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PERUMUSAN ATURAN KEAMANAN NUKLM, DALAIVI UNDANG-TINDANG

KETENAGAI{UKLIRAN YANG BARU DI INDONESIA

RINGKASAN

Pengaturan nuklir internasional terbagi dalam empat hal yaitu, safeguard, security, safety dan

liability. Penelitian ini akan membahas khusus tentang pengaturan mengenai keamanan nuklir di

dunia internasional dan di beberapa negara. Negara yang menjadi perbandingan adalah Korea

Selatan dan Perancis. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normative, yaitu

menganalisa rejim hukum internasional mengenai keamanan nuklir dan menemukan solusi

perumusan keamanan nuklir dalam undang-undang ketenaganukliran yang baru di Indonesia.

Dimulai dengan analisa rejim hukum internasional rnengenai keamanan nuklir dan analisa

bagaimana negara Korea Selatan dan Perancis mengatur mengenai keamanan Nuklir, kemudian

menganalisa perundang-undangan tentang ketenaganukliran di Indonesia. Hasil analisa

menunjukan bahwa kemanan nuklir belum diatur secara detail dalam kerangka peraturan

perundang-undangan ketenaganukliran di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini memberikan

solusi perumusan aturan keamanan nuklir dalam undang-undang ketenaganukliran yang baru di

Indonesia.
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PRAKATA

Alhamdullilah telah kami selesaikan penelitian dengan judul, PERUMUSAN ATURAN

KEAMANAN NUKLIR DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGANUKLIRAN YANG
BARU DI INDONESIA.

Penelitian ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia mengenai aturan

keamanan nuklir yang komprehensif dan detail. Hal ini dikarenakan akan dibangunnya pusat

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang tentu saja memerlukan aturan-aturan yang

komprehensif. Aturan yang diperlukan tidak hanya mengenai keselamatan tapi juga keamanan.

Hanya sayang Indonesia belum merniliki undang-undang atau aturan yang khusus mengenai

keamanan nuklir. Oleh karena itu, penelitian ini membangun suatu analisis bahwa Indonesia

membutuhkan aturan keamanan nuklir yang khusus untuk mencegah dan menangani ancaman

keamanan nuklir.

Kami ucapkan terima kasih bagi anggota peneliti yang telah membantu dalam

penyusunan penelitian ini.

Terima kasih

Intan Soepama
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BAB I

PENDAHIILUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Rejim keamanan nuklir internasional yang mengatur mengenai kerangka institusional

untuk perlindungan material nuklir dan fasilitas nuklir dikenal secara luas sebagai elemen kunci

dalam system keamanan nuklir. Hal ini dikarenakan maraknya ancaman mengenai pencurian,

kepemilikan illegal, penyelundupan atau usaha untuk memperjualbelikan nuklir dan material

radioaktif secara illegal. Keamanan nuklir ini sangat penting dalam tatanan keamanan

internasional secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari meningkatnya interdependensi negara-

negara dalam mencegah dan menangani ancaman yang datang dari jaringan terorisme yang dapat

mengeksploitasi keadaan global saat ini, dimana jaringan terorisme dapat memanfaatkan

kemudahan akses informasi dan tasilitas nuklir untuk tujuan kejahatan.

Usaha untuk mengakses informasi dan fasilitas nuklir oleh jaringan terorisme dimulai

saat kelompok teroris Al Qaida menunjukan niatnya untuk menguasai teknologi dan material

nuklir sejak kejadian serangan 11 September 20ll di Amerika Serikat. Pada tahun 2003

masyarakat internasional dikejutkan dengan informasi bahwa A.Q. Khan, pemimpin Al Qaida

melakukan penyelundupan dan perdagangan nuklir secara illegal. Selain itu, A.Q. Khan terbukti

berusaha menguasai teknologi nuklir dan informasi terhadap fasilitas nuklir secara illegal. Hal

ini yang menjadi bahan pertimbangan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

dan Intemational Atomic Energy Agency (IAEA) untuk membentuk ketentuan internasional

yang mengatur mengenai perlindungan terhadap keamanan nuklir, dimana perlindungan terhadap

material nuklir merupakan cara yang paling efektif untuk mengantisipasi usaha dari kelompok

terorisme untuk memperoleh akses pada bahan peledak nuklir.

PBB telah membentuk rejim keamanan nuklir sejak dikeluarkannya UN Security Council

Resolution 1373 dan UN Security Council Resolution 1540 yang menjadi tonggak anggota PBB

untuk terikat pada aturan internasional berkaitan dengan rejim kemanan nuklir. Seiring

bedalannya wakfu, dan makin meningkatnya ancaman terhadap keamanan nuklir, PBB dan
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IAEA kemudian membentuk beberapa pe{anjian internasional yang dikategorikan sebagai rejim

keamanan nuklir internasional, yaitu:

1. UN Security Council Resolution 1373 diadopsi tahun 2001

2. UN Security Council Resolution 1540 diadopsi tahun 2004

3. the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (known as the

Nuclear Terrorism Convention);

4. the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) and its amendment

diadopsi tahun 2010

5. the Phy'sical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities INFCIRCI225/Rev.4

(INFCIRC/225) tahun 201 1

6. the IAEA Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources (known as the

Code of Conduct) tahun 2005

7. International Convention on Nuclear Security

Rejim keamanan nuklir ini kemudian menjadi pedoman bagi negara-negara baik anggota

PBB maupun anggota IAEA untuk diimplementasikan pada ketentuan hukum yang mengatur

mengenai ketenaganukliran. Setiap negara yang rnemiliki atau akan rnemiliki fasilitas

berteknologi nuklir, reactor nuklir atau instalasi nuklir harus rnemiliki hukum yang mengatur

mengenai keamanan nuklir. Hal ini dikarenakan nuklir merupakan komoditas yang sensitive,

yaitu apabila beberapa bahan nuklir dan teknologi terkait digunakan untuk kepentingan non

damai akan menimbulkan resiko yang sangat besar. Resiko ini dapat berupa kecelakaan fatal,

resiko kesehatan dan keselamatan yang teryadi baik secara individu maupun masyarakat. Radiasi

yang ditimbulkan dapat menyebabkan cedera fisik, cacat sampai dengan kematian. Kepemilikan

bahan sumber radiasi oleh kelompok teroris atau criminal yang mampu memproduksi perangkat

disperse radiasi dapat digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan. Pengalihan jenis tertentu

bahan nuklir dapat memberikan kontribusi terhadap penyebaran bahan peledak nuklir bagi

berbagai entitas subnasional maupun lingkup nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah atau
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model hukum khusus untuk melindungi berbagai jenis dan jumlah bahan nuklir yang dapat

menimbulkan resiko keamanan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki fasilitas nuklir baik itu reactor

nuklir skala kecil maupun instalasi nuklir. Indonesia juga merupakan salah safu anggota PBB dan

IAEA yang meratifikasi konvensi internasional mengenai ketenaganukliran. Ketentuan mengenai

ketenaganukliran diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Undang-undang ini dibuat delapan belas tahun yang lalu, ketika pemerintah menaruh harapan

yang besar akan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai sumber

pemenuhan energi listrik nasional. Adapun ruang lingkup UU ketenaganukliran ini mencakup

dua bidang yaitu Fasilitas Radiasi danZatRadioaktif, serta bidang Instalasi dan Bahan Nuklir.

Undang-undang No l0 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran mengatur hal-hal yang

berkaitan dengan pemisahan antara Badan Pelaksana yang dilakukan oleh BATAN dan Badan

Pengawas Ketenaganukliran, dimana tujuan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir diantaranya

untuk:

a) Menjamin kesejahteraan, keamanan dan ketentraman masyarakat;

b) Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta

perlindungan terhadap lingkirngan hidup

c) Memelihara ketertiban hukum dalam pemanfaatan tenaga nuklir

d) Meningkatkan kesadaran hukum pengguna dan mewujudkan budaya keselamatan

e) Mencegah terjadinya tujuan pemanfaatan tenaga nuklir

0 Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pemanfaatan tenaga

nuklir

Namun seiring dengan perkembangan dan perubahan terkait ketenaganukliran baik secara

nasional maupun internasional dalam rentang waktu hampir 20 tahun, sudah selayaknya mulai

dilakukan perubahan atau revisi terhadap undang-undang ketenaganukliran. Menurut Laporan

Bapeten , setidaknya terdapat empat alasan rnengapa perubahan dan revisi undang-undang

ketenaganukliran dianggap penting.
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1. Kebutuhan akan adanya diversifikasi sumber energi seiring dengan tuntutan

pengembangan energi baru dan terbarukan (renewable energy) sekaligus dalam rangka

mengurangi ketergantungan energi yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang

bertujuan untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri.

2. Situasi kelembagaan dan tata kelola Pemerintah Indonesia yang mengalami banyak

perubahan dalam kurun waktu l8 tahun terakhir

3. Perjalanan UU ketenaganukliran selama 18 tahun terakhir juga memberikan banyak

pelajaran bahwa masih terdapat aspek dari rangkaian siklus ketenaganukliran yang belum

terakomodasi secara memadai, mulai dari aspek pengadaan bahan nuklir, aspek pertahanan dan

keamanan serta kemanfaatan.

4. Terjadi banyak perkembangan di tingkat internasional yang juga mempengaruhi struktur

industri. Dimulai dari kesesuaian Beraturan Indonesia dengan korlvensi tingkat iirternasional baik

yang menyangkut masalah keamanan, pertanggung jawaban dan lingkungan hidup.

