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ABSTRAK 

KAJIAN POTENSI SERANGAN STUXNET PADA INSTALASI REAKTOR NON DAYA DI 

INDONESIA. Sejak ditemukan pada bulan Juni tahun 2010, malware yang bernama stuxnet ini 

langsung menggemparkan dunia. Malware ini mulai mencuri perhatian media dan pakar keamanan 

(security) sejak menginfeksi sistem instrumentasi dan kendali (SIK) pada instalasi industri dan 

menyebabkan kerusakan yang signifikan. Stuxnet adalah sejenis malware komputer yang canggih 

yang dirancang untuk menyabotase proses industri yang dikendalikan oleh sistem kontrol Siemens 

SIMATIC WinCC dan PCS7. Bahkan malware komputer yang dikembangkan untuk menyerang 

fasilitas nuklir Iran ini memiliki sasaran dan dirancang sangat khusus hanya mengincar sistem 

SCADA pabrikan Siemens yang diatur untuk mengendalikan dan memantau proses dalam industri. Di 

Indonesia terdapat 3 reaktor non daya (reaktor penelitian) yaitu reaktor Kartini di Jogjakarta, TRIGA 

di Bandung dan RSG GA Siwabessy di Serpong. Reaktor terakhir mempunyai kapasitas daya terbesar 

yang ternyata menggunakan SIK pabrikan Siemens tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui 

potensi serangan stuxnet dengan menggunakan metode dan analisis pembelajaran terhadap malware 

berbahaya tersebut. Dengan konfigurasi sistem kendali pada reaktor non daya tersebut, bukan tidak 

mustahil berpotensi untuk terkena infeksi dan serangan dari Stuxnet seperti fasilitas nuklir Iran di 

Natanz. Meskipun beberapa pakar keamanan dan anti malware telah mengeluarkan system patch dan 

removal untuk mengatasi malware ini, namun tetap dibutuhkan peran badan pengawas untuk 

memastikan bahwa sistem instrumentasi dan kendali di reaktor non daya tersebut benar-benar aman 

dan selamat dari serangan malware ini.  

Kata Kunci: Serangan Stuxnet; sekuriti; sistem instrumentasi dan kendali pada reaktor penelitian. 

 

ABSTRACT 

ASSESSMENT FOR THE POTENTIAL OF STUXNET ATTACK ON RESEARCH REACTOR IN 

INDONESIA. Since discovered in June of 2010, the malware that named Stuxnet was directly electrify 

the world. The malware is interested the attentions of the media and security experts since infect 

instrumentation and control systems in industrial and caused significant damage. Stuxnet is a 

sophisticated kind of computer malware designed to sabotage industrial processes controlled by 

Siemens SIMATIC WinCC and PCS7. Even the malware developed to attack Iran's nuclear facilities 

have very specific goals and designed to infect Siemens SCADA systems are set up to control and 

monitor industrial processes. In Indonesia there are 3 research reactors i.e. Kartini in Jogjakarta, 

TRIGA in Bandung and RSG GA Siwabessy in Serpong. Last reactor has the largest capacity that was 

using the instrumentation and control system of the Siemens made. This study aims to determine the 

potential of the stuxnet attack on research reactor with use methods and analysis the learning to the 

malware. With the configuration of the control system on research reactors, it is not impossible will be 

target of the Stuxnet attacks like as Iran's nuclear facility in Natanz. Although some security experts 

and antivirus have develop system patch and removal to fix this malware, but still needed the role of 

regulatory bodies to ensure that instrumentation and control system in research reactors are totally 

safe and secure from malware attacks. 

Keywords: Stuxnet attack; security; instrumentation and control systems on the research reactor. 

 

1. PENDAHULUAN 

 Sejak ditemukan pada bulan Juni 

tahun 2010, malicious software (malware) 

yang bernama stuxnet ini langsung 

menggemparkan dunia. Malware yang juga 

biasa disebut sebagai virus atau worm 

komputer ini mulai mencuri perhatian media 

dan pakar keamanan (security) sejak 
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menginfeksi sistem kendali pada instalasi 

industri dan menyebabkan kerusakan yang 

signifikan[1]. 

