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ABSTRAK
PENDEKATAN DESIGN BASIS THREAT (DBT) UNTUK SISTEM PENGAMANAN PLTN PERTAMA DI
INDONESIA. Design Basis Threat (DBT) merupakan salah satu faktor utama yang harus
dipertimbangkan dalam merancang sistem proteksi fisik fasilitas nuklir. Sesuai dengan
rekomendasi IAEA yang tertuang dalam INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected), DBT
didefinisikan sebagai atribut clan karakteristik musuh internal maupun eksternal yang
potensial melakukan pemindahan bahan nuklir secara tidak sah atau melakukan
sabotage terhadap fasilitas nuklir. Ada tiga tipe musuh yang patut dipertimbangkan
dalam DBT, yaitu musuh yang datang dari luar (orang luar), musuh yang berasal dari
orang dalam, clan musuh yang berasal dari orang luar yang berkolusi dengan orang
dalam. Perkembangan situasi di Indonesia dewasa ini, dimana banyak terdapat serangan
born, harus mendapat pethatian serius dalam penyusunan DBT untuk perancangan
sistem proteksi fisik PLTN yang akan dibangun di Indonesia. Dalam makalah ini
disajikan metodologi bagaimana menyusun DBT clan mengimplementasikannya dalam
penyusunan rancangan sistem proteksi fisik PLTN di Indonesia.

ABSTRACT
DESIGN BASIS THREAT (DBT) ApPROACH FOR THE FIRST NPP SECURITY SYSTEM IN INDONESIA.
Design Basis Threat (DBT) is one of the main factors to be taken into account in the
design of physical protection system of nuclear facility. In accordance with IAEA's
recommendations outlined in INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected), DBT is defined as:
attributes and characteristics of potential insider and/or external adversaries, who might
attempt unauthorized removal of nuclear material or sabotage against the nuclear
facilities. There are three types of adversary that must be considered in DBT, such as
adversary who comes from the outside (external adversary), adversary who comes from
the inside (internal adversary), and adversary who comes from outside and colludes with
insiders. Current situation in Indonesia, where many bomb attacks occurred, requires
serious attention on DBT in the physical protection design of NPP which is to be built in
Indonesia. This paper is intended to describe the methodology on how to create and
implement a Design Basis Threat in the design process of NPP physical protection in
Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam INFCIRC/225/Rev.4
(Corrected), IAEA (International Atomic
Energy Agency) merekomendasikan
perlunya menyusun ancaman dasar
desain atau DBT (Design Basis Threat)
untuk digunakan sebagai dasar
perancangan maupun evaluasi sistem
proteksi tisik fasilitas nuklir. DBT
didetinisikan sebagai atribut atau
karakteristik musuh baik internal
maupun eksternal yang potensial untuk
melakukan pemindahan bahan nuklir

secara tidak sah atau sabotase terhadap
sistem proteksi fisik fasilitas nuklir.

Beberapa alasan tentang
perlunya penyusunan DBT adalah: a)
DBT sebagai dasar dalam merancang
sistem proteksi fisik fasilitas nuklir. b)
DBT merupakan dasar evaluasi sistem
proteksi fisik fasilitas nuklir. c) DBT
memberikan kerangka acuan untuk
dokumentasi perubahan ancaman yang
mungkin ada yang dapat menyebabkan
adanya perubahan rancangan sistem
proteksi fisik di masa yang akan datang.
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menyebabkan runtuhnya gedung
kembar World Trade Centre (WTC) dan
kasus pemboman yang terjadi pada
tanggal 12 Oktober 2002 yang
mengakibatkan ratusan orang meninggal
di Bali dan kasus-kasus pemboman lain
yang terjadi pada tahun 2003 di hotel
JW Mariot dan pada tahun 2004 di
depan Kedutaan Australia dan born-born
lain di berbagai daerah di Indonesia
menunjukkan betapa besar kekuatan
teroris yang harus diperhitungkan
dalam penyusunan DBT.

