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ABSTRAK
STRATEGI PENGAMANAN DALAM MELAKSANAKAN SISTEM PROTEKSI FISIK PADA INSTALASI NUKLIR.
Strategi pengamanan diarahkan pada upaya meniadakan pencurian bahan nuklir dan
sabotage instalasi nuklir. Untuk mencapai tujuan diatas perlu disusun strategi
pengamanan dalam melaksanakan proteksi fisik terhadap bahan dan instalasi nuklir.
Strategi pengamanan disusun mulai dari pembuatan perkiraan keadaan pengamanan,
daftar rincian bentuk ancaman dan rencana pengamanan (Renpam). Renpam
diimplementasikan dalam pelaksanaan pengamanan (Lakpam), dan setelah dilaksanakan
kemudian dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi kemudian dilengkapi dengan hasil survei
pengamanan yang berkembang pacta saat itu, dan dibuat kembali Renpam sebagai
pedoman pelaksanaan pengamanan berikutnya dan terns berulang sehingga merupakan
suatu Siklus Pengamanan. Satu siklus pengamanan dibuat secara periodic, maksimal
untuk 1 (satu) tahun.

ABSTRACT
SAFEGUARDS STRATEGY IN PHYSICAL PROTECTION SYSTEM FOR NUCLEAR INSTALLATION.

Safeguards strategy is directed at efforts of eliminating theft of nuclear materials and
sabotage of nuclear installation. For achieving the above objective, it is necessary to set
up safeguards strategy in physical protection of nuclear materials and installation. The
safeguards strategy starts from anticipated security condition, list of thefts, planning
referred to as safeguards planning. Safeguards planning are implemented in safeguards
implementation, followed up then by evaluation. Results of evaluation are equipped with
results of safeguards survei already developed. Safeguards' planning is made from these
results and serve as guidelines for next safeguards implementation and is repeated to
form a safeguard cycle. One safeguard cycle is made on a periodical basis, at least
annually.

PENDAHULUAN
lnstalasi nuklir merupakan obyek

vital clan strategis yang memiliki peran
penting dalam kehidupan masyarakat
baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik,
maupun secara teknis dari aspek
keselamatan, karena potensi bahaya
radiasi akan berdampak kepada
keselamatan umum, bahkan dewasa ini
menjadi incaran pencurian clan
ancaman sabotage oleh teroris, sehingga
instalasi nuklir sebagai obyek vital wajib
dilindungi keselamatannya dengan
sistem keselamatan yang tinggi clan
proteksi fisik yang handal.

Makalah ini disusun dengan
tujuan menyajikan strategi pengamanan
dalam melaksanakan proteksi fisik
sesuai ketentuan yang berlaku dengan
metodologi penyusunan berdasarkan
hasil survei lingkungan dari ancaman,
tantangan, hambatan clan gangguan di
sekitar kawasan clan mempelajari

kondisi keamanan yang berkembang
dewasa ini serta situasi keamanan
secara global.

Metodologi penyusunan makalah
ini dihadapkan pada situasi keamanan
dan aturan pelaksanaan sesuai
ketentuan yang berlaku maka disusun
strategi pengamanan melalui langkah-
langkah melakukan survei situasi
keamanan lingkungan baik secara
internal maupun eksternal untuk dibuat
suatu perkiraan keadaan pengamanan
guna menentukan kemungkinan
ancaman yang akan dihadapi, kemudian
dibuat rencana pengamanan untuk
diim plemen tasikan dalam pelaksanaan
pengamanan dan dievaluasi secara
berkala untuk menyempurnakan sistem
proteksi fisik yang akan dilakukan
kemudian.

Dengan melaksanakan strategi
pengamanan diharapkan tujuan proteksi
fisik dapat tercapai dan terpeliharanya
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kondisi aman daTi kemungkinan usaha
pencurian bahan nuklir dan kegiatan
sabotage instalasi nuklir, serta dapat
menangkal setiap ancaman yang timbul.

TEOR!
Salah satu persyaratan untuk

mengajukan ijin pemanfaatan bahan,
fasilitas, dan instalasi nuklir bagi
Pengusaha lnstalasi Nuklir adalah harus
menyerahkan dokumen sistem proteksi
fisiko ..

Keadaan pihak sendiri, jelaskan
keadaan sasaran yang akan
diamankan baik benda, manusia
(individujkelompok) serta daerah
sasaran.
Keadaan pihak lawan, jelaskan apa,
siapa yang akan menjadi atau bakal
lawan.
Kegiatan-kegiatan penting yang baru
lalu clan sedang terjadi sekarang ini.
Faktor-faktor yang mempengaruhi:
Kemampuan lawan, jelaskan
kemampuan lawan baik individu
maupun kelompok.
Bentuk ancaman yang dilakukan
lawan clan akibatnya.
Kemungkinan cara bertindak lawan.
Kemungkinan yang akan dihadapi.
Menggambarkan skenario cara
bertindak lawan yang akan dihadapi.
Kesimpulan:
Ancaman datang dari luar.
Kerawanan, hambatan, clan
gangguan datang dari dalam.