 Hal ini menjadi pemicu untuk 

mendesak kalangan industri dalam 

melindungi infrastruktur penting mereka 

terhadap serangan cyber. Bahkan malware 

komputer yang dikembangkan untuk 

menyerang fasilitas nuklir Iran ini memiliki 

sasaran dan dirancang sangat khusus hanya 

mengincar sistem Supervisory Control And 

Data Acquisition (SCADA) pabrikan 

Siemens yang diatur untuk mengendalikan 

dan memantau proses dalam industri[2].  

 

2. DASAR TEORI & TUJUAN 

Stuxnet adalah sejenis malware 

komputer yang canggih yang dirancang 

untuk menyabotase proses industri yang 

dikendalikan oleh sistem kontrol Siemens 

SIMATIC Window Control Center (WinCC) 

dan PCS7. Malware ini digunakan untuk 

menyerang kerentanan baik yang dikenal 

maupun yang tidak diketahui sebelumnya 

untuk menginstal, menginfeksi dan 

menyebarkan, serta cukup kuat untuk 

mengontaminasi beberapa negara yang telah 

menerapkan teknologi dan prosedur 

keamanan[3]. 

Malware yang oleh beberapa pakar 

keamanan diyakini ciptaan Amerika Serikat 

dan Israel ini menyerang fasilitas yang 

menggunakan sistem operasi tertentu, yaitu: 

 Sistem Operasi Windows; 

 Siemens PCS7, WinCC dan Step7 

software Industri yang bekerja pada 

sistem operasi windows dan 

menggunakan jaringan berbasis 

Transmission Control Protocol / 

Internet Protocol (TCP/IP) ; 

 Siemens S7 Programmable Logical 

Controller (PLC). Seperti pada 

gambar-1. 

Selain itu, malware yang sangat 

cepat menyebar dan menginfeksi ini oleh 

para pakar perusahaan anti virus 

menganggap malware ini sangat berbahaya. 

Hal ini disebabkan karena malware ini 

mampu menyerang berbagai fasilitas, mulai 

dari Nuclear Power Plant, Traffic Control, 

Oil Plant, Bank, dan Manufaktur. 

Kajian ini bertujuan untuk 

mengetahui potensi serangan stuxnet 

terhadap reaktor non daya di Indonesia, 

sehingga dapat dilakukan langkah-langkah 

pencegahan sedini mungkin.   

 

Gambar-1: Kontrol Step7 yang mengontrol proses read/write pada PLC[1] 

 
 

 

Gambar-2: Daftar beberapa negara yang terkena dampak serangan malware Stuxnet[4] 
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3. METODOLOGI 

 Kajian terhadap potensi serangan 

stuxnet ini menggunakan metodologi 

pembelajaran terhadap malware tersebut 

termasuk mempelajari tentang sistem yang 

bagaimana yang akan menjadi target 

serangan malware ini. 

 Stuxnet dirancang untuk menginfeksi 

perangkat Siemens SIMATIC WinCC dan 

produk S7 PLC, baik yang diinstal sebagai 

bagian dari sistem PCS-7, atau operasi pada 

perangkat mereka sendiri. Cara kerja 

malware ini dimulai dengan memanfaatkan 

kerentanan dalam sistem operasi Windows 

dan produk Siemens. Setelah berhasil 

mendeteksi calon korban yang sesuai, 

kemudian ia memodifikasi kontrol logik 

dalam PLC Siemens[4].  

 Fakta membuktikan bahwa setelah 

Iran yang terkena dampak Stuxnet paling 

parah, menyusul Indonesia yang menempati 

urutan kedua sebagai yang paling banyak 

terkena dampak Stuxnet (gambar-2). Karena 

selain sistem kontrol industri pabrikan 

Siemens banyak ditemui di Indonesia, juga 

karena tingginya tingkat kerentanan sistem 

operasi yang disebabkan masih banyak 

memanfaatkan sistem operasi yang tidak 

berlisensi.  

Malware stuxnet ini awalnya 

menyebar secara membabi buta, bahkan 

selain perangkat lunak Siemens, perangkat 

perusak ini juga memiliki sasaran pada 

perangkat yang berjalan dalam sistem 

operasi Microsoft Windows. Untuk 

perangkat lunak Siemens, stuxnet 

menginfeksi PLC dengan mengubah aplikasi 

perangkat lunak Step-7 yang digunakan 

untuk memprogram perangkat tersebut[6]. 