PROSES PENYUSUNAN DBT

DBT adalah faktor utarna yang
harus dipertimbangkan dalam
merancang sistem proteksi fisik fasilitas
nuklir atau dengan kata lain DBT
sebagai dasar dalam merancang sistem
proteksi fisik fasilitas nuklir. Jika sistem
pengamanan atau proteksi fisik fasilitas
nuklir dirancang tidak didasarkan pada
DBT, maka tidak diketahui siapa yang
dapat menjadi musuh potensial dan apa

yang menjadi kekuatannya, akibatnya
rancangan sistem proteksi fisik fasilitas
nuklir menjadi tidak berdasar dan
menjadi tidak akurat.

Evaluasi sistem proteksi fisik
fasilitas nuklir harus memiliki landasan,
landasan tersebut tertuang secara rinci
di dalam DBT. Dalam hal ini, lembaga
yang berwenang untuk melakukan
evaluasi terhadap keefektifan sistem
proteksi fisik fasilitas nuklir terhadap
kemungkinan adanya ancaman fasilitas
nuklir, akan mengambil dasar acuan
evaluasinya daTi apa yang tertera dalam
DBT. Sehingga tanpa adanya DBT,
evaluator tidak memiliki ukuran yang
obyektif untuk melakukan evaluasi
terhadap kefektifan sistem proteksi fisik
fasilitas nuklir. Tanpa ukuran yang
obyektif yang didasarkan pada DBT
dapat menyebabkan evaluasi menjadi
tidak konsisten.

DBT memberikan kerangka
acuan untuk dokumentasi kemungkinan
adanya perubahan ancaman yang dapat
menyebabkan terjadinya perubahan
rancangan sistem proteksi fisik fasilitas
nuklir di masa yang akan datang.
Tingkat ancaman terhadap fasilitas
nuklir senantiasa berubah bergantung
pada kondisi masyarakat maupun
keadaan politik negara pada saat itu.
Semua perubahan ini tidak dapat
didokumentasikan jika standar DBT
tidak dibuat sehingga tingkat ancaman
tidak dapat dibandingkan.

Akhir-akhir ini banyak terjadi
serangan teroris skala besar yang
menyerang instalasi-instalasi vital di
banyak negara termasuk di Indonesia.
Serangan teroris ini mungkin dapat
menyerang fasilitas nuklir. Kasus-kasus
terorisme yang terjadi pada tanggal 11
September 2001 di Amerika Serikat yang

DBT yang memberikan dasar
untuk perancangan, evaluasi, clan
pengembangan sistem proteksi fisik
harus senantiasa dirawat atau
diperbaharui datanya. Delapan langkah
berikut digunakan sebagai dasar
penyusunan, pengembangan,
penggunaan, clan perawatan DBT sistem
proteksi fisik fasilitas nuklir.
1. Identifikasi peran clan

tanggungjawab seluruh bagian atau
organ dari organisasi pengamanan
fasilitas nuklir.

2. Dikembangkan seluruh asumsi atau
parameter operasi yang dapat
digunakan untuk penyusunan DBT.

3. Identifikasi jangkauan ancaman dari
musuh yang potensial baik yang
datang secara internal maupun
eksternal.

4. Identifikasi clan pembuatan daftar
karakteristik ancaman yang
potensial.

5. Identifikasi informasi sumber yang
terkait dengan ancaman.

6. Analisis seluruh informasi yang
berkaitan dengan ancaman untuk
memperoleh kelengkapan data.

7. Dikembangkan kajian tentang
ancaman terhadap fasilitas untuk
memperoleh konsensus.

8. Disusun DBT baik secara lokal
maupun nasional.

Gambar 1 berikut menjelaskan
proses penyusunan DBT sistem proteksi
fisik PLTN. Dalam proses penyusunan
tersebut, penanggungjawab berbagai
posisi organisasi telah diidentifikasi.
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Kajian Ancaman Penetapan Kebijakan

Gambar Proses Penetapan DBT

3.

untuk penyusunan DBT. Asumsi
parameter operasi digunakan untuk
memberikan aturan dasar dalam
pengembangan DBT. Setelah seluruh
asumsi ditetapkan clan dokumen
kajian ancaman dihasilkan, seluruh
asumsi didokumen tasikan.

Identiflkasi jangkauan ancaman
yang potensial. Dalam standar
internasional untuk DBT terdapat
standar untuk pendefmisan
ancaman yang dipublikasikan.
Standar ini menetapkan kategori
ancaman musuh yang dapat
digunakan bagi banyak negara.
Standar ini memuat dua jenis
ancaman, yaitu: ancaman eksternal
clan ancaman internal.