Sistem proteksi fisik yang diaju-
kan harus sesuai dengan Pedoman
System Proteksi Fisik yang ditetapkan
oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN). Dalam hubungan dengan itu
Pengusaha Instalasi Nuklir dituntut
harus dapat menciptakan tercapainya
tujuan sistem proteksi fisik, yaitu:
.Melindungi bahan nuklir daTi usaha

pencurian.
.Melindungi instalasi nuklir daTi

usaha sabotage.
Strategi pengamanan untuk me-

laksanakan sistem proteksi fisik adalah
kegiatan melindungi bahan clan instalasi
nuklir daTi usaha pencurian clan sabo-
tase sangat ditentukan dan dipengaruhi
oleh berbagai faktor yang saling
berinteraksi, yaitu:

-Perkiraan Keadaan Pengamanan

(KIRKAP AM)
-Daftar Rincian Bentuk Ancaman,

Kerawanan, Hambatan, dan Gangguan.
-Rencana Pengamanan (RENPAM)

Pelaksanaan Pengamanan (LAKPAM)
-Evaluasi Pengamanan

PEMBAHASAN
Dalam menghadapi suatu kejadi-

an perkara pada umumnya
penyelenggara pengamanan menanggapi
dengan ketidaktahuan, kebimbangan,
dan kepanikan. Hal ini disebabkan
akibat penyelenggaraan pengamanan
bersifat insidentil, tidak terkoordinasi
dan tidak dipersiapkan dengan rencana
peng-amanan. Untuk suatu instalasi
nuklir hat terse but tidak boleh teIjadi.
Oleh sebab itu penyelenggaraan proteksi
fisik diperlukan strategi pengamanan.
Strategi pengamanan meliputi:

Daftar rincian bentuk ancaman,
kerawanan, hambatan, dan gangguan
.Buat daftar informasi yang

dibutuhkan untuk mendefmisikan
ancaman yang meliputi jenis, taktik,
tindakan yang potensial, motivasi,
dan kemampuan dari penentang.

.Mengumpulkan informasi ancaman
dari pihak luar meliputi penentang
potensial, penjahat, teroris,
kelompok anti nuklir.

.Mengumpulkan informasi ancaman
dari dalam yang bekerja-sama
dengan pihak luar (pegawai yang
dipaksa bekerja-sama dengan
penjahat, karena pemerasan atau
ancaman kekerasan terhadap
mereka atau keluarga mereka).

.Mengumpulkan informasi ancaman
dari dalam meliputi data pegawai
yang mengalami sakit jiwa (psikotis)
yang bekerja di instalasi nuklir, dan
kemung-kinan pegawai adalah
penjahat.

.Mengumpulkan data kejadian yang
pernah terjadi di dalam instalasi
nuklir.

Perkiraan Keadaan Pengamanan
(KIRKAPAM)
Memahami situasi

Rencana Pengamanan
Rencana Pengamanan dibuat

berdasarkan sumber-sumber ancaman
yang didefinisikan mungkin timbul.
Sumber-sumber ancaman terdiri daTi:
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Operasional, bagaimana pengorganisasi-
an dan sistim pengamanan.

ancaman manusia, ancaman alam dan
ancaman teknologi.

Sumber ancaman manusia mem-
punyai motivasi:

Ideologi
Berhubungan dengan sistem politik,
bentuknya teror, demo anti nuklir, dan
kelompok-kelompok tertentu dengan
tujuan dapat mempengaruhi kebijakan
pemerintah mengenai energi nuklir,
sebagai cara memaksa perubahan di
lingkup kebijakan pemerintah bidang
non nuklir, dan atau sebagai cara untuk
mengurangi kepercayaan publik ter-
hadap pemerintah (anti kemapanan).
.Ekonomi: mencakup keinginan untuk

mendapatkan finansial karena
dorongan kebutuhan.

.Personal: motivasi pribadi yang
berkaitan dengan situasi khusus dari
orang-orang tertentu. Alasan pribadi
karena kecewa, kesalahan manusia
(human errory seperti kelalaian, lupa,
salah penginderaan, dan kemudian
merusak (destrukti.fJ.

.Sumber ancaman alum: Sinar ultra
violet, cahaya, kilat, gempa,
kelembaban, banjir, gas, kabut,
suhu, binatang dan tumbuhan..Sumber 

ancaman teknologi: Dapat
melalui proses produksi seperti
kecelakaan, sakit, keracunan, dan
lain sebagainya.

Pelaksanaan Pengamanan.
Pelaksanaan kegiatan peng-

amanan harus bertumpu pada rencana
yang telah dibuat. Dalam rencana telah
tercermin sasaran-sasaran kegiatan
pengamanan yang akan dilaksanakan
(Pengamanan Personel, Materiil,
lnstalasi, Bahan Keterangan, dan
kegiatan operasi pengamanan), tindakan
yang dilakukan, personel yang
melaksanakan, peralatan yang diguna-
kan, dan ketentuan lain yang masih
diperlukan disesuaikan dengan ke-
butuhan masing-masing jenis sasaran
kegiatan pengamanan.