Di tahun 2016, BAPETEN berencana untuk merancang kembali ketentuan mengenai

ketenaganukliran di Indonesia, dengan mencoba membuat rancangan revisi Undang-undang No

10 tahun 1997, ag:u sesuai dengan perkembangan dan perubahan ketenaganukliran baik secara

nasional maupun secara global, terutama masalah keamanan nuklir. Tahun 2015, BAPETEN

telah merumuskan rancangan undang-undang tentang keamanan nuklir, akan tetapi rumusan

tersebut belum disetujui anggota DPR dengan alasan bahwa ketentuan keamanan nuklir harus

merupakan bagian dari revisi undang-undang ketenaganukliran.

Menyadari pentingnya aspek keamanan nuklir dan perkembangan aturan nuklir secara

internasional, Indonesia seharusnya memiliki undang-undang keamanan nuklir yang signifikan

dan komprehensif, baik itu sebagai bagran dari revisi undang-undang ketenaganukliran atau

undang-undang tersendiri yang khusus mengatur tentang keamanan nuklir. Oleh karena itu,

penelitian ini memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan model pengaturan keamanan

nuklir bagi undang-undang ketenaganukliran yang baru di Indonesia.
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B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

l. Bagaimana hukum internasional mengatur mengenai keamanan nuklir yang rnenjadi

pedoman Negara-negara anggota IAEA dan PBB dalam merumuskan peraturan mengenai

keamanan nuklir?

2. Bagaimana model pengaturan mengenai keamanan nuklir di negara Korea Selatan dan

Perancis sebagai bahan perbandingan?

3. Bagaimana rumusan model pengaturan keamanan nuklir yang tepat dan komprehensif

bagi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan latar belakang diataas, maka tujuan khusus dari penelitian Model

Pengaturan Keamanan Nuklir bagi Undang-undang Ketenaganukliran yang Baru, terbagi

menjadi tiga tujuan:

I. Menganalisa perkembangan rejim keamanan nuklir yang diatur dalam konvensi

internasional yang dibentuk oleh PBB dan IAEA, sebagai landasan dan pedoman pengaturan

keamanan nuklir dalam undang-undang ketenaganukliran yang baru di Indonesia

2. Melakukan analisa komparatif dengan aturan ketenaganukliran di beberapa negara, yaitu

Korea Selatan dan Perancis. Tujuan analisa komparatif ini adalah untuk mengetahui dan mencari

model pengaturan yang tepat bagi keamanan nuklir di Indonesia

3. Merumuskan model pengaturan keamanan nuklir, sebagai bahan pertimbangan

BAPETEN untuk merevisi atau mem'bentuk undang-undang baru mengenai ketenaganukliran di

Indonesia.
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D. Keaslian Penelitian

BAPETEN telah melakukan penelitian internal mengenai pentingnya merevisi Undang - undang

no l0 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dengan tujuan agar undang-undang tersebut sesuai

dengan kebutuhan pengaturan ketenaganukliran di Indonesia. Kekurangan dari penelitian yang

dilakukan oleh BAPETEN adalah khusus mengenai rejim keamanan nuklir belum dilakukan

secara komprehensif. Oleh karena itu, keutamaan dari penelitian ini adalah untuk melakukan

analisa secara komprehansif pengaturan keamanan nuklit yang dibutuhkan oleh Indonesia,

merujuk pada konvensi Internasional dan model pengaturan keamanan nuklir yang dimiliki oleh

negara-negara lain. Penelitian ini merupakan penelitian pertama mengenai keamanan nuklir.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermant'aat tidak saja secara akademis tetapi juga secara praktis,

khususnya bagi Pernerintah Indonesia yang memiliki kervenangan dalam membentuk aturan

hukum berkaitan dengan ketenaganukliran. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat

menambah kajian dan literature tentang pengaturan keamanan nuklir baik internasional maupun

nasional. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi pembentukan

undang-undang ketenaganukliran yang baru, yang akan dirumuskan padan tahun 2017 oleh

Pemerintan Indonesia melalui BAPETEN. Penelitian ini juga merupakan bagian dari program

pengembangan hukum nuklir sebagai salah satu program keda Pusat Studi Regulasi dan

Manajemen Nuklir Universitas Airlangga (www.psnunair.com). Dimana penelitian ini akan

terkait dengan program intemasionalisasi pusat studi. Hasil penelitian ini selain akan

dipublikasikan di Jurnal Intemasional tentang Hukum Nuklir, juga akan dipresentasikan pada

International Conference on Nuclear Law di Dubai akhir 2016.

F. Tinjauan Pustakan

Penelitian tentang rumusan pengaturan keamanan nuklir memang belurn banyak

dilakukan, terutama karena nuklir adalah hal yang sensitive. Banyak para peneliti hukum tidak

tertarik dengan penelitian mengenai nuklir karena nuklir terkait dengan keamanan nasional dan
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internasional, sehingga penelitian nuklir hanya dilakukan pada aspek teknologi saja. padahal,

aspek hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan teknologi nuklir
tersebut, oleh karena itu penelitian hukum mengenai nuklir perlu diperbanyak untuk memberikan
solusi bagi permasalahan mengenai perkembangan teknologi nuklir tersebut.

1. Kerangka Pemikiran tentang Keamanan Nuklir

Pada bulan September 2008, Mohamad ElBaradei, mantan Direktur General IAEA
menyatakan batrwa usaha penguasaan nuklir oleh teroris merupakan ancaman dunia saat ini,
karena kelompok teroris telah mulai mencari cara untuk menguasai material nuklir. Sejak tahun

2006 , IAEA telah merilis data mengenai jual beli bahan nuklir ilegal (Illicit Trafficking
Database) yang memuat setidaknya lima belas kasus jual beli bahan nuklir secara ilegal sampai

tahun 2008. Data yang dikerluarkan oleh IAEA melaporkan bahwa senjata nuklir telah

diperjualbelikan di pasar gelap yang diikuti dengan pertikaian senjata di reaklor nuklir
Penlindaba Afrika Selatan. Selain itu bom bunuh diri Taliban telah menyerang fasilitas

pembuatan senjata nuklir Pakistan. Melihat kenyataan ancaman penyalahgunaan nuklir,

masyarakat internasional harus memiliki strategi jangka panjang berkaitan dengan rejim

keamanan nuklir. Strategi ini akan memakan waktu lama, akan tetapi konsensus dan koordinasi

masyarakat internasional dapat mencegah apa yang kita kenal sebagai "the ultimate preventable

catastrophe". Pada awalnya usaha langsung untuk mempromosikan keamanan nuklir melalui

institusi multilateral terhambat karena kurangnya legitimasi, persaingan prioritas antara negara-

negara.dan perbedaan ideologi. Akan tetapi dengan berbagai usaha yang dilakukan baik oleh

PBB maupun IAEA, makan terbentuklah beberapa perjanjian internasional yang dapat dijadikan

landasan atau pedoman negara-negara anggota untuk membentuk perafuran tentang keamanan

nuklir.

2, Rejim Keamanan Nuklir Internasional

IAEA mendefinisikan keamanan nuklir sebagai suatu tindakan pencegahan, pendeteksian dan

respon pada pencurian, sabotase, akses illegal dan transt-er illegal atau tindakan melawan hukurn

yang berkaitan dengan bahan nuklir atau bahan radioaktif. Berpijak dari kekhawatiran akan

bahaya yang mengancam keamanan nuklir internasional, Negara-negara barat mempromosikan

perlindungan internasional pada bahan nuklir. Meskipun aktivitas ini belum memadai, karena
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tantangan yang dihadapi oleh komunitas internasional adalah bagaimana meramu standar

keamanan nuklir yang efektif yang dapat diimplementasikan oleh Negara-negaraanggota.

Instrumen keamanan nuklir diatur dalam beberapa ketentuan internasional, yaitu:

l) uN security council Resolution 1373 diadopsi tahun 2001

Resolusi PBB ini meminta Negara anggotanya untuk menjadi anggota pada konvensi

internasional dan protocol - protokolnya yang berkaitan dengan terorisme. Resolusi ini
mewajibkan Negara untuk mempidanakan setiap kegiatan terorisme, dukungan dana dan

perlindungan pada teroris. Resolusi ini juga menargetkan Negara-negara untuk melakukan tukar

menukar informasi berkenaan dengan pencegahan tindakan teroris dan pemidanaan atas tindakan

terorisme. Resolusi ini juga menekankan kebutuhan mengenai kerjasama global dalam merespon

tantangan jtral beli bahan nuklir secara illegal. Resolusi ini pada intinya tidak memfokuskan pada

senjata pemusnah massal, tetapi pada paragraph 3-4 resolusi tersebut mengacu pada kepemilikan

senjata pemusnah masal oleh teroris.