Ancaman eksternal meliputi:
.Kelompok orang yang prates
terhadap kebijakan yang
berkaitan dengan energi nuklir.
Kelompok ini terdiri dari
demonstran, aktivis, maupun
ekstrimis.

.Kelompok teroris.

.Kelompok kriminal.

Ancaman internal meliputi:

Keluaran daTi enam langkah
pertama adalah dokumentasi kajian
ancaman yang berisi uraian lengkap
tentang ancaman yang bisa terjadi
terhadap fasilitas nuklir. Setiap lembaga
yang memberikan kontribusi kajian
ancaman bertanggungjawab untuk
memberikan informasi yang memadai
dan membuat komitmen untuk
memperbaharui dokumen untuk
menjamin keakurasian data ancaman
yang dapat berubah setiap waktu.

Kedelapan langkah perancangan atau
penyusunan DBT dapat dijelaskan sbb.:

1. Identiflkasi peran dan tanggung-
jawab seluruh bagian organisasi
pengamanan. Ditetapkan otoritas
yang kompeten untuk bertang-
gungjawab secara keseluruhan
terhadap pengembangan dan imple-
mentasi DBT. Langkah pertama
diundang seluruh lembaga yang
terkait dengan pengamanan untuk
bekerja bersama dalam penyusunan
DBT. Setiap partisipan perlu
memahami perannya di dalam
proses penyusunan DBT.

2. Dikembangkan asumsi-asumsi selu-
ruh parameter operasi untuk
digunakan dalam kajian ancaman
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proteksi fisiko Misalnya, jika sebuah
born mobil digunakan oleh teroris
clan digunakan pada masa lalu di
suatu daerah, maka born mobil yang
sarna harus dipertimbangkan untuk
dimasukkan dalam dokumen kajian
ancarnan.4

7, Dikembangkan kajian tentang
ancaman untuk memperoleh konsen-
sus. Setiap lembaga pemerintah yang
bertanggungjawab dalam pengaman-
an fisik fasilitas nuklir harus
mengevaluasi draft dokumen kajian
ancaman clan memverifikasi bahwa
ancaman yang didefinisikan kredibel
clan memadai. Tugas ini akan
menjadi mudah jika lembaga yang
harus mencapai konsensus
termasuk dalam kelompok yang
menyusun dokumen pada awal
proses.

8. Dibuat DBT secara nasional bersama
otoritas yang kompeten memper-
timbangkan faktor resiko, konse-
kuensi, probabilitas serangan, dan
sumber-sumber informasi negara
untuk menyatakan kredibilitas
kajian ancaman. Pemakaian faktor-
faktor ini mendefinisikan ancaman
aktual terhadap fasilitas yang
diamankan. Dokumen ini, yang
memuat faktor-faktor utama untuk
membentuk DBT. DBT nasional
harus juga dirawat dan diperbaharui
datanya secara terns menerus
seperti ketika dalam proses
pembentukannya. Tingkat ancaman
sering berubah, dan otoritas yang
kompeten dan kontributor untuk
kajian ancaman harus secara
kontinu memantau perkembangan
ancaman.

5.

KARAKTERISASI FASILITAS

.Kelompok orang dalam (insidery
yang merasa kurang puas
terhadap kebijakan pimpinan.

.Kelompok orang dalam yang
berkolusi dengan orang luar.

Pembuatan daftar karakteristik
ancaman yang potensial. Untuk
setiap ancaman, informasi intelegent
harus diperoleh untuk mendetinisi-
kan ancaman tersebut. Dalam
standar intemasional untuk DBT
telah ditetapkan kategori informasi
atau karakteristik berikut yang
secara minimum harus dikum-pulkan:

.Motivasi penyusup (intrudery

.Intensi penyusup (pencurian
atau sabotage)

