
Sambutan Ketua Panitia SKN 2020 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh 

Selamat datang di Seminar Keselamatan Nuklir 2020.  

Dengan Hormat, Bapak Menteri Riset dan Teknologi atau yang mewakili,, Bapak Kepala Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir Bapak Rektor Universitas Indonesia, Ibu Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN, 
Bapak Deputi Perizinan dan Inspeksi BAPETEN, Dekan UI, para tamu undangan sekalian, hadirin hadirat 
semuanya. 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini tanggal 26 Oktober 2020, 
bertempat di Virtual Meeting Room, Universitas Indonesia (UI), Depok, dapat dilaksanakan Seminar 
Keselamatan Nuklir (SKN) Tahun 2020 dalam format virtual atau seminar online, dengan tema “"Inovasi 
Mendukung Keselamatan dan Keamanan Nuklir untuk Sumber Daya Manusia Indonesia yang Maju dan 
Unggul". 

Dengan tema ini, diharapkan dapat menjadi forum pertemuan ilmiah antara pihak pengawas dengan 
pengguna, pakar dan masyarakat/publik melalui pertukaran informasi, pengetahuan, pengalaman dan 
pandangan untuk peningkatan keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, 
terutama untuk menyongsong era industri 4.0. Keseimbangan peran otoritas, peran pakar, dan peran publik 
dalam diri insan-insan pengawas ketenaganukliran digelorakan antara lain dengan melibatkan lebih banyak 
aspek humanisme dalam lingkungan nuklir. 

SKN memiliki visi mengenalkan bidang ketenaganukliran kepada pemangku kepentingan dan masyarakat 
yang lebih luas seperti instansi pemerintah, akademisi, pemerhati, dan asosiasi profesi sehingga 
pengawasan ketenaganukliran dapat menjadi isu nasional. Untuk mencapai visi tersebut, tahun 2020 ini 
BAPETEN bekerjasama dengan Universitas Indonesia dalam penyelenggaraan SKN sehingga keterlibatan 
pihak universitas menjadi lebih aktif dan saling mengisi, serta lebih meningkat kuantitas dan kualitasnya. 

SKN tahun 2020 yang terselenggara atas kerjasama BAPETEN dengan UI ini dihadiri oleh 300 orang 
peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, universitas, pemerhati dan asosiasi profesi yang 
merupakan pemangku kepentingan yang tersebar di Indonesia. Selain merupakan rangkaian konferensi 
internasional yang diselenggarakan pihak UI, serta rangkaian Haktenas XXV, SKN tahun ini merupakan 
titik dimulainya seminar keselamatan nuklir dalam format internasional, dan diharapkan kualitasnya terus 
meningkat ke depannya. 

 Dalam SKN ini berkenan untuk hadir sebagai tamu kehormatan seminar, Bapak Menteri Riset dan 
Teknologi, pembicara utama Bapak Kepala BAPETEN, dan pembicara kunci, tamu dari IAEA dan UI, serta 
para penyaji makalah.  
Dari 92 makalah yang masuk, terpilih sebanyak 62 makalah dengan 36 makalah disajikan secara oral dan 
26 makalah disajikan dalam short presentation. Kuantitas nama pemakalah meningkat sekitar 19% 
dibanding seminar sebelumnya. 

Di akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berupaya semaksimal mungkin 
untuk terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada para pejabat dan jajarannya di lingkungan 
BAPETEN dan UI, pemakalah yang telah berpartisipasi serta para pembicara yang telah memenuhi 
undangan kami. 



Kami sebagai panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara 
ini. 

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi  Wabarokaatuh 

Depok, 26 Oktober 2020 
 
 
 
Dr. Ir. Yudi Pramono, M, Eng. 