2) UN Security Council Resolution 1540 diadopsi tahun 2004

Resolusi ini lebih mengutamakan pengaturan mengenai senjata pemusnah rnasal, yaitu

Negara wajib melarang non state actor untuk memiliki atau mernproduksi senjata pemusnah

masal. Ketentuan ini termasuk mengawasi perbatasan untuk mendeteksi dan membasmi

perdagangan senjata illegal dan menawasi export dan import

3) the fnternational Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
(known as the Nuclear Terrorism Convention);

Konvensi ini diadopsi tahun 2005 berkaitan dengan kejahatan mengenai kepemilikan

bahan radioaktif secara illegal dan pemanfaatzn atau perusakan fasilitas nuklir. Konvensi ini

mewajibkan Negara Negara anggota untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencegah,

mendeteksi dan merespon ancaman terhadap keamanan nuklir dan radiologi.
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4) the convention on the Physical Protection of Nuclear Material (cppNM) antl its
amendment diadopsi tahun 2010

Konvensi mengatur mengenai perlindungan fisik terhadap bahan nuklir untuk tujuan
damai. Konvensi ini lebih spesifik lagi mengatur mengenai persyaratan perlindungan

5) the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities
INFCIRC/225IRev.4 GNFCIRC t?,2s) tahun 201 1.

Konvensi ini merupakan suatu rekomendasi untuk menetapkan ketentuam perlindungan

fisik bahan nuklir yang efektif. Konvensi ini hampir sama dengan konvensi lain yang panduan

atas prinsip perlindungan dan pencegahan penggunaan nuklir oleh teroris. Konvensi ini juga

mengatur mengenai pengembangan system keamanan nuklir.

6) the IAEA Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources
(known as the Code of Conduct) tahun 2005.

Code of Conduct ini nonbinding instrument hukum internasional yang mengatur

pedoman dan standar untuk mengawasi bahan radioaktif yang dimiliki oleh masyarakat sipil.
standards for the control of civilian radioactive sources that may pose a safety and/or a security

risk.

7) International Convention on Nuclear Security diadopsi tahun 2012

Konvensi ini dibentuk oleh IAEA dengan mengacu pada hukum internasional sebelumnya yang

khusus mengatur mengenai keamanan nuklir. IAEA pada awalnya membentuk Nuclear Security

Guidance, khusus untuk mengatur pengamanan bahan nuklir dan bahan-bahan radioactive

lainnya. Nuclear Security Guidance merupakan pedoman pengamanan nuklir yang komprehensif

tetapi sifat dari keterikatan pedoman ini adalah sukarela. Nuclear Security Guidance drsetujui

oleh IAEA Board of Governors dan disahkan pada General Conference tahun ZAn.
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3. Pengaturan Keamanan Nuklir di Korea selatan dan perancis

Keamanan nuklir diatur secara spesifik oleh Korea, Perancis dan Amerika Serikat.

Tujuan dari perbandingan dengan ketiga negara ini adalah untuk menelaah bagaimana ketiga

negara ini mengimplementasikan ketentmn mengenai keamanan nuklir internasional kedalam

hukum nasionalnya.

1) Korea Selatan

Negara ini membentuk dua aturan berkaitan dengan keamanan nuklir, yaitu Act on the

Establishment and Operation of Nuclear Safety and Security Commission dan Act on physical

Protection and Radiological Emergency. Tujuan dari aturan pertama adalah untuk :

a. Melindungi masyarakat dari bahaya radiasi dari produksi dan pengguniun energy atom

b. Mempromosikan keselamatan publik dan

c. Berkontribusiterhadapkonservasilingkungan

Tujuan dari aturan kedua adalah:

a. Meningkatkan system perlindungan dari fasilitas nuklir guna mencegah ancaman atau

sabotase terhadap fasilitas nuklir.

b. Mendirikan suatu institusi dan memiliki bingkai hukurn dalarn menghadapi bencana

radiasi.,

2) Perancis

Perancis mengatur kemanan nuklir pada Act No. 2006-686 of June on Transparency and Security

in the Nuclear Field. Perancis mengatur keamanan nuklir sebagai landasan perlindungan pada

keselamatan nuklir, proteksi radiasi, pencegahan dan melawan tindakan berbahaya, dan juga

mncakup aksi keamanan sipil dalarn situasi kecelakaan nuklir.
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4. Pengaturan Keamanan Nuklir Intlonesia menurut Undang-undang No 10 Tahun
1997 tentang Ketenaganu kli ran

Undang-undang No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sangat minim dalam

mengatur mengenai keamanan nuklir. Unsur keamanan nuklir hanya diatur pada Pasal l6 yaitu:

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan

keselamatan, keamanan dan ketentraman, kesehatan peke{a dan anggota masyarakat, serta

perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Unsur keamanan nuklir tidak memfokuskan pada bahan nuklir atau bahan radioaktif

lainnya. Ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini hanya memfokuskan pada

pelanggaran administrasi, sehingga ketentuan ini dinilai sangat kurang dalam mengatur

keamaman nuklir baik itu bahan nuklir atau bahan radioaktif dari penyalahgunaan atau dari

tindakan kejahatan yang saat ini menjadi ancaman. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan

pada bagaimana Indonesia seharusnya membentuk model pengaturan mengenai keamanan

nuklir, agar sesuai dengan keadaaan saat ini dan sesuai dengan ketentuan internasional.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini fokuskan pada analisis yuridis ketentuan tentang Ketenaganukliran baik

Internasional atau nasional, yang mengkhususkan pada keamanan nuklir. Diawali dengan analisa

pada aturan internasional tentang keamanan nuklir, kemudian melakukan perbandingan hukum

dengan aturan keamanan nuklir di Korea Selatan dan Perancis. Pada tahap akhir dengan

melakukan analisa aturan-aturan tambahan mengenai ketenaganukliran di Indonesia, sehingga

dapat menjawab kekosongan hukum mengenai afuran keamanan nuklir
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BAB fI

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Tenaga Nuklir

Sub bab pada penelitian ini akan mengkaji pelbagai pengaturan dalam hukum

intemasional terkait penggunaan tenaga nuklir.

l.l.Traktat kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara ( Treaty on the

Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone)

Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara dibuat di Bangkok dan

ditandatangani oleh negara-negara di Asia Tenggara pada tanggal 15 Desember 1995.

Pokok pikiran yang melandasi lahimya traktat ini adalah adanya rasa kekharvatiran

akan meningkatnya kepemilikan dan penyebaran senjata nuklir, serta keinginan

negara-negara Asia Tenggara untu memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan

dalam semangat hidup berdampingan secara damai dan saling pengertian.i

Traklat ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No 9 Tahun 1997

tentang Pengesahan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone.

Indonesia meratifikasi traktat ini karena Indonesia menilai bahwa terciptanya Asia

Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir merupakan kepentingan nasional

yang sangat mendasarS Hal ini dikarenakan dalam rnewujudkan cita-pita bangsa

' Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia

memerlukan lingkungan kawasan dan lingkungan internasional yang damai serta

stabil, termasuk kawasan Asia Tenggara.3

Pokok-pokok isi dari traktat ini adalah:

a. Zona Aplikasi

Kawasan yang dicakup oleh Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia

Tenggara adalah seluruh wilayah daratan, perairan pedalaman, laut nusantara,laut

1 
Penjelasan atas Undang-undang No 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty on the Southeast Asia Nuclear

Weapon Free Zone.

'ibid
3 

Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, http://www.asean.org

a
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wilayah, landas kontinen, serta zona ekonomi ekslusif negara-negara Asia
Tenggara.

b. Larangan

Negara-negara Asia Tenggara dengan tegas dilarang, dimana pun juga untuk
membuat, memiliki, menguasai, menggelarkan, mengangkut, menguji coba,

ataupun menggunakan senjata nuklir. Hal ini dilakukan deli melindungi kawasan

Asia Tenggara.

c. Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud Damai

Penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan damai doperbolehkan asalkan di bawah

pengawasan IAEA, sebagai badan pengawas tenaga atom internasional. Negara-

negara di Asia Tenggara diwajibkan juga untuk menjadi pihak pada Konvensi

tentang Pemberitahuan secara Dini Jika Terladi Kecelakaan Nuklir.

d. Badan Pengarvas

Badan pengawas ini dibentuk Komisi Eksekutif untuk memastikan dipatuhinya

traklat ini.

1.2. Konvensi terhadap Perlindungan Fisik terhadap Bahan Nuklir dan perubahan

Konvesi terhadap Perlindungan Fisik terhadap Bahan Nuklir ( Convention on

the Physical of Nuclear Material and Amandment to the Convention on the

Physical Protection of Nuclear Material)

Indonesia meratifikasi Konvensi terhadap Perlindungan Fisik terhadap Bahan

, Nuklir melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 49 Tahun 1986 tentang

pengesahan Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Kemudian,

terkait dengan Perubahan terhadap Konvensi terhadap Perlindungan Fisik terhadap

Bahan Nuklir, Indonesia melakukan ratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik

Indonesia No 46 tahun 2009 tentang pengesahan Amandment to the Convention on

the Physical Protection of Nuclear Material.

Dasar dibuatnya konvensi ini adalah untuk mencegah potensi bahaya penggunaan

bahan nuklir, dan juga mengingat bahwa pelanggaran terhadap pemanfaatan bahan

nuklir merupakan pelanggaran yang luar biasa, maka dibutuhkan adanya instrument
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hukum internasional untuk mengatur hal tersebut.a Konvensi ini dibuat untuk
memfasilitasi transportasi bahan nuklir

Pokok isi Konvensi tersebut adalah:

a. Definisi Bahan Nuklir:

Bahan nuklir yang dimaksud adalah Plutonium kecuali dengan konsentrasi isotop
Iebih dari 80% untuk plutonium 238, Uranium 233,uranium yang diperkaya dalam

isotop 235 atat 233, dan uranium yang mengandung isotop yang tercampur

secara nafural, materi lain yang terkandung materi-materi yang disebutkan.

b' Perlindungan terhadap bahan nuklir yang dipindahkan secara internasional.