.Karakteristik penyusupjmusuh
meliputi:
-Jumlah musuh
-Persenjataan
-Bahan peledak (tipe dan

jumlahnya)
-Peralatan (peralatan berat

atau peralatan ringan)
-Transportasi (darat, laut,

atau udara)
-Ketrampilan teknis
-Pendanaan
-Memiliki kolusi dengan orang

dalam
-Infrastruktur

Identitikasi seI"!!u~ informasi yang
terkait dengan sumber ancaman.
Setiap negara memiliki beberapa
sumber informasi yang dapat
digunakan sebagai tempat konsultasi
dalam pengembangan dokumen
kajian ancaman. Dalam workshop
IAEA tentang DBT yang mengundang
angkatan bersenjata, kepolisian,
kantor imigrasi, petugas
pengamanan fasilitas, badan
intelejen, dan lain-lain untuk
berpartisipasi dalam menentukan
dokumen kajian ancaman.

Dilakukan analisis terhadap seluruh
informasi yang berkaitan dengan
ancaman. Disusun matriks lengkap
yang mendetinisikan karakteristik
ancaman, hal ini sangat penting
untuk mempertimbangkan skenario
dan kapabilitas ancaman. DBT juga
harus realistis karena setiap negara
memiliki keterbatasan sumber
informasi untuk perancangan sistem

6.
Faktor penting yang juga

dipertimbangkan dalam penyusunan
DBT adalah karakterisasi fasilitas.
Karakterisasi fasilitas ini meliputi hal-
hal sebagai berikut:
-Batas-batas wilayah,
-Batas bangunan,
-Lokasi ruangan yang digunakan

untuk penyimpanan bahan nuklir,
-Titik-titik atau jalur-jalur akses, dan
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Proses-proses yang acta di dalam
fasilitas yang meliputi: kondisi
operasi (jam kerja, kedaruratan), ciri-
ciri proteksi fisik yang ada,
pertimbangan keselamatan, jumlah
dan tipe pekerja.

harns dirancang dengan sistem yang
dikendalikan daTi pusat kontrolpengamanan.

Berdasar pada ketiga prinsip
dasar karakterisasi fasilitas tersebut,
maka area fasilitas nuklir dibagi menjadi
beberapa area atau daerah yang
pembagiannya didasarkan pada
beberapa hal sebagai berikut:
a. batas-batas wilayah atau ruangan,
b. bangunan atau dinding-dinding

pembatas,
c. letak atau lokasi ruangan, clan
d. titik-titik atau jalur akses, serta
e. proses-proses yang ada di dalam

fasilitas.

Proses-proses clan sistem kerja
yang perlu dipertimbangkan dalam
perancangan sistem proteksi fisik untuk
fasilitas nuklir meliputi:
.kondisi operasi (jam kerja, sistem

kedaruratan) ,
.ciri-ciri proteksi fisik yang ada,
.pertimbangan keselamatan, clan
.jumlah clan tipe pekerja

PENDEFINISIAN ANCAMAN

Ancarnan pada suatu fasilitas
nuklir tidak sarna dengan ancarnan pada
fasilitas vital yang lain. Selain itu,
ancarnan pada suatu fasilitas nuklir
dapat berbeda-beda antara satu negara
dengan negara lain. Ancarnan fisik
fasilitas nuklir menjadi bagian
pertimbangan dalarn penentuan tujuan
perancangan sistem proteksi fisik dan
harus didefinisikan terlebih dahulu.
Pendefinisian ancaman akan
menghasilkan uraian rinci ancarnan fisik
suatu sistem. Uraian ini mencakup
informasi ten tang aksi-aksi potensial,
motivasi, clan kemampuan fisik musuh
yang potensial.

Metodologi untuk pendefinisian
ancaman terhadap fasilitas nuklir
meliputi tiga bagian dasar, yaitu:
1. Mendata informasi yang diperlukan

untuk mendefinisikan ancarnan.
2. Mengumpulkan informasi tentang

ancarnan yang potensial.
3. Mengolah informasi sehingga

bermanfaat untuk mendefinisikan
ancaman.

