan tegas dalam menetapkan proses

penyelenggaraan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan dalam

radiografi industri fasilitas terbuka di Kota Batam.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Agar dapat memahami secara jelas proses pengajuan izin pemanfaatan tenaga

nuklir penggunaan dalam radiografi industri fasilitas terbuka di Kota Batam.
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