Negara pihak dari Konvensi ini harus memastikan bahwa ada pengaturan dalam

hukum nasional terkait dengann trasportasi dari bahan nuklir.

c. Kategori bahan nuklir

Konvensi ini memberikan kategorisasi terhadap bahan nuklir, seperti dimaksud

pada point a.

Lebih lanjut, amandemen dari konvensi ini memuat prinsip-prinsip fundamental dari
perlindungan fisik terhadap bahan material nuklir dan fasilitas nuklir, yaitu:

a. Prinsip Responsibility of State:

Prinsip ini menyatakan tanggung jawab negara untuk pembangunan dan implementasi

dari ketentuan mengenai potensi fisik.

b. 
frinsin 

Responsibility during international transport

Prinsip ini menyatakan bahwa negara harus memastikan bahwa bahan nuklir harus

dilindungin ketika sedanga berada dalam fiansportasi internasional.

c. Prinsip legislatif and Regulatory Framervork

Prinsip ini menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan

perangkat peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai perlindungan fisik
d. Prinsip Competent Authority

Prinsip ini menyatakan bahwa negara harus membentuk otoritas yang benvenang untuk

bertanggunglawab untuk membuat peraturan perundang-undangan terkait, yang mana

e 
Treaty on Suppression ofTerrorism
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lembaga ini harus bersifat independen atau memastikan otoritas negara yang berwenang
yang sudah ada juga memiliki otoritas untuk mengatur mengenai perlindungan fisik

e. Prinsip Responsibility of the licence holder

Negara harus memastikan bahwa tanggung jawab utama untuk menerapkan prinsip-
prinsip dari perlindungan fisik adalah pemegang lisensi yang relevan.

f Prinsip Security Culture

Otoritas yang terlibat dalam perlindungan fisik harus membangun budaya keamanan.

g. Prinsip threat

Kebijakan negara terhadap perlindungan fisisk harus berdasarkan pada kajian terhadap

kemungkinan ancaman yang ada.

h. Prinsip Graded Approach

Kebijakan negara terhadap perlindungan fisik harus berdasarkan pada graded approach

yang dibuat berdasarkan kajian terhadap kemungkinan ancaman, karakrer dari
pembangkit tenaga nuklir, karakteristik dari bahan nuklir dan konsekuensi yang mungkin
timnbul, serta analisis terhadap kemungkinan terjadinya sabotase

i. Prinsip defence in depth

Persyaratan yang diberikan harus multi layered

j. Prinsip quality assurance

Negara memastikan bahwa persyaratan mengenai perlindungan fisik terha.tap bahan dan

fasi litas nuklir seluruhnya terpenuhi.

k. Prinsip Contingency plan

Adanya perencenaan dari negara mengenai tanggapan terhadap keadaan darurat

l. Prinsipconfidentiality

Yaitu negara menjamin perlindungan terhadap informasi

1.3. Konvensi tentang Keselamatan Nuklir (Convention on Nuclear Safety)

Indonesia melakukan pengesahan terhadap Konvensi tentang Keselamatan Nuklir melalui

Presiden No 106 tahun 2001 tentang Pengesahan terhadap Convention on Nuclear
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Beberapa kewajiban negara pihak konvensi ini diantaranya.5

a. Artikel 7: Setiap negara pihak harus membuat dan mengurus aturan yang mengatur

tentang keselamatan dari instalasi nuklir

b. Artikel 8: Setiap negara pihak harus mendirikan lembaga regulator yang berwenang

untuk menegakkan hukum yang dibuat sebagaimana diatur dalam Artikel T

c. Artikel 9: Setiap negara pihak memilih kervajiban untuk mengkontrol pemegang lisensi

nuklir agar mengikuti ketentuan peraturan yang ada.

d. Artikel l4: Setiap negara pihak harus memastikan adanya sistem penilaian dan verifikasi
terkait keselamatan nuklir

e. Artikel 15: Setiap negara pihak memastikan adanya perlindungan terhadap radiasi kepada

pekerja instalasi nuklir maupun masyarakat.

1.4, Konvensi bersama terhadap Keselamatan dari Manajemen penggunaan Bahan

Bakar dan Keselamatan dari Pengelolaan Limbah Radioaktif (Joint Convention on.
the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioaktive Waste

Management)

Indonesia meratifikasi Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and of
the Safety of Radioactive Waste Management melalui Peraturan presiden Republik

Indonesia No 84 tahun 2010. Tujuan dari dibentuknya konvensi ini berdasarkan pasal I
adalah:

a.' Untuk mencapai dan memelihara tingkat keselamatan yang tinggi di seluruh dunia

dalam pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif;

b. Untuk memastikan bahwa selama seluruh tahapan pengelolaan bahan bakar nuklir

bekas dan limbah radioaktif terdapat pertahanan efektif terhadap pertahanan etbktif

terhadap potensi bahaya

c. Untuk mencegah kecelakaan dengan konsekuensi radiologik dan untuk memitigasi

konsekuensi apabila tedadi selama setiap tahap pengelolaan bahan bakar nuklir bekas

atau limbah radioaktif.

Pokok-pokok yang diatur dalam Konvensi ini diantaranya adalah sebagai berikut:6
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, a.: Persyaratan Keselamatan Umum

."r'', Negara pihak dari Konvensi wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan

bahwa setiap tahap pengelolaan bahan bakar nuklir bekas, individu, masyarakat dan

lingkungan hidup dilindungi secara memadai dari bahaya radiologic

b. Penentuan Tapak untuk Fasilitas yang diusulkan

Untuk mengusulkan sebuah fasilitas, negara pihak melakukan evalrnsi seluruh factor

relevan terkait tapak, dampak keselamatan, dan berkonsultasi dengan negara-negara

pihak lain yang berada dengan fasilitas tersebut

c. Desain dan Konstruksi Fasilitas

Negara pihak memastikan bahwa desain dan konstruksi suatu fasilitas pengelolaan bahan

bakar nuklir bekas memberikan tindakan yang sesuai untuk membatasi kemungkinan

dampak radiologic

d. Pembuangan Bahan Bakar Nuklir Bekas

Bahan bakar nuklir yang akan dibuang harus memenuhi ketentuan mengenai pembuangan

limbah radioaktif

e. Badan Pengatur

Setiap negara pihak menetapkan atau menunjuk suatu badan pengatur yang dipercayai

untuk melaksanakan kerangka perundang-undangan dan pengaturan yang ada di dalam

Konvensi ini.

f. Kesiapsiagaan terhadap Keadaan Darurat

Setiap Negara pihak harus memastikan adanya rencana kedaruratan

1.5. Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear Test-Ban

Treaty)

lndonesia meratifikasi Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty melalui Undang-undang

No I tahun 2012, dalam rangka melaksanakan peran Indonesia sebagai bagian dari masyarakat

internasional yang berkomitmen untuk mendukung upaya pelucutan senjata dan non proliferasi

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactif Waste Management.
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f.

(}

nuklir.T Keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan meratifikasi Treaty tersebut

Meningkatkan citra dan peran Indonesia baik tingkat regional maupun Global dalam

bidang perlucutan dan non proliferasi senjata nuklir.

Menjalin dan meningkatkan kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam

perlucutan dan non proliferasi senjata pemusnah massal, khususnya senjata nuklir.

Memantau adanya uji ledak nuklir dan mekanisme peringatan dini terhadap

kemungkinan tedadinya bencana gempa bumi dan tsunami melalui system fasilitas

jaringan seismic pendukung.

Meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan enam stasiun seismic di Indonesia

Memperoleh bantuan teknis dalam penyampaian data jaringan verifikasi dan otentifiksi

setiap data dari stasiun seismic yang berada di Indonesia dari dana tau kepada

organisasi CTBT

Memperoleh data mengenai perilaku/karakleristik bumi

Meningkatkan keahlian sumber daya manusia Indonesia dalam alih teknologi di bidang

geofisika dan verifikasi uji coba nuklir, serta membuka peluang Indonesia menempati

posisi penting di dalam organisasi CTBT

iban-kewajiban dasar di dalama CTBT bagi negara pihak di Pasal I Konvensi adalah

a. Setiap negara pihak berjanji tidak akan melaksanakan tes bahan peledak nuklir atau

bahan peledak nuklir lainnya, dan untuk melarang dan mencegah ledakan nuklir didalam

yurisdiksinya atau kontrolnya.

b. Setiap negara pihak mengusahakan untuk tidak menyebabkan atau mendorong

penggunaan tes bahan peledak nuklir atau bahan peledak nuklir lainnya.

Konvensi fnternasional tentang Penekanan terhadap Pemboman oleh Teroris

(International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing)

lndonesia meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang No 5 tahun 2006 yang

mana Indonesia menyadari bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan

peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara,

Penjelasan tentang Undang-undang no I tahun 2012 tentang Pengesahan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty
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karena terorisme merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhadap

keamanan, perdamaian dunia ser&a merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu

dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan agar hak asasi manusia

dapat dilindungi dan drjunjung tinggi.