Prinsip dasar karakterisasi
fasilitas dalam penyusunan DBT untuk
merancang sistem proteksi fisik fasilitas
nuklir dan bahan nuklir meliputi
beberapa hat sebagai berikut:

1. Karakterisasi fasilitas berdasar pada
kebijakan umum.
Berdasar pada kebijakan umum
maka suatu fasilitas dibagi menjadi
beberapa daerah mulai dari yang
paling dalam hingga yang paling
luar. Daerah yang paling dalam
ditentukan sebagai daerah yang
paling diproteksi. Berdasar pada
pembagian daerah ini, kemudian
ditentukan sistem kontrol akses
untuk masing-masing daerah
tersebut. Semakin kearah dalam
atau pada daerah terproteksi, sistem
kontrol akses semakin diperketat.
Selain itu, perlu juga
dipertimbangkan untuk perawatan
dan inspeksi terhadap sistem
proteksi fisik beserta peralatannya.

2. Konsep berlapis pada sistem proteksi
fisiko
Sistem proteksi fisik adalah sistem
proteksi yang disusun secara
berlapis atau berganda. Konsep
sistem ini meliputi sistem kontrol
dan pengawasan (surveillance) dan
sistem pengamanannya yang
meliputi petugas pengamanan
(guards). Dalam rancangan sistem
proteksi fisik untuk fasilitas dan
bahan nuklir, dilakukan pembagian
daerah menjadi empat yaitu: daerah
pantauan (monitoring area), daerah
terproteksi (protected area), daerah
vital dan daerah kritis.

3. Dukungan teknologi untuk sistem
proteksi fisiko
Untuk menguatkan konsep sistem
proteksi fisik, perancangan sistem
proteksi fisik juga perlu secara terns
menerus mengikuti perkembangan
teknologi, misalnya implementasi
sistem kelistrikan berteknologi tinggi
dan aplikasi komputer untuk kontrol
dan lain-lain. Sistem-sistem ini
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ini biasanya melakukan tindakan
pencurian atau tindakan sabotase atas
bayaran tertentu dari orang ketiga.

Motivasi personal berkaitan
dengan situasi individual tertentu.
Alasan-alasan personal ini meliputi
keinginan untuk membalas dendam,
atau dalam keadaan ketidak-stabilan
mental karena suatu sebab tertentu,
atau berada dibawah tekanan, bujukan
atau ancaman.

Dran~ Dalam

Musuh yang tergolong orang
dalam an tara lain: para pegawai yang
merasa tidak puas akan kondisi tempat
kerja atau atas perlakuan atasan
terhadapnya. Selain itu ada juga
pegawai yang terpaksa bekerjasama
dengan pelaku kriminal karena bujukan
atau tekanan, baik terhadap dirinya
maupun keluarganya. Ada juga pegawai
yang mengalami tekanan jiwa (stress),
atau pegawai yang menjadi pelaku
kriminal.

Musuh kategori orang dalam
adalah musuh yang potensial, karena
orang dalam atau pegawai biasanya
mengetahui kondisi operasi instalasi,
sistem safeguardnya serta dapat pergi ke
semua lokasi atau daerah terproteksi
tanpa adanya pengawalan.
Dran~ Luar Yan~ Berkolusi Den~an
Drane Dalam

Ada dua tipe musuh orang dalam
yang berkaitan dengan orang luar. yaitu:
tipe musuh yang orang dalam yang pasif
dan tipe musuh yang orang dalam yang
aktif.

Musuh orang dalam yang
tergolong tipe pasif adalah orang dalam
atau pegawai yang memberikan
informasi kepada orang luar ten tang
segala sesuatu yang berkaitan dengan
fasilitas nuklir dimana ia bekerja.
Musuh kategori ini tidak melakukan
tindakan apa-apa, namun tindakan
pemberian informasi kepada orang luar
ini memungkinkan orang luar untuk
melakukan tindakan kriminal secara
lebih mudah.

Musuh orang dalam yang
tergolong tipe aktif adalah orang dalam
atau pegawai yang secara aktif
membantu tindakan kriminal yang

Mendata Informasi Ancaman

Sebelum melakukan
pengumpulan infonnasi untuk
pendefinisian ancaman, langkah yang
penting adalah menentukan terlebih
dahulu jenis infonnasi apa yang
diperlukan untuk pendefinisian
ancaman. Kemudian disusun daftar
infonnasi yang diperlukan. Infonnasi
yang penting adalah infonnasi tentang
perkiraan musuh yang meliputi:
.motivasi musuh,
.sasaran potensial yang didasarkan

pada target,
.taktik yang dimiliki oleh musuh, dan
.jumlah serta kemampuan yang

dimiliki oleh musuh.