 Varian yang berbeda dari stuxnet 

menargetkan lima organisasi Iran, diduga 

adalah infrastruktur pengayaan uranium di 

Iran termasuk instalasi nuklir Natanz[5], 

seperti pada gambar-3. Siemens menyatakan 

bahwa stuxnet tidak menyebabkan 

kerusakan pada pelanggannya, kecuali 

program nuklir Iran yang telah mengalami 

kerusakan karena malware ini. Sebuah studi 

tentang penyebaran Stuxnet oleh Symantec 

menunjukkan bahwa Negara-negara yang 

terkena dampak utama diawal infeksi adalah 

Iran, Indonesia dan India (gambar-2). 

Beberapa alasan mengapa Stuxnet 

menjadi sangat berbahaya[6]: 

 Stuxnet menyerang fasilitas-fasilitas 

negara yang sangat vital dan penting, 

seperti instansi keuangan, bank, 

sistem lalu lintas, fasilitas nuklir, 

pengeboran minyak bumi, dan 

industri. 

 Stuxnet ini menyerang sistem 

SCADA, padahal sistem SCADA ini 

mendekati sistem bahasa hardware, 

yang rumit untuk dibaca[8]. 

 Stuxnet ini juga memanfaatkan 

celah-celah yang ada di dalam sistem 

operasi windows. Karena itu Stuxnet 

mampu menjelajahi celah-celah 

kemanan yang ada untuk menyerang 

sistem operasi terutama OS 

Windows, seperti dijelaskan pada 

gambar-4. 

 Stuxnet menggunakan Algoritma 

yang sangat rumit, dan memiliki 

tingkat intelegensi yang tinggi, 

karena mampu memilih celah mana 

yang akan dilewati. 

http://portal.paseban.com/review/26022/huawei-ascend-w1
http://portal.paseban.com/review/26022/huawei-ascend-w1
http://portal.paseban.com/review/26022/huawei-ascend-w1
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Gambar-3: Bagaimana Stuxnet menyebar dan menginfeksi instalasi nuklir Iran di Natanz[4] 

 
 
 

Gambar-4: Penyebaran Stuxnet dalam menginfeksi dan mengambil alih kendali perangkat yang menjadi target[2] 

 
 

4. ANALISIS POTENSI INFEKSI 

STUXNET PADA REAKTOR NON 

DAYA 

 

 Saat ini Indonesia memiliki 3 reaktor 

non daya (reaktor penelitian), yaitu: 

 Reaktor Kartini (100 kW) yang 

dioperasikan oleh Pusat Teknologi 

Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB) 

– BATAN Yogyakarta; 

 Reaktor TRIGA 2000 Bandung (2000 

kW) yang dioperasikan oleh Pusat 

Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri 

(PTNBR) – BATAN Bandung; 

 Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (30 

MW) yang dioperasikan oleh Pusat 
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Reaktor Serba Guna (PRSG) – BATAN 

Serpong. 

 

Reaktor non daya RSG GA 

Siwabessy di Serpong menjadi reaktor 

dengan kapasitas daya terbesar. Reaktor ini 

juga memanfaatkan SIK dari pabrikan 

Siemens yaitu perangkat keras PLC S7 300 

(gambar-5) dengan Simatic Net CP 5611 

dengan interface Profibus dan perangkat 

lunak WinCC V.7 untuk SCADA (seperti 

pada gambar-6 dan 7) dan Windows XP SP3 

untuk sistem operasi pada personal 

komputernya. 

 Dengan melihat konfigurasi sistem 

kendali pada reaktor non daya terbesar di  

 

 

Gambar-5: PLC Siemens SIMATIC S7-300, type yang menjadi target Stuxnet[7] 

   
 

 

Gambar-6: Sistem jaringan protokol TCP/IP monitoring, tipe protokol jaringan yang menjadi target Stuxnet[7] 

  
Gambar-7: Informasi data monitoring dengan WinCC, tipe jaringan SCADA yang menjadi target Stuxnet[7] 
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Indonesia ini, bukan tidak mustahil 

berpotensi untuk terkena infeksi dan 

serangan dari Stuxnet seperti fasilitas 

nuklir Iran di Natanz (gambar-3).  