Pokok-pokok isi konvensi antara lain:

a. Pasal l: Definisi fasilitas negara atau pemerintah, fasilitas infrstruktur, bahan

peledak, angkatan berse4iata suatu negara, tempat umurn, dan system transportasi

public.

b' Pasal 2: Konvensi ini menetapkan bahwa setiap orang dianggap telah melakukan

tindak pidana apabila orang tersebut secara melawan hukum dan sengaja

mengirimkan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu bahan peledak

atau alat mematikan lainnya, di, ke dalam atau terhadap tempat umum, fasilitas

negara atau pemerintahan, system transpoltasi masyarakat atau fasilitas

infrastruktur yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan tempat, fasilitas atau

system yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar.

c. Pasal 5: Negara pihak menjamin bahwa negara pihak harus pula melakukan upaya

untuk menjamin tindak pidana tersebut tidak dapat diben pembenaran

berdasarkan pertimbangan politik, filosofi, ideologi, ras etnik dan agama.

d.

1,7. Konvensi Internasional tentang Penekanan terhatlap Aksi-aksi Terorisme Nuklir
(International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)

Indonesia meratifikasi International Convention for the Suppression of Acts Nuclear

Tenorism melalui undang-undang No l0 tahun 2014. Ratifikasi ini bermanfaat bagi

kepentingan nasional sekaligus menunjukan komitment Indonesia untuk menjaga

keamanan dan perdamaian dunia sesuai dengan tujuna politik bebas aktif Indonesia.

Dalam konvensi ini diatur mengenai keterlibatan militer suatu negara untuk menjaga

keamanan nuklir. Artikel 2 dari konvensi ini mengatur tindakan suatu perilaku yang

dianggap dapat rnembahayakan. Hal-hal yang dikonstruksikan sebagai terorisme nuklir
adalah:
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a. Memiliki bahan radioaktif atau membuat atau memiliki peralatan dengan maksud

untuk menyebabkan kematian atau luka badan yang serius atau menyebabkan kerusakan

yang substansial kepada properti atau kepada lingkungan.

b. Penggunaan bahan atau peralatan radioaktif, atau penggunaan atau kerusakan

dari sebuah fasilitas nuklir yang menyebabkan atau resiko yang disebabkan dari bahan

radioaktif dengan tujuan untuk menyebabkan kematian atau kerusakan badan yang serius

terhadap properti atau kepada lingkungan atau dengan tujuan untuk menghilangkan orang

(natural) atau badan hukum atau organisasi internasional atau sebuah negara;

c. Pelanggaran lain seperti ancaman, atau demands unlawfully and intentionally

radioactive material

d. Merancang atau menyuruh orang lain untuk melakukan pelanggaran

e. Cara-cara lain untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan dari pelanggaran

tersebut.

Pokok-pokok lain yang diatur di dalam konvensi ini antara lain:

a. Kewajiban untuk memastikan adanya proteksi terhadap zat radioaktif, dengan

mempertimbangkan rekomendasi dari IAEA

b. Kewajiban untuk menyusun undang-undang dan ketentuan lainnya yang

dipandang perlu agar terorisme nuklir dapat dikriminalisasi sesuai dengan sistem

hukumnya masing-masing

c. Mengadili atau mengekstradisi tersangka pelaku tindak pidana kejahatan

terorisme nuklir.

1.8. Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Treaty on Non-Proliferation of Nuclear

Weapon)

lndonesia telah meratifikasi Traktat ini melalui Undang-undang No 8 tahun 1978.

Salah satu landasan traktat ini adalah:

"considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war

and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to

take measure to safeguard the security of the people"

Kewajiban negara pihak dari traktat ini diantaranya adalah:
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a. Negara pihak dari traktat ini berupaya untuk mencegah adanya senjata nuklir atau

peralatan peledak berbahan nuklir lainnya

b. Negara pihak dari traktat ini tidak memproduksi atau mencoba untuk

rnendapatkan senjata nuklir atau peralatan peledak berbahan nuklir lainnya.

c. Negara pihak dari traktat ini tidak melakukan transfer atau bentuk pernindahan

apapun terkait senjata nuklir atau peralatan peledak berbahan nuklir lainnya

d. Negara pihak dari traktat ini juga merumuskan pe{anjian regional untuk

memastikan tidak adanya senjata nuklir di regional dimana negara tersebut berada

2. Kajian terhadap Penyelenggaraan Keamanan Nuklir di Negara Korea Selatan dan

Perancis

Dalam sub bab berikut ini, penyelenggaraan terhadap praktik keamanan nuklir akan

membahas dua negara sebagai bahan perbandingan untuk menemukan jawaban

bagaimana perumusan keamanan nuklir dalam peraturan perundang-undangan tentang

nuklir di Indonesia.

2.1. Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara yang menunjukan kertertarikan terhadap teknologr

nuklir pada tahun 1950, namun baru membangun reaktor nuklirnya pada tahun 1970.

Korea membentuk lembaga terkait ketenaganukliran sebagai berikut:

l. Nuclear Safety and Security Commission (NSSC)

Merupakan lembaga independen yang setara dengan kementrian negara, bertugas

untuk mengatur regulasi mengenai nuklir dalam Mrnistry of Education, Science

and Technology (MEST).

2, KAERI

Kaeri merupakan lembaga penelitian di bidang nuklir yang bertanggung jawab

atas Research and Development, salah satunya di bidang ketenaganukliran guna

menyediakan energy bagi semua dan tetap ramah lingkungans. Lembaga

kementrian di Korea Selatan yang juga terlibat dalam Research and Development

adalah Ministry of Science, ICT, and Future planning (MfSp).
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3. KINAC

KINAC dibentuk berdasarkan Nuclear Safety Act pasal 6 ayat(1), yaitu:
"The Korean Institute of Nuclear Nonproliferation and Control shall be set up for
efficient execution of safeguard and export/import control regarding nuclear
facilities and materials"

Tugas dari KINAC sebagaimana dinyatakan pada pasal 7 yaitu:

a' Hal-hal berkaitan dengan fasilitas nuklir, peralatan, teknologi, penelitian dan

pengembangan dan juga terkait keselamatan nuklir;
b' Hal-hal berkaitan dengan perlindungan fisik sebagaimana diatur dalam Act on

Physical Protection and Radiological Ernergency;

. c' Hal-hal berkaitan dengan ekspor dan impor dari material nuklir yang dikontrol
secara internasional

d. Penelitian dan pengembangan teknologi terkait control terhadap nuklir
e. Dukungan untuk kerjasama intemasional terkait kontrol terhadap nuklir .

f. Pelatihan terkait kontrol terhadap nuklir

g. Hal-hal yang dianggap perlu untuk pelaksanaan kontrol nuklir
Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi

Kementrian Pendidikan, Sains dan Teknologi bertanggungjawab atas perencanaan

secara komprehensif rnengenai pembangunan dan pengembangan energi nuklir di
Korea Selatan. Kementrian ini juga menentukan jurnlah reaktor nuklir yang akan

dibangun di Korea Selatan. Kementrian ini merupakan lembaga yang berwenang

untuk mengatur terkait energi nuklir sebagai sumber listrik dan bisnis

ketenagalistrikan pada umumnya berdasarkan Electricity Business Act. e

Adapun peraturan terkait tenaga nuklir di Korea Selatan dapat diklasifikasikan
menjadi empat, yaitu:

l) Acts unfuk mengatur secara runum aturan terkait nuklir, metode manajemen,

sistem manajemen, dan ketentuan untuk rnenghukum setiap pelanggaran yang

dilakukan

2) Enforcement decree untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang ada di acts

terkait nuklir;
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I
3) Regulation memuat detail-detail mengenai proses, standar teknis, dan materi-

materi terkait tugas-tugas yang diamanahkan oleh acts dan enforcement

decree

4) Notification misalnya notification on nuclear safety and security commission

memuat detail mengenai manajemen keselamatan nuklir.

Korea Selatan mengatur mengenai keamanan nuklir pada Act of Establishment and

operation of Nuclear Safety and Security. Tujuan dari Act ini adalah :

l. Melindungi masyarakat dari bahaya radiasi dari produksi dan penggunaan energy

atom

2. Mempromosikan keselamatan publik dan:

3. Berkontribusi terhadap konservasi lingkungan

4. Prinsip pengelolaan NSSC adalah untuk menjaga independensi dan keadilan

5. Kewenangan NSSC adalah untuk menangani permasalahan yang terkait keselamatan

nuklir

6. Hal yang mengenai riset dan pengembangan dari manajemen keselamatan nuklir

Korea Selatan lebih mengedepankan aturan mengenai keselamatan nuklir, yang terdiri

dari proteksi bahan dan instalasi nuklir serta proteksi lingkungan.

Hal iru sangat berbeda dengan Perancis. Dibawah ini akan dijelaskan peraturan

perundang-undangan ketenaganukliran perancis.

2.2. Perancis

Perancis memperoleh ketersediaan listrik nasionalnya sebanyak 75o/o berasal dari

energi nuklir yang I 7%o diantaranya berasal dari recycled nuclear fuel. Perancis juga

merupakan negara eksportir listrik terbesar didunia dan memperoleh 3 milyar Euro

per tahun dari kegiatan ekspor ini.