Definisi ancaman harus pula
mencakup uraian ten tang tipe musuh.
Dalam hal ini musuh dikarakterisasi
menjadi tiga kelompok, yaitu: orang
luar, orang dalam dan orang luar yang
berkolusi dengan orang dalam.

Orang Luar

Musuh yang tergolong orang luar
terdiri daTi teroris, kriminal, atau para
ekstrimis anti nuklir. Industri nuklir
mempunyai musuh yang hampir sarna
dengan industri lain yang mempunyai
komoditas bernilai tinggi. Di samping
itu, program nuklir juga menarik bagi
musuh-musuh tertentu misalnya: para
oposan anti tenaga atau senjata nuklir,
teroris politik, dan lain-lain.

Musuh-musuh potensial
terhadap program nuklir biasanya
mempunyai berbagai motivasi yang
dapat dikelompokkan menjadi tiga
kategori yaitu : motivasi ideologi,
motivasi ekonomi dan motivasi personal.

Motivasi ideologi berkaitan
dengan sistem politik atau filosofi.
Musuh yang mempunyai motivasi
ideologi antara lain: para teroris politik,
ekstrimis anti nuklir, dan kelompok
fanatis keagamaan. Musuh kategori ini
berusaha untuk mempengaruhi
kebijakan pemerintah, tennasuk di
dalamnya adalah kebijakan pemerintah
ten tang nuklir atau pemaksaan
kehendak berdasarkan keagamaan
tertentu.

Motivasi ekonomi berkaitan
dengan keinginan untuk memperoleh
keuntungan finansial. Musuh kategori
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dilakukan oleh orang luar atau
membantu menyediakan fasilitas untuk
pelaksanaan tindakan kriminal yang
dilakukan oleh orang luar.

Untuk mengantisipasi
kemungkinan adanya musuh orang
dalam, maka diambil asumsi dan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh pegawai pacta
dasarnya merupakan ancaman yang
potensial terhadap fasiltas nuklir.
Asumsi ini diambil karena hampir
semua pegawai memahami tentang
kerja sistem dan hampir semua
pegawai mempunyai kesempatan
untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu tanpa prosedur.

2. Karena setiap pegawai dapat menjadi
ancaman bagi fasilitas dimana dia
bekerja, maka perlu adanya
pembatasan akses ke lokasi tertentu.

Dengan menggunakan semua sumber-
sumber informasi, maka ditentukan:

.Klasiflkasi musuh :
-Orang luar (outsider)
-Orang dalam (insider)
-Orang luar yang berkolusi dengan

orang dalam

.Jangkauan taktik musuh
-Ancaman dengan kekerasan

(force)
-Ancaman dengan cara

mengendap-endap/mencari titik
lemah detektor (stealth)

-Ancaman dengan cara tipu daya
(deceit)

.Kemampuan musuh
-Tingkat pengetahuan
-Motivasi
-Ketrampilan
-Peralatan dan persenjataan

Tabell. Klasifikasi Musuh

No Klasifikasf Kelompok

1 Orang luar .Demonstran

.Aktivis anti nuklir

.Kaum ekstremis

.Kelompok Teroris

.Kriminal

2 Orang dalam .Pegawai yang tidak puas

.Orang tekanan jiwa, orang gila atau orang sakit
jiwa

.Pegawai yang melakukan sesuatu karena terpaksa

.Tindakan kriminal

3 Orang luar yang
berkolusi dengan
orang dalam

.Kolusi pasif, pegawai yang memberikan informasi
tentang keadaan fasilitas kepada musuh-musuh
yang datang dari luar.

.Kolusi aktif, pegawai yang secara aktif memberikan
bantuan kepada musuh yang mengancam fasilitas
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Tabel 2. Karakteristik Musuh yang Perlu Dipertimbangkan dalam Menyusun DBT.