Meskipun sampai saat ini belum 

ada laporan dan informasi bahwa reaktor 

tersebut terinfeksi Stuxnet, namun 

mengingat potensi bahaya malware 

Stuxnet ini maka badan pengawas 

seharusnya memberikan perhatian lebih 

dalam memastikan bahwa reaktor tersebut 

benar-benar aman dan selamat dari potensi 

serangan Stuxnet. 

 

5. ANALISIS KESELAMATAN DAN 

TINDAKAN PENCEGAHAN 

 

Melihat begitu besar dampak yang 

diakibatkan oleh serangan Stuxnet, yaitu 

mampu menginfeksi dan mengambil alih 

fungsi kendali terhadap perangkat yang 

menjadi target, maka beberapa pakar 

keamanan dan antivirus mulai meneliti dan 

mengembangkan system patch dan  

removal untuk malware ini, termasuk salah 

satunya adalah Siemens untuk 

mengamankan produknya. 

Beberapa langkah-langkah yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi potensi 

serangan Stuxnet adalah: 

1. Membatasi pemanfaatan media 

penyimpanan portable seperti flashdisk, 

hardisk eksternal dan lainnya; 

2. Jika tidak benar-benar diperlukan, tidak 

disarankan menggunakan jaringan 

internet pada SIK, seperti penggunaan 

virtual private network (VPN); 

3. Melakukan system patch dan removal 

terhadap sistem operasi SCADA yang 

digunakan; 

4. Selalu aktif mengupdate anti malware 

secara rutin; 

5. Selalu aktif mengupdate sistem operasi 

Windows sesuai service pack-nya; 

6. Menggunakan sistem operasi open 

source berbasis linux yang sampai saat 

ini cenderung masih aman. 

 

 Meskipun usaha antisipasi terhadap 

Stuxnet semakin aktif dilakukan, namun 

regenerasi varian malware baru pun sudah 

mulai bermunculan. Tercatat malware yang 

disebut sebagai Duqu telah menyerang 

pada September 2011 dan malware Flame 

pada Mei 2012, yang diperkirakan terkait 

dengan pengembangan Stuxnet. 

 Untuk memastikan aspek keamanan 

dan keselamatan dalam reaktor non daya  

di Indonesia dibutuhkan peran badan 

pengawas untuk lebih memberikan 
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pengawasan, apalagi adanya rencana 

pengembangan monitoring parameter 

keselamatan operasi reaktor non daya yang 

akan memanfaatkan jaringan internet dan 

perangkat SIK dari pabrikan yang menjadi 

target malware ini. 

 

6. KESIMPULAN 

a) Pakar keamanan (security) 

digemparkan oleh infeksi dan serangan 

malware pada fasilitas Nuclear Power 

Plant, Traffic Control, Oil Plant, Bank, 

dan Manufaktur. 

b) Stuxnet merupakan malware perusak 

yang menargetkan untuk menginfeksi 

dan mengendalikan instalasi nuklir Iran 

yang menggunakan perangkat SIK 

pabrikan Siemens[8]. 

c) Dampak serangan stuxnet adalah 

menginfeksi dan mampu mengambil 

alih fungsi kendali terhadap perangkat 

yang menjadi target. 

d) Reaktor non daya di Indonesia 

(terutama RSG GA Siwabessy) yang 

menggunakan SIK pabrikan Siemens 

berpotensi menjadi target serangan 

Stuxnet. 

e) Kehadiran malware varian baru seperti 

Duqu dan Flame yang mengancam dan 

melanjutkan serangan untuk periode 

berikutnya. 

f) Dibutuhkan peran badan pengawas 

untuk lebih memberikan pengawasan, 

terkait rencana pengembangan 

monitoring pada reaktor non daya 

dengan memanfaatkan protokol 

TCP/IP. 
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TANYA JAWAB DAN DISKUSI 

1. Penanya : Catur Febriyanto 

 

Pertanyaan: 

a) 1.Jika yang digunakan oleh 

Siemens merupakan non opern 

source (Ex Win OS) apakah dengan 

menggunakan sistem yang opern 

source dapat menjamin keamanan 

dari SIK tersebut                                                  

b) Bagaimana antisipasi dan tindakan 

dari BAPETEN, apabila suatu 

sistem instrumentasi dan kendali 

dari suatu instansi terkena serangan  

virus stuxnet ini? 

 

Jawaban: 

a) 1.Malware Stuxnet sengaja didesain 

untuk menyabotase perangkat 

dengan sistem operasi MS 

Windows dan sistem instrumentasi 

dan kendali pabrikan siemens 

seperti Win CC PCS7;PLC S7 300. 

jadi untuk sistem operasi open 

source berbasis linux sampai saat 

ini cenderung lebih aman terhadap 

malware Stuxnet                                              

b) Tindakan badan pengawas terhadap 

instalasi yang terkena serangan 

Stuxnet adalah dengan 

membersihkan instalasi tersebut 

dengan menggunakan system patch 

& removal, selanjutnya 

memastikan bahwa instalasi benar-

benar bersih dari infeksi stuxnet 

dan baru boleh dizinkan untuk 

beroperasi kembali, namn degan 

catatan telah dilakukan antisipasi 

terhadap sistem operasi dari 

PC&Win CC yang digunakan 

untuk mencegah dan menghindari 

serangan dari Stuxnet kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Cover Prosiding SKN 2013.pdf
	Cover dalam Prosiding SKN 2013.pdf
	Pengantar Prosiding SKN 2013.pdf
	Agenda tentative SKN 2013 REV2.pdf
	PEMBATAS  Prosiding SKN 2013 ORAL KEL A.pdf
	1-13 _Penerapan Integritas Sistem Manajemen dan Standar Mutu Pada Proses Produksi Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik_rev1.pdf
	14-20_Diah astuti_018_ Analisis Kebutuhan Penguji Berkualifikasi Untuk Melakukan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X RDI di Indonesia_rev1.pdf
	21-31_Ekobudi_006_STUDI KARAKTERISTIK PEMBACAAN ULANG DAN LINIERITAS_rev1.pdf
	32-37_Murdayahu Makmur_OPTIMASI METODA UNTUK PENENTUAN PLUTONIUM DARI SAMPEL LINGKUNGAN_rev1.pdf
	38-49_Siti Masroachah_ALAT BANTU FIKSASI RADIOGRAFI ANAK SEBAGAI PENUNJANG KESELAMATAN RADIASI_rev1.pdf
	50-56_Suhaedi_002_KAJIAN POTENSI KONTAMINASI PERMUKAAN_rev1.pdf
	57-66_MEMBANGUN SISTEM E-LEARNING UNTUK PELAJARAN PROTEKSI RADIASI SEBAGAI ALAT BANTU AJAR DI STTN.pdf
	67-78_Titik_023_pENGEMBANGAN pENGAWASAN pROTEKSI DAN kESELAMATAN rADIASI tERHADAP lENSA mATA pERSONIL rADIOLOGI iNTERV_rev1.pdf
	PEMBATAS  Prosiding SKN 2013 ORAL KEL B.pdf
	79-82_Helen Raflis_KAJIAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF PADA_rev1.pdf
	83-88_Bambang Riyono_KAJIAN ARAH PENGATURAN PERIZINAN BAHAN NUKLIR_rev1.pdf
	89-97_Diah hidayanti_016_KAJIAN TEORETIK TEKNIK PENGUKURAN FRAKSI BAKAR_rev1.pdf
	98-105_Eko Riyadi_KAJIAN POTENSI SERANGAN STUXNET PADA INSTALASI REAKTOR NON DAYA DI INDONESIA_rev1.pdf
	106-116_Eko Yuli R_Inspeksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Sebagai Alat Evaluasi Penerapan Budaya Keselamatan di Instalasi Elemen Bakar Eksperimental_rev1.pdf
	117-125_Endiah Puji Hastuti_KESIAPAN PEMEGANG IZIN TERHADAP IMPLEMENTASI PP DAN PERKA BAPETEN MENGENAI ANALISIS KESELAMATAN REAKTOR NONDAYA (MT)_rev1.pdf
	126-134_Ade Awalludin_PEMBUATAN ZONA TINDAKAAN DALAM PROSES PENANGANAN KEDARURATAN NUKLIR rev2 perbaikan_rev1.pdf
	135-144_Heri Hardiyanti_FAKTOR KEJADIAN SEBAGAI PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN BUDAYA KESELAMATAN DI INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL_rev1.pdf
	145-156_Liliana Yetta Pandi_PENGARUH SOSIAL EKONOMI AKIBAT DEKOMISIONING REAKTOR NUKLIR DI PLTN VANDELLÒS I_rev1.pdf
	157-165_Nur Siwhan_KRITERIA PENAPISAN ASPEK BAHAYA GUNUNGAPI_rev1.pdf
	166-176_Nur Rahmad Yusuf_ANALISIS COUNTER CURRENT FLOW LIMITATION_rev1.pdf
	177-184_Nudia_014_EVALUASI RADIOAKTIVITAS GROSS UDARA BUANG IEBE_rev1.pdf
	185-194_S.Nitiswati_PERAN PENGUJIAN MEKANIK UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MATERIAL BEJANA TEKAN PLTN_rev1.pdf
	195-201_Torowati_SURVEI  PENERAPAN  BUDAYA  KESELAMATAN  DI  INSTALASI ELEMEN BAKAR  EKSPERIMENTAL  TAHUN  2008 - 2012_rev1.pdf
	202-212_Wiryono_007_TINJAUAN TSP SEBAGAI SALAH SATU ASPEK KEAMANAN DALAM PENGANGKUTAN BAHAN NUKLIR_rev1.pdf
	PEMBATAS  Prosiding SKN 2013 POSTER KEL A.pdf
	213-224_Dyah Palupi_RANCANGAN PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN DAN STANDAR TEKNIS PRODUKSI PESAWAT SINAR-X.pdf
	225-232_015_STANDARDISASI MEDAN RADIASI ACUAN BETA 85Kr.pdf
	233-240_Yus Rusdian Akhmad_Penguatan Pengawasan Barang Konsumen Melalui Harmonisasi Internasional.pdf
	PEMBATAS  Prosiding SKN 2013 POSTER KEL B.pdf
	241-250_Agus Waluyo_KAJIAN KESELAMATAN THERMOHIDROLIK BULK SHIELDING.pdf
	251-256_KAJIAN TEKNIS KONSEP INVESTIGASI ASPEK GEOLOGIS UNTUK PENENTUAN CALON TAPAK PLTN DI INDONESIA.pdf
	257-262_12_Makalah RCA SKN 2013 Wibowo, Fajar, Adit rev030613.pdf
	263-273_022_ANALISIS PERILAKU THERMAL UDARA DALAM BUNGKUSAN ZAT RADIOAKTIF  BAHAN NUKLIR.pdf
	274-280_Caesar Bayu Kusuma_Studi Efek Fraksi Pengepakan Bahan Bakar Pebel Terhadap Kritikalitas Reaktor Menggunakan Program VSOP-94.pdf
	281-285_KAJIAN PENGARUH KERAPATAN MODERATOR TERHADAP REAKTIVITAS REAKTOR RSG-GAS_1_Daddy BAPETEN.pdf
	286-296_Pembelajaran dari Kecelakaan fukushima_Dewi Apriliani DKKN.pdf
	297-303_Implementasi Perka BAPETEN No.10 Thn 2006_Rr Djarwanti PRR.pdf
	304-314_Pengaruh Implementasi Behavior Based Safety (BBS) Terhadap Peningkatan Budaya Keselamatan di IEBE_Mugiyono PTBR.pdf
	315-325_Analisis Sensitivitas Pd Variabel Ketidakpastian Yg Mempengaruhi LUEC PLTN_Nuryanti PPEN.pdf
	326-337_Perbandingan Tata Letak dan Desain RKU APRI400 Dengan Persyaratan EPRI_Suharyo PTRKN.pdf
	338-343_ANALISIS PLUTONIUM DI SEDIMEN PERAIRAN LAUT BANGKA_Murdahayu PTLR.pdf
	PEMBATAS  Prosiding SKN 2013 LAMP PLENO.pdf
	344-401Prs Zaki S SKN 2013-1.pdf
	402-408_BAPETEN.PRESENTASI.pdf
	409-426_Lens of the eye - Indonesia workshop.pdf
	hal akhir.pdf