Perancis memberlakukan Act No 2006-686 of 13 June on Transparency and

Security in the Nuclear Field. Act ini terdiri dari.

l. Keamanan Nuklir yaitu melingkupi keselamatan nuklir, proteksi radiasi,

pencegahan dan melawan tindakan berbahaya dan juga mencakup aksr

keamanan sipil dalarn situasi kecelakaan nuklir.
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2. Keselamatan Nuklir yaitu hal-hal yang terdiri dari ketentuan teknis dan

penilaian dari segi organisasi, terkait dengan desain, konstruksi, operasi,

penutupan reaktor nuklir dan dekomisioning dari basic nuclear instalation, dan

transportasi bahan-bahan radioaktif, dengan tujuan dari ketentuan dan

penilaian tersebut adalah mencegah kecelakaan atau membatasi efek dari

kecelakaan tersebut.

3. Transparansi Nuklir yaitu ketentuan yang memastikan adanya hak masyarakat

untuk mengetahui informasi yang terpe rcay a terkait nuklir.

4. Pendirian Nuclear Safety Authority yang bertugas untuk memonitor ketaatan

terhadap peraturan dari:

a) Basic nuclear installation

b) Manufaktur

c) Transportasi dari bahan-bahan radiolatif

d) Aktivitas yangdisebut dalam public health code terkait Peqg8unaan

elemen radioaktif

5. Hak masyarakat terkait keselamatan nuklir yaitu informasi kepada publik

terkait informasi keselamatan nuklir. Dalam melaksanakan hal ini, dapat

didirikan local information committee

6. Basic Nuclear Installation yaitu mengatur pemberian ijin atau licensing pada

pembangunan nuklir. Yang dimaksud dengan basic nuclear installation adalah

"nuclear reactors, installation meetiug characteristic defined by a state council

decree, installations containing radioactive or fissile substance; particle

acceleration"

7. Inspeksi atau pengawasan yang dilakukan oleh FNSA terhadap basic nuclear

installation
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BAB Itr
METODE PENELITIAN

ini fokuskan pada analisis yuridis ketentuan tentang Ketenaganukliran baik

atau nasional, yang mengkhususkan pada keamanan nuklir. Diawali dengan analisa

aturan internasional tentang keamanan nuklir, kemudian melalcukan perbandingan hukum

aturan keamanan nuklir di Korea Selatan dan Perancis. Pada tahap akhir dengan

analisa aturan-aturan tambahan mengenai ketenaganukliran di Indonesia, sehingga

menjawab kekosongan hukum mengenai aturan keamanan nuklir
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BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

A. Analisa Undang-Undang No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dikaitkan

dengan Keamanan Nuklir dan Peraturan Perundang-undangan yatrg mengatur

m engenai ketenaganu kliran.

UU No l0 tahun 1997 mengatur mengenai keamanan nuklir pada Pasal 16

paragrah 1 yaitu: "Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir

wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketentraman, kesehatan pekerja dan

anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup." Pasal ini kemudian

dijewantahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan ketenaga nqkliran. Dalam

undang-undang no l0 tahun 1997 tidak dibahas secara rinci mengenai keamanan nuklir,

sehingga kemudian penelitian ini menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang

berkaitan dengan ketenaganukliran, peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan

Dalam pengangkutan Zat Radioaktif

2. Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2014 mengenai perijinan instalasi nuklir dan

Pemanfaatan Material Nuklir

3. Peraturan Pemerintah No 6l tahun 2013 tentang limbah radioaktif

4. Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2012 tentang Keselamatan dn Keamanan Instalasi

Nuklir

5. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2008 tentang Perijinan Bahan Radioaktif dan

Material Nuklir

6. Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2OO7 tentang keselamatan ionizing bahan

radioaktif dan keamanan stunber radioaktif.

7. Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2002 tentang Keselamatan transportasi material

radioaktif.
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1. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2015 mengenai Keselamatan Radiasi dan

Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.

PP ini pada dasarnya mengatur mengenai persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan

dal am pengan gku tan zat radi oakti f yan g mel iputi :

a. Zat Radioaktif aktivitas jenis rendah

b. Benda terkontaminasi permukaan

c. Zat radioaktif bentuk khusus

d. Zatradioaktif daya sebar rendah

e. Bahan fisil

f. Uranium heksafluorida

Teknis keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif tidak diberlakukan terhadap seluruh

jenis zat radioaktif yang disebutkan diatas, namun hanya zat radioaktif bentuk khusus

saja dan zat radionaktif daya sebar rendah, serta dua jenis zat radioaktif yang merupakan

bahan nuklir, yaitu bahan tisil dan uranium heksaflourida. Untuk dua zat yang termasuk

bahan nuklir tersebut, sebelum pengangkutan wajib melakukan teknis keamanan dan

pengangkutan, meliputi:

a. Penentuan bahan fisil dan uranium heksaflourida yang merupakan bahan nuklir ke dalam

klasifikasi bahan nuklir dan

b. Penyusun dan pemutakhiran rencana proteksi fisik untuk pengangkutan bahan fisil dan

uranium heksaflourida yang merupakan bahan nuklir. Baik pengirim maupun penerima

zat radioaklif wajib memiliki suatu ijin tertentu sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dalam hal ini, pengirim wajib memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi

pengion atau ijin pemanfaatan bahan nuklir.

Dalam hal keadaan darurat nuklir, pengangkut wajib memberitahukan sesegera mungkin

kepada pengirim dan penerima, kepala BAPETEN, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintah di bidang perhubungan, dan instansi lain yang terkait, berdasarkan

pemberitahuan ini, kepala BAPETEN melakukan:

l. Identifikasi kedaruratan

2. Penentuan status kedaruratan

3. f ingkat penanggulangan

4. Pengaktifan satuan tanggap darurat
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Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2014 mengenai perijinan instalasi nuklir dan

Pemanfaatan Material Nuklir

Dalam PP No 212014 ini tidak dirinci mengenai keamanan nuklir, akan tetapi

pada pasal 9 - 11 disyaratkan secara teknis batrwa setiap operator yang memohon

perijinan nuklir wajib melampirkan dokumen berkaitan dengan perlindungan instalasi

nuklir. Perlindungan instalasi nuklir ini berkaitan dengan perlindungan fisik pada

instalasi nuklir dan penyiirpanan nuklir. Namun apa bila dikaitkan dengan Konvensi

Keselamatan Nuklir, maka unsur keamanan belum sepenuhnya diatur pada peraturan

pemerintah ini. Perlindungan secara fisik terhadap ancaman kegagalan nuklir telah

terakomodasi secara teknis pada peraturan ini.

Perizinan instalasi nuklir didefinisikan sebagai :

a. Reaktor Nuklir

b. Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir,

fabrikasi bahan nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas dan/atau

c. Fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar

nuklir bekas.

Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2013 tentang limbah radioaktif

Dalam peraturan mengenai limbah radioaktif ini hanya diatur mengenai hal-hal teknis

yang berkaitan dengan menyimpanan, pembungkusan dan pengolahan limbah radioaklif.

a. Zat radioaktif terbungkus

Zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan wajib dikumpulkan atau

dikelompokan untuk kemudian dikirim kembali ke negara asal atau diserahkan

kepada BATAN. Apabila hasil kajian nienbtapkan bahwa zat radioaktif terbungkus

tersebut dan dapat melakukan kajian terkait yag akan diterbitkan dalam bentuk

laporan hasil kajian menentukan bahwa zat radioaft;tif terbungkus dapat didaur ulang.

b. Zat radioal<tif terbuka
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Penghasil limbah radioaktif wajib melakukan pengolahan zat radioaktif terbuka yang

tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan I atau teraktivasi

yang tidak digunakan.

4. Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2Ol2 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi

Nuklir.

Menurut pasal 2 peraturan pemerintah ini, keamanan instalasi nuklir ditujukan untuk:

a. mencegah penyimpangan terhadap pemanfaatan bahan nuklir dari tujuan damai;

* dan

b. mencegah, mendeteksi, menilai, menunda, dan merespons tindakan pemindahan

bahan nuklir secara tidak sah dan sabotase instalasi dan bahan nuklir.

Pada pasal 43, diatur mengenai teknis keamanan nuklir, yaitu:

Teknis keamanan instalasi nuklir meliputi:

a. safeguards, dan

b. proteksi fisik.

Safeguards dan proteksi fisik dilaksanakan selama:

a. pemantauan tapak sebelum desain dan konstruksi'

b. desain dan konstruksi;

c. komisioning dan operasi;

d. perubahan safeguards dan sistem proteksi fisik;

e. evaluasi keamanan; dan

f. dekomisioning.

Safeguard ini diaplikasikan selama kegiatan desain dan konstruksi, pemegang izin

dalam melaksanakan safeguards waj ib:

a. menyampaikan deklarasi impor peralatan khusus dan bahan yang terkait nuklir; dan

b. menyusun daftar informasi desain.

Selain itu selama kegiatan desain dan konstruksi, pemegang izin dalam melaksanakan

proteksi fisik wajib menetapkan dan melaksanakan sistern proteksi fisik yang

meliputi:

a. kajian kerawanan fasilitas;

b. rencana proteksi fisik,
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c. karakleristik sistem proteksi fisik;

d. kendali jalur komunikasi;

e. ketentuan akses, dan

f. uji fungsi sistem proteksi fisik.

Atas pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan instalasi nuklir, Kepala

BAPETEN menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan

izin, atau pencabutan izin. Dalam hal pencabutan izin, pemegang izin tetap

bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir, bahan nuklir, dan limbah

radi oakti f sesuai den gan peratutan perundan g-undan gan

4. Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2007 tentang keselamatan ionizing bahan radioaktif

dan keamanan sumber radioaktif.

Peraturan Pemeritah ini hanya rnengatur keselamatan radiasi, keamanan sumber

radioaktif, dan inspeksi dalam pemanl-aatan tenaga nuklir namun tidak rnencakup keamanan

bahan nuklir yang diatur dalam peraturan pemerintah sendiri. Untuk dapat memanfaatkan tenaga

nuklir, setiap orang atau badan hukum wajib memenuhi persyaratan keselamatan radiasi yang

meliputi:

a. Persyaratan Manajamen

b. Persyaratan Proteksi radiasi

c. Persyaratan Teknis

d. Verifikasi keselamatan

penanggunglawab keselamatan radiasi terdiri dari pemegang izin dan pihak lain yang

terkait pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir. Pemegang Uin pun wajib

menyelenggarakan dan menanggung biaya pemantauan kesehatan untuk seluruh pekerja

radiasi baik melalui pemeriksaan kesehatan berkala minimal sekali dalam setahun,

konseling, atau penaalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan paparan radiasi

berlebih.

Dalant kaitannya dengan persyaratan proteksi radiasi, BAPETEN berperandalam

menetapkan nilai bats dosis yang tidak boleh dilampaui kecuali dalam kondisi khusus.

Untuk rnemastikan nilai batas dosis pemegang izin berkewajiban tnelakukan:

a. Pembagian daerah kerja
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b. Pemantauan paparan radiasi dan atau kontaminasi radioaktif di daerah ke4a

c. Pemantauan radioaktif lingkungan di luar fasilitas atau instalasi

d. Pemantauan dosis yang diterima pekerja

Sementara persyaratan teknik yang diatur di dalam PP 3312007 meliputi sistem

pertahanan berlapis yang wajib diterapkan dalam mendesain sistem keselamatan dan

praktik rekayasa yang teruji yang wajib diterapkan terhadap sumber sesuai dengan

potensi bahayanya. Sementara itu, untuk melakukan verifikasi keselamatan,

pemegang izin melalrukan pengkajian keselamatan sumber, pemantauan dan

pengukuran parameter keselamatan, dan rekaman hasil verifikasi keselamatan.

PP 3312007 juga menerapkan intervensi dalam situasi paparan kronik dan paparan

darurat. Intervensi untuk paparan kronik dilakukan oleh BAPETEN kecuali

TENORM melalui tindakan remedial. Sementara itu pemegang izin merniliki

kewajiban melakukan intervensi atas paparan darurat yang berasal dari fasilitas atau

instansi yang menjadi tanggung jawab melalui tindakan protektif dan remedial.

Dalam hal ekspor impor sumber radioaktif, baik importir atau eksportir wajib

memiliki izin dari BAPETEN. Sementara itu BAPETEN melalui inspektur

keselamatan nuklir melakukan inspeksi atas fasilitas atau instalasi tenaga nuklir yang

meliputi pemeriksaan administrasi dan teknik. Sanksi administrasi diberikan kepada

pemegang ijin dan pihak lain yang terkait.

Rancangan Undang-undang Keamanan Nuklir

Pada tahun 2015, BAPETEN mengusulkan Rancangan Undang-undang Keamanan

yang berisi ketentuan khusus mengenai perlindungan instalasi nuklir dan material nuklir

ancaman keamanan. Definisi keamanan nuklir dalam RUU ini adalah:

"Keamanan Nuklir adalah kondisi dinamis bangsa dan negara yang aman secara fisik dan

dari ancaman penyalahgunaan zat radioaklif atau sabotase fasilitas nuklir, instalasi nuklir,

itas radiasi, atau pengangkutan zat radioaktif oleh setiap orang yang dapat mengancam atau

warga negara, masyarakat, pemerintah, negara, dan lingkungan hidup serta

pembangunan nasional. "

Dalam RUU Keamanan Nuklir ini, asas penyelenggaraan Keamanan Nuklir meliputi:

kepastian dan ketertiban hukum;
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b. perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup;

c. kemanusiaan;

d. koordinasi; dan

e. ketenteraman.

Tujuan keamanan Nuklir adalah.

a. mencegah pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan nondamai;

b. mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap pemindahan, akses, Transfer, transit, dan

transhipment secara tidak sah, sabotase atau tindakan kejahatan lain yang melibatkan zat

radioaktif, fasilitas radiasi, atau fasilitas nuklir;

c. mengurangi risiko dan memitigasi dampak radiologi terhadap masyarakat dan lingkungan

hidup dalam hal terjadiKejadian Keamanan Nuklir; dan

d. memberikan jaminan hukum dan memperkuat penguasaan teknologr serta penggunaan bahan

nuklir dan zat radioaktif untuk tujuan darnai.

- Di dalam RUU Keamanan Nuklir ini taktor yang menentukan ancaman meliputi:

a. target ancaman yaitu:

i:, a. fasilitas terkait nuklir,
.:,. 

s,) fasilitas nuklir;
,ii

:' b) fasilitas radiasi; dan

i c) fasilitas penghasil bahan nonnuklir dan fasilitas penghasil peralatan t

ii b. kegiatan terkait nuklir;

c. Zat Radioaktif termasuk:

a) bahan nuklir; dan

b) sumber radioaktif.

d. bahan nonnuklir dan peralatan terkait daur bahan bakar nuklir;

e. Informasi termasuk:

a) bentuk, jumlah, lokasi, dan alur bahan nuklir;

b) data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan

pencegahan dan penanganan segala bentuk tindak pidana Keamanan Nuklir

transnasional.
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d) program keamanan yang diterapkan pada fasilitas dan kegiatan terkait nuklir;

e) fitur fasilitas nuklir dan fasilitas radiasi yang mencakup uraian fasilitas, tata

I etak fasi I itas dan pengungkun g, dan prosedur pen gendal i an zat radioaktif;

f; waktu, tujuan, dan jenis bahan nuklir atat zat radioaktif yang akan diangkut;

dan

g) lnformasi terkait Keamanan Nuklir lainnya.

f. manusia termasuk identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban serta informasi

proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu tindak pidana Keamanan Nuklir;

g. fasilitas umum dan obyek vital;

h. pengangkutan Zat Radioaktif;

i. penyelen ggaraan kegiatan yang bersifat massal; dan

j. lingkungan hidup.

Potensi kejadian keamanan nuklir dapat berupa:

a. penyalahgunaan bahan nonnuklir dan peralatan terkait daur Bahan Bakar,Nuklir;

b. penyalahgunaan Zat Radioaktif; dan

c. sabotase fasilitas nuklir, instalasi nuklir, fasilitas radiasi, atau pengangkutan Zat

Radioaktif.

Dalam RUU Keamanan Nuklir ini diatur mengenai upaya keamanan nuklir yang

meliputi pencegahan, deteksi dan respons. Dalam hal ini pemerintah harus mengambil

kebijakan dan strategis Keamanan Nuklir sebagai berikut:

a. pengembangan infrastruktur keamanan informasi nuklir;

b. penguatan sistem keamanan sumber radioaktif dan proteksi fisik;

c. pengembangan upaya deteksi;

d. pengembangan upaya respons;

e. penguatan sistem safeguards;

f. penguatan manajemen keamanan nuklir:

g. pengembangan mekanisme koordinasi pengawilsan;

h. pengembangan dokumen ancaman keamanan nuklir nasional; dan

i. pengembangan upaya penangkalan keamanan nuklir.

Upaya pencegahan dalam kebijakan dan strategi Keamanan Nuklir meliputi

paling sedikit:
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a. penangkalan terhadap ancaman Keamanan Nuklir;

b. penetapan keamanan informasi;

c. penilaian skrining khusus personil;

d. analisis dan penentuan tingkat ancaman;

e. penentuan sistem safeguards;

f. penetapan sistem keamanan Sumber Radioaktif termasuk Sumber Radioaktif yang

tidak diketahui pemiliknya dan proteksi fisik, dan

g. penetapan sistem koordinasi pengawasan.

Selain kebijakan keamanan nuklir perlu adanya upaya deteksi dalam kebdakan

dan strategi Keamanan yang dilakukan terhadap:

a. perpindahan Zat Radioaktif masuk ke atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

b. kemungkinan Kejadian Keamanan Nuklir di wilayah perairan nasional, di fasilitas

umum dan di obyek vital dan pada penyelenggaraan kegiatan yang bersifat massal;

c. kemungkinan sabotase terhadap pengangkutanZat Radioaktif; atau

d. uji coba peledakan Senjata Nuklir.

Upaya deteksi ini juga harus diikuti dengan upaya respons dalam kebijakan dan

strategi Keamanan Nuklir nasional meliputi antara lain:

a. penilaian informasi dari upaya deteksi;

b. notifikasi dan pelaporan Kejadian Keamanan Nuklir,

c. pengamanan terhadap barang yang dinotifikasi mengandung Zat Radioaktif; dan

d. penanganan tanggap darurat bencana.

Rancangan undang-undang ini melarang setiap orang untuk:

a. melakukan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan daur Bahan Bakar Nuklir

untuk tujuan pembuatan Senjata Nuklir;

b. memproduksi, memiliki, menyimpan, menggunakan, dan mentransfer bahan nonrtuklir

dan peralatan terkait daur Bahan Bakar Nuklir untuk tujuan pembuatan Senjata Nuklir;

atau

c. melakukan ekspor atau impor bahan nonnuklir dan peralatan terkait daur Bahan Bakar

Nuklir untuk tujuan pembuatan Senjata Nuklir.
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Rancangan undang-undang ini tidak akan lengkap tanpa adanya unsur

pemidanaan. Dalam RUU ini diatur mengenai pemidanaan yaitu: Dipidana dengan

pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap orang yang tidak

melaporkan atau tidak memberikan akses kepada instansi yang berwenang- Dipidana

dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp'

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), setiap orang yang tidak mengemballkan Zat

Radioaktif ke negara asal dalam jangka waktu tertentu. Dipidana dengan pidana penjara

paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000'000'000,00

(empat miliar rupiah), setiap orang yang untuk tujuan pembuatan Senjata Nuklir:

a. melakukan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan daur Bahan Bakar Nuklir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a;

b. memproduksi, memiliki, menyimpan, menggunakan, dan mentransfer bahan nonnuklir

dan peralatan terkait daur Bahan Bakar Nuklir.

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan

paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), setiap orang yang:

a. membuat, menguji coba, atau menggunakan RDD (Senjata Radiologi)

b. memiliki, menguasai, mengangkut, menyimpan, mentransfer, meneliti, atau

mengembangkan RDD (Senjata Radiologi), atau

c. memproduksi, memiliki, menyimpan, menggunakan, mentransfer, mengangkut,

melakukan ekspor atau impor, dan melaksanakan penelitian dan pengembangan Zat

Radioaktif secara tidak sah darlatau untuk tujuan Kejadian Keamanan Nuklir.

Setiap orang yang membuat, menguji coba, atau menggunakan Senlata Nuklir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l huruf a dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas puluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan paling banyak Rp'

2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

b. memiliki, menguasai, menggelarkan, membawa, mengangkut, tnenyimpan,

mentransfer, meneliti, atau mengembangkan Senjata Nuklir sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 3l huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp' 400'000'000'000'00

(empat ratus miliar rupiah) dan paling banyak Rp' 1'000'000'000'000'00 (satu triliun

rupiah).

SetiaP orang Yang:

(1) melakukan sabotase fasilitas nuklir, instalasi nuklir, fasilitas radiasi' atau

pengangkutan zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a' dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling

banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)'

(2) meminta dengan kekerasan atau ancaman kekeras an, zat radioaktif, senjata nuklir'

senjata Radiologi, atau fasilitas nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b'

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lirna) tahun atau denda paling banvak Rp'

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)'

(3) memiliki dan rnenggunakan informasi Keamanan Nuklir untuk tujuan Kejadian

Keamanan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp'

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

c. Analisis Aturan Keamanan Nuklir dalam International convention on Nuclear

Security

Keamanan nuklir ini pada dasarnya telah diatur dalam beberapa perjanjian

internasional yang mengatur mengenai beberapa hal, misalnya: the Convention on the

Physical Protection of Nuclear Material, Convention on Nuclear Terrorism, the Physical

protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities. Untuk rneningkatkan keikutsertaan

negara-negara anggota IAEA dalam upaya mencegah dan menangani ancaman nuklir'

IAEA mengadakan Konferensi yang membahas mengenai keamanan nuklir' Pada

pertemuan tersebut, negara-negara anggota memberikan partisipasi dalam meningkatkan

upaya pencegahan dan penanganan ancaman nuklir. Pada tahun 2012, dibentuk Konvensi

Keamanan Nuklir bertujuan untuk rnenciptakan kerangka aturan yang akan digunakan
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untuk membentuk rejim keamanan nuklir internasional yang komprehensif' Hal

yang menjadi tujuan Konvensi ini adalah:

l. Sebagai tambahan dari instrument hukum dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian

internasional lain tanpa mengganti fungsi dan tujuan perjanjian itu;

2. Mengembangkan mekanisme bagi pembuat keputusan yang dapat meningkatkan

partisipasi para pihak dalam conference of the Parties (coP)

3. Membentuk standard baku bagi keamanan nuklir dan material radioaktif berdasarkan

standard IAEA

4. Mendukung kinerja IAEA dan contributor internasional yang lain yang berkaitan

dengan rejim keamanan nuklir.

Konvensi keamanan nuklir ini mengatur secara prinsip sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dalam menerapkan dan memelihara rejim keamanan nuklir yang

diaturdalamkonvensiinipadaseluruhwilayahnegala.

2. Negara memilikr tanggung jawab fundamental pada warga negaranya, pada negara

lain dan pada komunitas internasional untu memastikan keamanan nuklir dan bahan

radioaktif dibawah pengawasan di wilayah yurisdiksinya.

3. Sebuah rejim keamanan nuklir yang efektif harus berdasarkan standar baku yang

mengikat, sebuah mekanisme untuk review dan perkembangan yang berkelanjutan

dan cara-cara untuk berkerjasama.

Elemen yang diatur dalam konvensi Keamanan Nuklir ini adalah:

1. Tanggung- jawab negara.

2. Identifikasi dan Definisi Tanggung Jawab Keamanan Nuklir

3. Kerangka Peraturan Legislatif tentang keamanan nuklir

4. Transportasi internasional bahan nuklir

5. Pemidanaaan

6. Kerjasama Internasional

42

(



I

I

1-

BAB V

KESIMPTILAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Ancaman terhadap keamanan nuklir saat ini memang telah pada taraf mengkhawatirkan

setelah terjadi beberapa peristiwa tindakan terorisme yang tidak hanya mengancam keberadaan

nuklir, tetapi juga penggunaan nuklir tersebut. Negara-negara anggota IAEA telah sepakat untuk

melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan ancaman nuklir baik secara nasional

maupun internasional dengan mengadakan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, yang khusus

membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan ancaman keamanan nuklir. Tindakan

pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman nuklir ini dilakukan dengan membentuk

komitmen, baik komitmen secara teknologi maupun hukum. Komitmen hukum secara

internasional yaitu dengan dibentukanya beberapa peganjian intemasional yang mengatur

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pencegahan dan penanganan ancaman

keamanan nuklir. Ketentuan mengenai keamanan nuklir pada dasarnya telah diatur pada

beberapa pe{arlian internasional seperti the Convention on the Physical Protection of Nuclear

Material, Convention on Nuclear Terrorism, the Physical Protection of Nuclear Material and

Nuclear Facilities. Perlanjian Internasional ini tidak secara spesifik mengatur mengenai

pencegahan dan penanganan ancaman keamanan nuklir. Peraturan di fokuskan kepada

keselamatan nuklir, dimana aturan dari keselamatan nuklir lebih kepada perlindungan fisik baik

instalasi nuklir, orang dan masyarakat serta lingkungan. Oleh karena itu, peraturan perundangan

tentang nuklir di Indonesia lebih difokuskan pada aspek keselamatan, sementara aspek keamanan

sebagai penunjang peraturan keselamatan nuklir. Hal im tentu dirasakan kurang memadai

bagi Reaktor Nuklir skala besar, seperti misalnya PLTN, dari ancaman keamanan nuklir, baik itu

pada saat pengangkutan bahan radioaktif, penyimpanan, pengolahan dar/atau transportasi.

Rancangan undang-undang keamanan nuklir yang dibentuk oleh BAPETEN, merupakan

,bosan yang baik dalam mengatasi kekosongan hukum. Unsur-unsur pengaturan keamanan

ir telah tercakup dalam rancangan undang-undang ini. Pnnsip-prinsip keamanan nuklir yang

dalam Convention on Nuclear Security telah termuat dalam RUU tersebut. Kendala yang

adalah, badan Legislatif masih belum menyetujui RUU tersebut dengan alasan bahwa
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pengaturan keamanan nuklir seyogyanya diatur dalam satu undang-undang ketenaganukliran.

Saat ini BAPETEN sedang melakukan revisi Undang-undang No 10 tahun 1997 tentang

ketenaganukliran agar sesuai dengan ketentuan internasional tentang nuklir dan perkembangan

teknologi nuklir.

Hal yang memberatkan adalah apabila undang-undang keamanan nuklir bersatu dengan

undang-undang ketenaganukliran yang telah direvisi, maka keamanan nuklir tidak diatur dengan

detail menyeluruh. Nuklir adalah isu yang sangat sensitive, aturan yang tidak komprehensif akan

menyebabkan ketimpangan hukum dan pelanggaran hukum dimasa yang akan datang. Dan

pelanggaran keamanan nuklir akan menyebabkan bencana yang fatal, yang diakibatkan oleh sifat

nuklir yang sensitive dan dapat memberikan dampak bencana yang luar biasa.

SARAN

Perumusan aturan keamanan nulilir harus dituangkan pada undang-undang tersendiri, dan

berdiri sendiri diluar undang-undang ketenaganukliran, sehingga ancaman keamanan.nuklir akan

dapat dicegah dan ditangani lebih komprehensif dan menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip

keamanan nuklir yang diatur dalam Intemasional Convention on Nuclear Security. Prinsip yang

paling penting adalah adanya pemidanaan yang tepat bagi pelanggaran dan pelaku pidana nuklir.

Hal yang lebih penting adalah Indonesia dapat merniliki undang-undang tersendin dalam hal

Keselamatan, Keamanan dan Tanggung gugat nuklir. Apabila ketiga unsur ketenaganukliran ini

diatur secara terpisah, maka peraturan ketenaganuklirana yang menyeluruh dan detail akan dapat

rnencegah dan menangani ancaman keamanan nuklir yang akan terjadi.
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