NO KARAKTERISTIK KETERANGAN
1 Peralatan Perludi})ertimbangkan peraJatan musuh yang dapat diba;a

2
3

Seniata Perlu dipertimbangk~@ta musuh ya!!~~at dibawa.
Ukuran kelompok
musuh

Besarnya kelompok musuh yang-potensial sangat penting untuk...,"

4 Kelompok musuh
y~g terlatih

Belakangan berkembang kelompok-kelompok teroris yang cukup
terlatih, mereka mempunyai or~anis~~g cukup rapi.

Waktu Kebanyakan musuh atau teroris sangat jeli melihat kelengahan
kita atau pandai mencari waktu yang tepat untuk melancarkan
aksinya.

Kolusi6
--

Terkadang musuh menyusup masuk atau menyamar seolah-olah
oranl! dalam, atau berkol~si denl!an orang_dalam.

Takik Ada berbagai cara musuh mengelabui ataupun mengancam
petugas maupun sistem proteksi fisik:
-Ancaman dengan kekerasan (force)
-Ancaman dengan cara mengendap-endap / mencari titik

lemah detektor (stealth)
-Ancaman deQgan car~tipu daya (deceit)

b Transportasi
Motivasi

--

Terkadang_musuh telah menyiapkan tr~portasisendiri.
9 Ada berbagai motivasi musuh terhadap sistem pengarnanan.

Tabel 3. Karakteristik Ancaman Internal

~~~Nke

mf!1

K~~hb.~ Kem4n~@
Kolusi

I~e§g&~~@

Rank

Tidak
Pernah

(T)
K

Selalu
(S)

Kadang
(K)

Rendah
(R)

Sedang
(S)

Tinggi
(T)

)..]~~$:iSFti1 5

g.M~!ij:j~~cl K K R

S

R R I:>

2s T s

T s s s s T 3

s s s T T 2

s T s T T T 1

T K s R T T 4
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Tabe14. Karakteristik Ancaman Eksternal

Ekstrimi$ ~~Demonstran Teroris
~sf.Po.te#siat:

Penc~rl~ R!endah (R)

8edang (8)

T

s s R

TEko#omi

H

R S

T

R

Identifikasi Target

Tentukan target yang paling
diproteksi dalam fasilitas nuklir. Target
tersebut harns diletakkan di bagian yang
paling dalam dari sistem proteksi fisiko
Ada dua jenis ancaman yang berkaitan
dengan target, yaitu: ancaman terhadap
kemungkinan adanya sabotage radiologi
dan ancaman terhadap kemungkinan
pencurian bahan nuklir. Terhadap
ancaman adanya kemungkinan sabotage
radiologi, perlu diidentifikasi daerah-
daerah vital mana yang paling perlu
mendapat proteksi. Terhadap ancaman
kemungkinan adanya pencurian bahan
nuklir, perlu diidentifikasikan lokasi
bahan nuklir yang harus diproteksi.

2.

3.

terutama PLTN pertama yang akan
dibangun di Indonesia.

DBT dapat digunakan sebagai dasar
perancangan sistem proteksi fisik
fasilitas nuklir, evaluasi efektivitas
sistem proteksi fisik fasilitas nuklir,
clan sebagai dasar untuk
pengembangan sistem proteksi fisik
fasilitas nuklir di masa yang akan
datang.
DBT memuat segala informasi yang
berkaitan dengan ancaman baik
ancaman riil maupun ancaman yang
diasumsikan .
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DISKUSI:

>- Nana Supriyatna, ST.

Apa manfaat DBT bagi perancangan sistem proteksi fisik fasilitas nuklir, apakah
tanpa DBT tidak dapat dilakukan perancangan sistem proteksi fisiknya?

.Ign. Djoko Irianto

Ada tiga manfaat DBT bagi perancangan sistem proteksi fisik, yaitu:
a) DBT sebagai dasar dalam merancang sistem proteksi fisik fasilitas nuklir,
b) DBT merupakan dasar evaluasi sistem proteksi fisik fasilitas nuklir,
c) DBT memberikan kerangka acuan untuk dokumentasi perubahan ancaman

yang mungkin ada yang dapat menyebabkan adanya perubahan rancangan
sistem proteksi fisik di masa yang akan datang.

Karena DBT memberikan informasi tentang berbagai kemungkinan ancaman, maka
perancangan sistem proteksi fisik tanpa adanya DBT akan dapat mengakibatkan
ketidak-akuratan system tersebut.
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