Pelaksanaan masing-masing jenis
pengamanan harus menggunakan Tek-
nik Pengamanan. Teknik Pengamanan
dipilih dan digunakan untuk dapat
menekan risiko yang dihadapi, yaitu
resiko yang paling kecil yang akan
merugikan pihak pengamanan termasuk
yang diamankan.
Teknik pengamanan terdiri atas:
Teknik Pengamanan Terbuka.
Yang termasuk teknik terbuka adalah
penelitian, wawancara dan interogasi.
Teknik Pengamanan Tertutup
Yang termasuk teknik tertutup adalah
eliciting, pengamatan, penggambaran,
penjejakan, pembuntutan, penyadapan,
dan penyusupan.

Teknik represif adalah kegiatan
pengamanan dalam rangka penang-
gulangan dilakukan dengan penyergap-
an, penggerebekan, penggeladahan, pe-
nyitaan, penyidikan, dan proteksi ber-
tingkat, serta pengadilan.

Teknik preventif adalah kegiatan
pengamanan bersifat pencegahan
dilakukan secara langsung melalui
kegiatan pengawasan dan penjagaan
secara berlapis, secara tidak langsung
dapat melalui kegiatan administrasi
(penyediaan peraturan, prosedur, dan
instruksi kerja) , surat ijin, surat
keterangan, surat keluarjmasuk barang
dan pemasangan peralatan perangkat
keras meliputi sistem penghalang fisik,
pembagian daerah pengamanan, sistem
akses yang diperlukan, peralatan dan
perlengkapan proteksi fisik, peralatan
pencatatan dan pelaporan, peralatan.

Pembuatan Rencana Pengamanan.
Berdasarkan uraian rinci dari

sumber ancaman maka dibuat rencana
pengamanan meliputi pengamanan
personel, material, instalasi, bahan
keterangan, kegiatan (lihat lampiran).

Hal-hal yang hams dilakukan
dalam Rencana Pengamanan:
Penentuan tugas, yaitu dengan men-
jabarkan target operasi dari pimpinan
atau dengan pengumpulan sumber-
sumber informasi clan pengolahan data.
Analisa tugas, untuk menentukan apa
yang akan dilakukan dengan meng-
gunakan teknik clan taktik pengamanan.
Analisa sasaran, untuk menentukan
skala prioritas sasaran baik benda,
daerah, individu atau kelompok.
Pembuatan target operasi, dalam rangka
upaya untuk melakukan penyelidikan
terhadap sasaran pengamanan yang
menyangkut kemampuan pihak lawan.
Penentuan dukungan personel, logistik,
peralatan, administrasi.
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Kewenangan akses pengarnanan
pada bidang pengarnanan terpadu
(menyeluruh).
Pembentukan organisasi intelijen.
Pengembangan kemampuan
investigasi.
Kerjasarna dengan pengarnanan
lainnya yang berdekatan guna
pengarnanan kawasan secara
bersarna.
Keterbatasan jumlah personil.
Tidak cukup tersedia anggaran.

..

komunikasi, perawatan dan pengujian,
keseimbangan proteksi, serta peralatan
cadangan.

Pengamanan Terbuka dilakukan
dengan pertimbangan kegiatan peng-
amanan yang dihadapi tidak
menimbulkan risiko yang besar, daerah
sasaran memungkinkan atau
mengharuskan kegiatan pengamanan
dilakukan secara terbuka dan sebagai
kegiatan pelengkap dari kegiatan
pengamanan tertutup.

Pengamanan Tertutup dilakukan
atas pertimbangan sasaran pengamanan
sangat penting seperti VIP, tamu negara,
tokoh penting atau kegiatan peng-
amanan mengandung resiko yang cukup
besar .

KESIMPULAN
Sistem proteksi fisik bahan dan

instalasi nuklir dijabarkan dalam
strategi pengamanan dengan membuat
perkiraan keadaan, menentukan jenis
ancaman, dan dibuat Renpam,
diim plemen tasikan dalam Pelaksanaan
Pengamanan, kemudian dievaluasi, dari
basil evaluasi dilengkapi basil survei
pengamanan yang berkembang pacta
saat itu kemudian dibuat Renpam
kembali untuk pedoman pelaksanaan
berikutnya akan tercapai dan terpelihara
tujuan proteksi fisiko

Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk pe-

nyempurnaan system yang telah dibuat.
Sebagai bahan evaluasi dipergunakan
berdasarkan laporan pelaksanaan peng-
amanan, untuk mengetahui clan mem-
bandingkan sejauh mana rencana
pengamanan dapat dilaksanakan dalam
kegiatan pengamanan. Laporan ke-
giatan pengamanan dibuat dalam
bentuk laporan harian, triwulan, clan
tahunan.

Hasil koreksi dari laporan yang
disajikan clan arahan surat kebijakan
pimpinan. Hasil audit berkala oleh tim
pengamat (UJM, BHOP, BAPETEN clan
IAEA).
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Survei situasi keamanan yang
berkembang.
Permasalahan dalam Strategi Peng-
amanan terletak pada pengembangan
proteksi fisik, antara lain:


